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Editorial

E

Elen Estalich Arasa
Regidora
d’Ensenyament,
Participació Ciutadana i
Medi Ambient

n aquesta oportunitat que tinc per adreçar-me a vosaltres us voldria comentar
el funcionament de les tres regidories que encapçalo.
El context actual fa que aquestes tinguin dificultats per poder efectuar els
treballs corresponents a les seves responsabilitats en condicions normals.
A les nostres regidories som un plegat de gent treballant per poder portar a terme les
feines i treballs per tal de mantenir els serveis concrets i necessaris de les mateixes.
En aquests moments, per això, hem de lamentar algunes mostres de conductes
incíviques, no obstant continuem efectuant la feina, tot i que les dificultats existents
no sempre les fan fàcils i la probabilitat de què els resultats no siguin els que
desitjaríem s’han vist incrementats.
Perquè malgrat ens hi posem, les mostres d’incivisme es poden donar i escapar
del nostre control i per tant no podem ser responsables de l’abocament insensat
d’escombraries i de què hi hagi excrements dels gossos que no es recullen, ja que
cadascú ho ha de ser per sí mateix.
Com a responsable d’aquestes regidories em vull mostrar satisfeta per la il·lusió amb
la qual estem treballant tots. Ho fem per mantenir la netedat i higiene als carrers, per
vetllar d’una correcta gestió dels residus.
També volem transmetre força als nostres artistes, que composen i assagen música
que ara no podem sentir, plasmen obres que no podem contemplar, per tal que
segueixin treballant, ara sense espectadors, a les fosques.
Esperem retrobar-nos quant més aviat millor amb les seves obres i actuacions que
tant ens complauen i ens veiem recompensats per l’actitud que presenteu i els hàbits
que esteu demostrant a que aquests són els adequats en la pràctica totalitat de
vosaltres, el Poble.
I per tal de destacar-los no he d’oblidar als nostres petits guerrers. Ells sí que
demostren ser els millors, ja que amb comportaments responsables han sabut donar
contingut al seu temps mentre s’estaven a casa, també assistint a l’escola, formantse i donant-nos lliçons ells a nosaltres. Elles i ells són el nostre futur.
A ells, a tots, gràcies.

B

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

envolgudes planeres i planers,
Acabem de tancar l’any 2020, un any molt complicat, que pràcticament tot
ens l’hem passat treballant i adaptant-nos a la greu situació sanitària i, al
mateix temps econòmica, que estem vivint. Com a regidora de Festes i de Salut,
ha estat difícil i contradictori a la vegada. D’una banda pensant de fer activitats i
programar actes, que molts d’ells s’han hagut d’anul·lar i suspendre.
Hem treballat i fet força per la reobertura del CAP, tot i que soc plenament conscient
que no és el servei presencial al que estàvem acostumats i que desitjo que quan tot
això acabi, ho pugui tornar a ser.
De les Jornades Nadalenques atípiques hem pogut veure una pinzellada de tot
el que hi havia programat: es va fer el Concert dels Júnior’s, el patge Reial va fer
arribar una carta dels Reis Mags a tot l’alumnat de l’escola i la llar d’infants, també
ha estat instal·lada una Bústia Reial per poder enviar la carta, i com a mínim hem
pogut veure als Reis Mags la nit del 5 de gener. S’ha fet una petita inversió amb
la il·luminació nadalenca, que cada any s’anirà ampliant fins a tenir tot el poble
cobert. I com ja han pogut veure, juntament amb la Regidoria de Cultura, s’ha
plasmat un mural en homenatge als avantpassats planers, realitzat pel grafiter Roc
Blackblock.
I acabem d’estrenar el 2021 amb els desig que tota la situació millori, amb la il·lusió
de tirar endavant tots els projectes per continuar avançant per tenir un poble millor.
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COVID-19

La segona onada de la Covid-19 afecta més a
Santa Bàrbara
Amb l’entrada de la tardor els
sanitaris ja havien avisat, però
no ens pensàvem que la segona
onada entrés amb tanta força
a tot Catalunya i les Terres de
l’Ebre fossin una de les zones
més afectades. Per això el
poble de Santa Bàrbara va patir
la segona onada més forta,
com molts pobles del nostre
voltant, que la primera. 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. Això
ens ha fet veure que en aquesta
segona onada hi ha hagut molts
més contagis a Santa Bàrbara
que a la primera onada. Des
de la Regidoria de Salut de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
s’està
recordant
diàriament
la
importància
de
portar
mascareta, rentar-se les mans
sovint, mantenir la distància
social i evitar aglomeracions.
Amb més de 1.000 brots actius
el Govern es va veure obligar
a implantar mesures més
restrictives, aquestes aprovades
pel PROCICAT, que van afectar
molt el sector de la restauració,
la
cultura,
els
comerços,
l’esport... amb l’objectiu d’evitar
desplaçaments i reduir la
mobilitat i la interacció social.
Les normes es van haver d’anar
endurint al mateix temps que
la corba de contagis anava
creixent, per això gairebé es
va tornar a arribar al col·lapse
sanitari. El Departament de
Salut derivava pacients de les
urgències hospitalàries als CAP

i la Clínica Terres de l’Ebre. La
Regió Sanitària de les Terres
de l’Ebre va adoptar aquesta
mesura davant la previsió
d’un increment de la pressió
assistencial i dels ingressos per
COVID-19 enmig d’una situació
epidemiològica
desfavorable.
Entre
les
mesures
també
s’incloïa la desprogramació de
l’activitat quirúrgica que suposés
ingrés hospitalari associat i, així,
poder alliberar llits. Tot i així
s’havien de prendre mesures
d’urgència, com el tancament
perimetral de Catalunya o

confinament
perimetral
de
municipis el cap de setmana, i
es va fer una planificació amb 4
trams. La continuada pujada de
contagis no va fer possible abans
d’acabar l’any 2020 de canviar
de tram tal i com estava previst.
Els dies de Nadal i encara que
la població volia retrobaments
familiars o amb amics, es van
haver d’instaurar un paquet de
mesures especials per a aquestes
dates tan especials: cap activitat
per als menuts, ni parcs de Nadal,
ni dinars o sopars d’empresa o
familiars o d’amics, etc.
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Al·legacions al Pla Hidrològic de l’Ebre

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara
va aprovar, a la sessió plenària
del dia 29 d’octubre, la
presentació de les al·legacions a la
fitxa 09 de l’EpTI del Pla Hidrològic
de l’Ebre que fan referència a la
resiliència del Delta de l’Ebre. Es
tracta d’unes al·legacions que també
van presentar altres ajuntaments
i consells comarcals ebrencs i que
van estar redactades per encàrrec de
l’Ajuntament d’Amposta, pel jurista
mediambientalista Ramon Nadal i
el planer, doctor en biologia, Carles
Ibáñez.
Pel que feia a les actuacions que es
proposa realitzar en el document
d’al·legacions presentat a la CHE,
s’incloïa la restauració del flux de
l’aigua i sediment al riu Ebre seguint
directrius científiques i tècniques,

l’increment dels cabals ecològics per
garantir la supervivència del Delta i
el bon estat ecològic del riu, així com
la restauració d’una amplada de

platja suficient en els punts que fos
necessari per a minimitzar els danys
dels temporals.

Ordenances fiscals 2021

A

la sessió plenària celebrada
el dia 29 d’octubre a
l’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara
es
va
aprovar
la
modificació d’algunes ordenances
fiscals incorporant una sèrie de
bonificacions i reducció de les taxes,
dirigides principalment a pal·liar
els efectes negatius de la pandèmia
de la COVID-19, i a fomentar la
implementació de l’ús de l’energia
solar als habitatges.
Cal destacar la important bonificació
del 50% de l’IBI durant 5 anys, de la
qual podran beneficiar-se els planers
que instal·lin plaques solars per
autoconsum als seus habitatges, així
com també del 95% dels impostos de
l’ICIO i Llicència Urbanística.
Així mateix, s’elimina el límit de
36 anys per poder beneficiar-se de
la bonificació del 50 % en aquests
dos impostos de l’ICIO i Llicència
Urbanística, a tots aquells que
facin obres majors per rehabilitació
d’edificis existents.
També hi ha una reducció del 5% en
6

la taxa de les escombraries, que se
suma al 5% ja aplicat al 2020, i que
és fruit de l’estalvi que suposa per
a les arques municipals el canvi de
contenidors soterrats a superfície.
Es van tenir en compte els importants
perjudicis que han suposat els
confinaments,
especialment
al
sector de la restauració, i per això
es va incloure una reducció de la
taxa del clavegueram entre el 5% i el
10% per a bars, restaurants i hotels.
Així mateix també es va aplicar
una important reducció en aquesta
mateixa taxa a les empreses del
Polígon Barranc de Lledó. I en la
mateixa línia de suport al sector de
la restauració, al 2021 no s’aplicarà
la taxa d’ocupació de la via pública
per taules i cadires.
Finalment, cal esmentar també la
bonificació per a famílies nombroses
o monoparentals en les quotes de
la Llar d’Infants, la supressió de les
plusvàlues per herències en el cas
d’habitatge habitual, la reducció del
preu dels estands a la Fira de l’Oli, la

reducció de la taxa d’ocupació de la
via pública per a firaires i la reducció
de la quota de les parades 4 i 5 del
Mercat Municipal.
El conjunt de modificacions es va
aprovar amb els vots favorables de
l’equip de govern format per JUNTS
x SB i ERC, i també dels grups PPC i
MAP, mentre que la regidora del PSC
va estar absent.
L’alcalde
i
regidor
d’Hisenda,
Antonio Ollés, es mostrava satisfet
per aquesta aprovació unànime
del plenari, i agraïa a tot l’equip de
govern la seva contribució per haver
pogut acordar aquesta sèrie de
bonificacions i reduccions fiscals, que
tenen aquest doble objectiu, per una
banda ajudar als nostres convilatans
a poder suportar millor els efectes
de la crisi econòmica derivada de
la pandèmia de la COVID-19, i per
una altra, incentivar la instal·lació
de plaques fotovoltaiques als
habitatges per poder contribuir a
l’estalvi energètic i la conservació
del medi ambient.
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Reforma de les escales del carrer Indústria

A

finals del mes d’agost de 2020,
una vegada completades
les obres de reforma del
carrer Aire - Fase II, es va iniciar la
remodelació del tram d’escales del
carrer Indústria comprés entre el
carrer Aire i la plaça Alcalde Cid i
Cid, amb l’objectiu de convertir-lo en
un tram obert al trànsit rodat.
Les obres es van allargar durant
els mesos de setembre i octubre,
i van consistir en la demolició de
les antigues escales i una part de
l’escenari entarimat de la façana de
l’ajuntament, la construcció d’una
rampa per a la circulació de vehicles
i un tram amb escales per a vianants
al costat esquerre. Entre la rampa i
el tram d’escales es va construir un
mur de formigó que fa de separació i
protecció per als vianants.
Les obres es van licitar amb un preu

de sortida de 64.793,10 euros (IVA
inclòs), i van estar executades per
l’empresa OBRES VENT I SOL 2010
SL, amb un cost final de 60.754,10
euros (IVA inclòs).
Es dona la circumstància que la
rampa no ha pogut ser oberta
al trànsit de manera immediata
perquè just després d’estar acabada
es van iniciar les obres de reforma de
les façanes i tancaments de l’edifici
de l’ajuntament, i es va haver de
col·locar una enorme bastida que

impedeix la circulació de vehicles.
Tan prompte com les obres de
reforma de l’edifici de l’ajuntament
estaran completades es podrà obrir
finalment aquesta rampa del carrer
Indústria, la qual cosa millorarà
notablement la circulació per
aquesta zona cèntrica, i permetrà
travessar de sud a nord tota la
població amb aquesta connexió
entre els carrers Indústria i Mare de
Déu de Montserrat.

Reparació del camí Tarongina

D

urant el mes de novembre
es van realitzar treballs de
manteniment i millora del
camí Tarongina, també conegut
com a Quarter Nord, una via de 650
metres que comunica el passeig de
les Escoles amb la carretera T-331z
en direcció a Tortosa. Es tracta d’un
vial molt utilitzat pels veïns de la
població, així com pels treballadors
i transportistes de les importants
fàbriques que es troben ubicades a
la zona.
Els treballs de manteniment van
consistir en la neteja dels vorals, la
preparació prèvia dels sobreamples
i alguns clots amb àrids granítics,
i el posterior pavimentat amb reg
asfàltic utilitzant fins a 75 tones
d’asfalt reciclat, un residu que
habitualment fa cap als abocadors
i que d’aquesta manera es pot
recuperar en una segona vida útil,
estalviant costos de producció i
reduint l’impacte al medi ambient.
En una segona fase, atenent una

petició dels gerents de les empreses
BARINSA i BARIPERFIL, es va aprofitar
per fer una millora en el tram del
camí just al davant de les entrades
de les fàbriques, on es va fressar
l’asfalt i formigó existents, i es va
procedir a aplicar una capa d’asfaltat
aglomerat per tal d’aconseguir una
major consistència, i a la vegada
es van donar unes pendents que
ajudaran a canalitzar l’aigua de
pluja de manera que no es facin
bassals, que a la llarga malmeten el
ferm del camí.
Els treballs de manteniment van
estar duts a terme per l’empresa
GRUP ALFACS per un cost total
de 12.256,82 euros IVA inclòs. Pel
que respecta a la millora del tram
asfaltat amb aglomerat, va estar
l’empresa ADOLFO CONSTRUCTORS
qui la va executat, amb un cost
de 9.909,90 euros IVA inclòs, que
va estar sufragat en un 50% per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i un
altre 50% a càrrec de les empreses
BARINSA i BARIPERFIL.
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Arranjament de les voreres del polígon industrial

L

a darrera setmana del mes de
novembre es van realitzar uns
treballs per arranjar les voreres
del Polígon Industrial Barranc de
Lledó. Els treballs van consistir en el
desbrossat i neteja d’uns 400 metres
lineals de les franges de terra que
originalment es van crear per tenir
la funció de parterres enjardinats als
laterals de les voreres. Posteriorment,
es va retirar una capa de terra per,
a continuació, reomplir totes les
franges amb uns 10 cm de formigó.
El resultat final ha estat unes voreres
més amples i que es mantindran
netes amb més facilitat.
L’encarregat d’executar aquesta obra
ha estat l’empresa planera GRANJÉ
I FILLS SL, amb un pressupost de
7.065 euros + IVA.
Aquesta acció es va dur a terme com

a conseqüència d’unes converses
mantingudes per l’alcalde de Santa
Bàrbara, Antonio Ollés, i el regidor
de Promoció Econòmica, Manel
Crespo, amb un grup de propietaris
de diferents empreses ubicades al
polígon, en les quals els empresaris
van demanar al consistori una sèrie
de millores, com l’arribada de la fibra
òptica, l’arranjament de les voreres o
la revisió de la taxa del clavegueram.
El Polígon Industrial Barranc de Lledó
està situat a l’extrem nord del terme
municipal de Santa Bàrbara, al costat
de la carretera T-331 en direcció a
Tortosa. Es va començar a construir
al 2004, ocupa una superfície d’unes
9 hectàrees, disposa d’una estació
depuradora pròpia i, en l’actualitat,
desenvolupen la seva activitat una
dotzena d’empreses.

Nou pàrquing al solar de les cases Vallés

E

l passat 22 de desembre es va
obrir al públic el nou pàrquing
habilitat al solar de les Cases
Vallés, al carrer Major 9-11. Després
de l’ensorrament parcial dels
edificis i l’enderroc dut a terme per
la part propietària, l’Ajuntament
va negociar l’adquisició del solar,
havent signat la compra-venda el
passat 16 de setembre per 40.865
euros + IVA.
El 30 de novembre es van iniciar
els treballs per compactar el terra,
i posteriorment es va procedir a
formigonar tot el solar, així com una
part del carrer Travessia Vallés. El
resultat és un ampli espai totalment
pla d’uns 400 metres quadrats, sense
barreres arquitectòniques, al qual
s’ha donat una lleugera pendent
de manera que les aigües pluvials
desemboquin al carrer Major.
S’han
habilitat
14
places
d’aparcament disposades en dos
fileres de 7, amb espai central per
poder maniobrar. Una de les places
està destinada a conductors amb
mobilitat reduïda.
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També s’ha procedit a plantar dos
arbres, que a l’estiu proporcionaran
una mica d’ombra, amb un sistema
de reg per degoteig, i també s’ha
deixat preparada la preinstal·lació
per poder col·locar una font i un
sistema d’il·luminació.
Les obres han estat realitzades per
l’empresa local CONSTRUCCIONS
M. PÍQUER amb un pressupost
inicial de 14.141,25 euros + IVA, i
una ampliació posterior de 3.198,17
euros + IVA per arranjar el tram del
carrer lateral, així com alguns petits
treballs addicionals.
En el moment de l’apertura al públic
del pàrquing, queda pendent per
part d’ENDESA el trasllat de dos pals
de fusta a l’interior del solar, per tal
de facilitar la maniobra d’entrada i
sortida dels vehicles, així con retirar
els altres dos pals que queden a la
vorera del carrer Major i procedir
a arranjar tot el cablejat elèctric
que es va deixar penjat de manera
provisional després de l’enderroc.
També caldrà estudiar quines
millores es poden fer en el sistema

d’enllumenat del pàrquing i carrers
adjacents.
Es dona la circumstància que entre
els dies 17 i 20 de desembre, l’artista
Roc Blackblock va pintar un mural de
grans dimensions a la paret mitgera,
dedicat als Avantpassats Planers, la
qual cosa fa que tot el conjunt tingui
una especial singularitat.

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2021

E

n el ple extraordinari del dia 28 de desembre,
entre d’altres punts, es va aprovar el pressupost
municipal per a l’exercici 2021 amb els vots
favorables de Junts x Santa Bàrbara, ERC i PP, l’abstenció
de MAP, l’absència de PSC i cap vot en contra.
El pressupost ascendeix a 3.492.540,00 €, el que
suposa un increment del 11,40 % respecte de l’aprovat
inicialment al 2020, encara que cal tenir en compte que
durant l’any 2020 es va fer una important incorporació
de crèdit de 652.096 euros procedent del romanent
de tresoreria. En aquest nou pressupost es continua
complint l’objectiu d’estabilitat i l’objectiu de deute
(per tercer any consecutiu la ràtio d’endeutament és del
0 %), però enguany no és complirà amb la regla de la
despesa. No obstant això, degut a la complicada situació
econòmica que ha provocat la pandèmia de la COVID-19,
al 2021 les corporacions locals estan eximides de complir
amb les exigències de la regla de la despesa.
Com és habitual, el pressupost es distribueix en tres parts
principals, per un costat la destinada a personal, una
altra a manteniments i serveis, i finalment una tercera
a inversions. Al nou pressupost es recull l’increment
salarial per als treballadors municipals així com noves
contractacions. També es continuarà finançant de
manera apropiada el manteniment dels serveis bàsics i
d’atenció a les persones, com són el Centre de Dia, Llar
d’Infants, Escola Jaume Balmes, Smartcentre, Llar de
Jubilats, Instal·lacions Esportives, Centre Obert, Servei de
Neteja Viària, Recollida d’Escombraries, Serveis Socials,
Escola de Música, Museu de la Vida a la Plana, etc.
I finalment, en la partida dedicada a inversions destaquen
tres obres principals, dos que ja estan començades com
la construcció de la nova Nau Polivalent, o la Fase IV
de rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament, i en tercer
lloc la Fase III de la canalització del carrer Aire, des del
carrer Roger de Llúria fins a la plaça de l’Alto. A part
d’aquestes obres principals, hi ha d’altres que també
s’acabaran d’executar, com les millores a la Llar de
Jubilats, la construcció d’un nou parc caní, o continuar
fent renovació de la xarxa de l’enllumenat públic.
Tot això es farà sense haver d’incrementar cap impost o
taxa municipal, fins i tot havent introduït bonificacions
en l’IBI per a la instal·lació de plaques solars, o rebaixant
les taxes de recollida d’escombraries en un 5 %, o la taxa
de clavegueram per a bars, restaurants i hotels entre un
5 % i un 10 %.
Igualment que en anys anteriors, una vegada es faci
el tancament pressupostari de 2020, i en funció del
romanent de tresoreria que hagi disponible, l’equip
de govern té previst incorporar unes altres inversions
al pressupost, com podria ser l’adquisició d’una nova
màquina escombradora. Així mateix es continuarà fent
actuacions per reparar camins del terme municipal, fet

que dependrà en part de les subvencions a les quals es
pugui accedir.
Una vegada l’aprovació del pressupost 2021 sigui
definitiva, es podrà consultar el detall a la pàgina web
municipal i a les oficines de l’ajuntament.
L’alcalde i al mateix temps regidor d’Hisenda, Antonio
Ollés, es troba satisfet amb l’aprovació d’aquests comptes
per al 2021, ja que segueixen en la línia de millora i
manteniment dels serveis bàsics per a la població, així
com un elevat nivell d’inversió. Un any més, tot l’equip
de govern vol donar les gràcies públicament a tot el
Departament de Secretaria i Intervenció per la bona
feina feta durant tot el procés d’elaboració i tramitació
del pressupost 2021.

9

Governació, Promoció Econòmica i Fires

La unió de Comerç de Santa Bàrbara torna a l’activitat

V

uit anys després que cessés
l’activitat com a entitat que
representava i englobava el
comerç del nostre municipi, la Unió
de Comerç de Santa Bàrbara torna
a emprendre la seva activitat. Amb
una junta directiva renovada i amb
la vista posada en encarar un futur
que, malauradament, es presenta
amb incertesa.
Després de la primera onada provocada per la COVID-19, el comerç
local va veure la necessitat d’unirse de nou per tal de fer força davant d’una situació inesperada i
amb la qual no se sabia com fer-ne
front. Amb la nova onada, aquesta necessitat s’ha vist encara més
reforçada i, per tant, la voluntat
de recuperar l’entitat ha estat una
prioritat per part de gran part del
teixit comercial.

La nova junta directiva estarà encapçalada per Laia Martí com a
presidenta, Josep Pla vicepresident, David Lúcia com a secretari
i Andrea Rubio tresorera. A banda,
comptarà amb el suport de sis vocals, la majoria membres d’anteriors juntes directives: Pili Santiago,
Elisabet Solà, Salomé Gaya, Pili
Castell, Esther Salillas i Ana Isabel
Garcia.
Aquesta nova etapa s’obre amb
incertesa però també amb il·lusió,
amb la voluntat de generar noves
actuacions i activitats de foment
i promoció del comerç local, però
també amb ganes de renovar-se i
reciclar-se, per tal d’adaptar el comerç i l’empresa al segle XXI, especialment pel que respecta al màrqueting i comerç digital.
Per a Manel Crespo, regidor de Pro-

moció Econòmica, la recuperació
de la Unió de Comerç és un primer
pas per enfortir l’economia local,
així com que el comerç de Santa
Bàrbara tingui representació davant diferents organismes, i pugui
beneficiar-se d’accions de suport,
com ajuts, subvencions o formació. També ha dit que aquest és el
primer pas però que no serà l’últim, ja que des de la regidoria es
vol que el comerç local en sigui un
dels eixos principals.

L’Ajuntament va aportar més de 30.000 euros per a
la revitalització del comerç local

E

l 2020 serà recordat per
tothom per les complicacions
a tots els nivells que va
provoca la pandèmia de la
COVID-19. Un dels sectors que
major impacte va rebre per la
pandèmia va estar el comerç i la
restauració.
Des del primer moment, la Regidoria de Promoció Econòmica es
va posar a treballar per intentar
buscar mecanismes de suport al
comerç local, tant a nivell econòmic com tècnic. En aquest sentit,
es van engegar dues campanyes
de promoció comercial, amb una
oferta de més de 2.000 euros en
xecs regal i altres premis per ser
utilitzats en comerços locals durant la campanya de fires; aquesta campanya es vincula també a
la mateixa campanya engegada
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per la Regidoria de Festes durant
el mes de juliol, en el marc de la
campanya de rebaixes amb la qual
es van repartir també més de 1.500
euros en premis. Al mateix temps,
la regidoria va finançar la campanya de difusió del comerç local durant la primera pandèmia, amb la
realització d’un vídeo promocional
que es va publicar a diferents mitjans.
El mes de novembre va estar molt
intens a nivell de suport al teixit
comercial. A banda de l’esmentada campanya de fires, una de les
grans apostes va estar la creació
d’una línia de subvencions de més
de 21.000 euros per al teixit comercial local.
Manel Crespo, regidor de Promoció Econòmica, valora l’esforç que
s’està fent des de l’Ajuntament per

donar el màxim suport als comerços i empreses locals, sent molt
sensible amb la situació que, malauradament, estan sofrint de fa
molt temps i que s’ha vist encara
més agreujada per la situació de
pandèmia d’enguany.

Governació, Promoció Econòmica i Fires

Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Santa Bàrbara i la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa

E

l dia 15 de desembre,
l’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara i la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa van signar un conveni de
col·laboració per tal de dinamitzar
i potenciar el comerç local del
nostre municipi.
Després de la primera onada de
la pandèmia de la COVID-19, una
gran part del teixit comercial local
va veure la necessitat urgent de
reunir-se novament per tal de buscar una estratègia comú per intentar pal·liar els efectes nefastos que
està provocant la crisi sanitària sobre un sector que, malauradament,
ja estava afectat prèviament.
Des de la Regidoria de Promoció
Econòmica es va contactar immediatament amb la Cambra de
Comerç de Tortosa per tal de sol·

licitar assessorament i orientació
per intentar reconduir la situació. En aquest sentit, la Cambra
va aconsellar que es recuperés la
Unió de Comerç Local i, a partir
d’aquí, es podria començar a treballar. Amb l’entitat del comerç
local recuperada, es va començar
a treballar per intentar dinamitzar
el teixit comercial del nostre municipi, fet que s’espera que durant

aquest 2021 es vagin consolidant
les primeres accions.
La signatura del conveni marca en
aquest sentit el tret de sortida que,
per al regidor de Promoció Econòmica, Manel Crespo, com per al
president de la Cambra de Comerç
de Tortosa, Francesc Faiges, s’espera que sigui l’inici de la recuperació comercial de Santa Bàrbara.

Governació, Promoció Econòmica i Fires

XXIV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
(Virtual)

E

l diumenge 22 de novembre
es va donar cloenda a la
XXIV Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç (virtual), una
edició marcada, com tot el que
ens envolta, per la pandèmia de
la COVID-19 que ha monopolitzat
tots els actes socials i culturals
arreu del territori.
Des del primer moment, es va
optar per no suspendre l’edició i
intentar buscar una alternativa
que donés marge entre celebrar
l’esdeveniment i garantir la
seguretat de les persones. Per
aquest motiu, es va donar tret
a la primera fira virtual, amb la
creació d’una APP per a dispositius
mòbils que no només englobava
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la fira, sinó també la resta del
comerç local, deixant a banda
que l’aplicació mòbil durarà fins
a la propera l’edició com a mínim.
Paral·lelament, es van realitzar
altres actes virtuals, com un showcooking pels xefs de l’Escola de
Cuina del Restaurant Villa Retiro,
Dani Jové i Eduard Valls, o una
xerrada tècnica on-line per part
d’Unió de Pagesos.
La fira, la qual fou inaugurada
pels dos presidents d’ambdues
cooperatives locals al Museu de la
Vida a la Plana i en petit comitè,
per tal d’evitar aglomeracions,
va tenir la seva part més terrenal
el dissabte, amb la sortida dels
comerços locals al carrer Major,

per intentar no perdre part de
l’essència pròpia de la fira, tot i que
les restriccions van marcar en gran
part l’esdevenir de l’edició del 2020.
El regidor de Fires, Manel Crespo,
va lamentar profundament el
no poder realitzar tots els actes
previstos i no gaudir d’una fira
normal, però al mateix temps
es va mostrar satisfet pel que sí
es va poder celebrar i encara el
futur amb optimisme, esperant
que per a aquest any 2021, que la
fira celebrarà el seu vint-i-cinquè
aniversari, es pugui viure amb
normalitat i celebrar-la com toca al
nou pavelló firal que s’espera que
estigui llest per a l’edició número
25.

Salut, Festes, Personal i Joventut

Santa Bàrbara aportarà 1.351,00 € a la lliga contra el
càncer

U

n
cop
donada
per
finalitzada la venda de
mascaretes
solidàries
iniciada el dilluns 19 d’octubre
amb motiu del Dia Mundial del
Càncer de Mama, i dins el marc
de la campanya Pit i ENDAVANT
de la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres
de l’Ebre, des de la Delegació de
la lliga contra el Càncer de Santa
Bàrbara s’informava que s’havien
venut un total de 193 mascaretes,
que equivalen a un total de
1.351,00 euros.
La regidora de Salut, Laia Pla,
agraïa la solidaritat del poble de

Santa Bàrbara i la sensibilitat de
la ciutadania vers el càncer. La
bona resposta de la gent davant

aquestes iniciatives l’encoratja a
seguir treballant per la salut del
nostre poble.

Mural en homenatge als avantpassats planers

E

n homenatge als avantpassats planers, el grafiter, Roc
Blackblock, va pintar un
mural que visibilitza els nostres
avantpassats dalt d’un carro que,
durant molts anys, va ser el principal mitjà de transport de persones,
estris, collites, mercaderies i tot el
que fes falta.
La imatge que s’ha il·lustrat al mural corresponen a una fotografia
original del poble en la qual apareixen homes, dones i xiquetes de
Santa Bàrbara a un carrer del poble i dalt d’un carro. El que buscava
l’artista era comunicar i expressar
idees, conceptes… i amb l’oportunitat que li va donar l’Ajuntament
de Santa Bàrbara volia mostrar
aquesta faceta més expressiva.
Roc Blackblock va estudiar disseny
gràfic, després il·lustració i és tatuador autodidacta, però de fet des
de què té ús de raó s’ha expressat
amb gargots i dibuixos, i es considera un il·lustrador “tot terreny”,
murs, pell, papers, teles, formats
digitals…

L’artista es va reunir amb les regidories de Festes i de Cultura per
escollir la fotografia que podia
identificar millor l’homenatge que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara vol
fer als nostres avantpassats i que a
la vegada l’artista se sentís còmode i orgullós del seu treball. Finalment es va decidir una fotografia
feta entre els anys 1936 i 1939 que
transmet l’essència dels nostres
avantpassats i que per la disposició i colors va ser la que més es va
adequar a les característiques del
treball que l’artista volia realitzar.
El mural es va pintar al solar on
estaven ubicades les Cases Vallés
que va adquirir l’Ajuntament de
Santa Bàrbara el 16 de setembre de
2020, després que 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. Tal i com es va explicar
inicialment, aquest solar de gairebé 400 metres quadrats, situat
al centre del poble, s’ha destinat a
aparcament de vehicles, però no es

descarta poder donar-li algun altre
ús en el futur.
La regidora de Festes, Laia Pla, i el
regidor de Cultura, Agustí Espuny,
estan molt satisfets que aquest
gran artista hagi accedit a fer el
mural i posar en valor als nostres
avantpassats planers, a la vegada
que entrarà a formar part de la recerca de la nostra memòria històrica.
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Jornades Nadalenques
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Els Reis Mags a Santa Bàrbara
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Paràmetres indicadors

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA

16/10/2020

17/11/2020

16/12/2020

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

0’70

0’84

Clor combinat in-situ

2

<0’1

<0’01

<0’01

Color

15

<5

<5

<5

Conductivitat (a 20ºC)

2500

509

517

516

Olor (a 25ºC)

3

1

1

2

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

8

7’7

7’8

Sabor (a 25ºC)

3

1

1

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0’34

0’33

0’33

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Posada en funcionament de l’equip de recàrrega de bateries

D

esprés que a finals de juliol
ja solament quedés pendent
la revisió final i posada
en funcionament de l’equip de
recàrrega de bateries de vehicles
elèctrics, situat al carrer Mare de
Déu de Montserrat, enfront del
CAP Santa Bàrbara, el 14 d’octubre
ja va entrar 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, comentava que la utilització d’aquest tipus de vehicles
són una peça important per al propòsit de millorar la sostenibilitat
ambiental i evitar l’esgotament
dels recursos naturals que resulten ser bàsics en el nostre entorn
en particular.

Celebració de la castanyada a l’Escola Jaume Balmes

E

l divendres 30 d’octubre, l’Escola Jaume Balmes va celebrar la castanyada, una de
les festes tradicionals que degut
a la pandèmia de la COVID-19 va
quedar una mica més reduïda, ja
que es va haver de fer tot a porta
tancada.
Al matí, alumnes i professorat van
participar en el ball de castanyers i
castanyeres, continuant a la tarda
amb la ja habitual rostida de castanyes, al pati de l’escola, a càrrec

de l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes, i que els alumnes van poder
degustar i gaudir-ne d’elles.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, i la regidora d’Ensenyament, Elen Estarlich, van
assistir a l’escola en representacio de l’Ajuntament per tal de
poder agrair i posar en valor els
esforços que hi posa l’alumnat, la
comunitat educativa i social i la
direcció del centre.

Nous contenidors

C

om a resposta a les necessitats detectades, la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va
instal·lar dos nous contenidors de
fracció resta a les seves ubicacions
definitives situades al carrer Rota
de l’Alto i al carrer Pompeu Fabra.
La regidora de Medi Ambient, Elen
Estarlich, espera que amb aquests
18

nous elements es pugui millorar
encara més la recollida selectiva
de brossa al nostre municipi, i es
compromet amb el gran repte de
preservar el nostre entorn natural.
També, aprofita per recordar que
a la deixalleria municipal es poden resoldre dubtes i recollir restes concretes no previstes pel seu
dipòsit als contenidors urbans.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Entregada la beca Institut les Planes 2020

L

’Institut les Planes de Santa Bàrbara va fer entrega de
la Beca lnstitut les Planes de
l’any 2020.
Aquesta beca s’atorga conjuntament per tots els ajuntaments
que tenen alumnes a l’Institut les
Planes i es dona a l’estudiant amb
més bons resultats al finalitzar el
seu cicle de batxillerat, que són els
que definitivament deixen l’Institut per traslladar-se a la Universitat.
L’import total de la beca és de 1.000
€, essent un incentiu i ajuda per a
l’estudiant que comença el seu cicle universitari.
L’acte de lliurament de la beca
s’havia de celebrar el mateix dia
de l’entrega d’orles, en finalitzar el
curs escolar 2019-2020, però degut
a la pandèmia de la COVID-19, no
es va poder celebrar. A aquest acte,
tots els anys acostumen a assistir
els alcaldes o regidors delegats de
cada localitat, a més del màxim re-

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

La Xaranga Lo Perkal recorre els carrers del poble

E

l dissabte 12 de desembre, la
Xaranga Lo Perkal va estar
pels carrers de Santa Bàrbara interpretant melodies i peces
diverses per tal de combatre l’ensopiment general que la situació
actual ens està causant; i ho van
fer d’una forma magistral.
El cos de vigilància de l’Ajuntament de Santa Bàrbara va ser
l’encarregat de guiar a la xaranga
vetllant per tal que la celebració
d’aquest acte es fes dintre del respecte i les mesures dictades de les
autoritats competents, garantint
les distàncies oportunes per la seguretat dels participants.
Els planers i les planeres, en tot
moment, van animar als músics
amb entusiasme i alegria, essent
els responsables i partícips del bon
ambient que va existir.
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Nou mural a l’entorn del carrer Rota de l’Alto

A

l’entorn del carrer Rota de
l’Alto, Regina Pla i Marc
Lleixà, joves artistes locals,
juntament amb Maria Diaz i Jordi
Figueras, van pintar un nou mural, el diumenge 13 de desembre,
amb motiu de fer reflexionar sobre
el respecte i la necessitat de tenir
cura del medi natural.
Els dibuixos representen el medi
que afortunadament encara tenim ara i com no volem que es
torni degut a no tenir cura d’ell i
per la qual cosa hem d’evitar que
canviï i prendre consciència de les
conductes que cal que revisem, ja
que no n’hi ha prou amb el que ja
estem fent perquè el medi s’està
destruint, ja que, igual de manera inconscient, fem accions que
perjudiquen el medi ambient i no
pensem en la possibilitat d’un futur sense vida.
Al mural es pot veure molt color,

però a la vegada és impactant com
desapareixen aquests colors, tan
vitals, i donen pas a un gris fosc,
gairebé negre. El contrast és un element més, necessari i útil per, amb
un simple cop de vista, poder-nos

adonar amb què estem jugant.
La regidora de Medi Ambient, Elen
Estarlich, agraïa la col·laboració i
participació en la pintada del mural i destacava la gran tasca que
estaven fent.

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

P

laners i planeres, un any i
mig, no m’ho puc creure!
Començar a formar part del
govern, com a regidora de Serveis
Socials, Noves Tecnologies, Esports
i Turisme, i amb moltes ganes
de poder saber el que significa
fer créixer un poble en treball i
esforç, poder arribar a conèixer
les necessitats de la gent i gaudir
construint un futur millor ha estat
un repte. Més orgullosa no puc
estar de la gent i del meu poble,
n’he viscut i n’he vist de tots els
colors: organitzant un març lila,
iniciant obres per millorar la Llar
de Jubilats, gaudint d’un estiu a
les piscines, tan apreciades per al
poble i voltants, uns serveis socials
actius, sempre al costat de qui ho
necessita, l’edifici d’APASA a punt
de finalitzar i poder-lo gaudir, i
també les jornades esportives,
petites però jornades. En definitiva,
tot un seguit de reptes que hem
realitzat, encara que en molts
obstacles, i altres que no s’han
pogut portar a terme.
I, per acabar l’any, fa quatre dies, la

celebració de la iaia centenària, que
acompanyada per l’alcalde vam
entregar el passat 4 de desembre,
dia de la nostra patrona Santa
Bàrbara, la Medalla Centenària de
la Generalitat a la senyora Fidela
Subirats Montardit, que va néixer
el 21 d’agost de 1920 i actualment
té 1 filla, 3 nets i 3 rebesnets.
L’acte de lliurament, que va tenir
lloc a casa de l’homenatjada, es

va dur a terme de manera molt
abreujada, per minimitzar els riscos
de contagi, i també hi van assistir
els seus familiars. Es tracta d’una
medalla gravada amb el nom i l’any
de naixement commemorativa del
centenari. A aquest reconeixement
institucional poden accedir-hi
totes les persones residents a
Catalunya que compleixin els
requisits i realitzin la sol·licitud
corresponent.

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

http://www.contregisa.com
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L’Smartcentre dona suport a l’Escola Jaume Balmes en
activitats formatives per a les famílies

A

l mes d’octubre es van
iniciar, a l’Smartcentre,
activitats formatives per
donar suport i acompanyament
a les famílies de l’Escola Jaume
Balmes. Des del primer dia
d’aquest curs 2020-2021, l’Escola
de Santa Bàrbara treballa amb
eines i plataformes online per
complementar
els
continguts
curriculars del curs i per donar
continuïtat a les classes a tots
els alumnes, davant possibles
confinaments temporals, degut a
la crisi sanitària de la COVID-19
amb la qual sembla que haurem
de conviure durant tot el curs.
Durant el confinament del final
del curs passat, que ens va agafar
a tots de sorpresa, des de l’Escola
es van trobar amb la dificultat
que algunes famílies van tenir

problemes per poder accedir als
continguts i a les connexions
que els mestres van fer amb els
alumnes. Per minimitzar aquest
problema i sobretot per oferir
formació i recursos a totes elles,
l’Escola es va posar en contacte
amb l’Smartcentre per poder
coordinar i organitzar activitats de
suport i formació dirigida a mares,
pares i tutors dels alumnes.
Van sol·licitar la formació un total
de 38 famílies que es van distribuir
en 5 grups, 2 de coneixement baix,
1 de coneixement bàsic i 1 de
coneixement mitjà/alt. Les classes
es van realitzar a l’aula de formació
de l’Smartcentre, de dilluns a
divendres de 9 a 10 hores. La
formació va durar 2 mesos, temps
que va ser necessari per assegurar
que tots els participants adquirien

les competències necessàries per
poder donar suport i ajudar als
seus fills des de casa.
La regidora de Noves Tecnologies,
Ana M. Panisello, es mostrava molt
satisfeta del treball que tant des de
l’Escola com des de l’Smartcentre
s’està realitzant per facilitar
a les famílies dels alumnes el
suport i les eines necessàries per
a la seva formació. Un cop més,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
segueix treballant perquè les noves
tecnologies no suposin cap barrera
per a la ciutadania.

Inici de reforç actiu i FutbolNet amb seguretat

D

urant el mes d’octubre
es van iniciar dos dels
projectes de l’àrea de
Serveis Socials.
Reforç Actiu és un projecte que
es va iniciar el curs 2018-2019,
després de detectar la necessitat
des dels diferents agents implicats
amb l’educació i serveis socials de
la localitat. S’ofereix als menors i
a les seves famílies un suport de
reforç escolar per donar resposta
a diverses necessitats socials i
d’aprenentatge.
Després d’haver realitzat les
coordinacions amb els centres
educatius del municipi, aquest
curs s’ha iniciat amb un total de
55 menors, derivats dels centres
educatius, n’hi ha 43 de l’escola i
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12 de l’institut. L’organització és
mantenint els grups bombolla dels
centres i es treballa en tres grups
paral·lelament.
FutbolNet és la quarta temporada
que s’executa a la localitat. Es
realitza dos dies a la setmana
a l’Estadi Municipal. Aquest
curs s’han reduït el nombre de
participants per la situació que ens
trobem.
A les dues activitats es mantenen
les mesures d’higiene i de seguretat
establertes per la pandèmia de la
COVID-19.
La responsable dels projectes, Ana
M. Panisello, considera important
continuar oferint els serveis als
menors i les seves famílies, ja que
se’ls acompanya i dona suport a

les diferents necessitats. I també
comenta que s’aniran adaptant a
la realitat vigent.
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Diposita aquí el teu masclisme

L

’Ajuntament
de
Santa
Bàrbara es va adherir a la
campanya ‘Diposita aquí el
teu masclisme’, impulsada per
l’Institut Català de les Dones, que
pretenia reconèixer i desmuntar
el
masclisme
per
llençar-lo
directament a la paperera.
La campanya consistia en fer visible
a les papereres públiques aquest
lema mitjançant uns adhesius
que ja s’han començat a distribuir.
Amb aquesta acció es volia fer
visible aquesta realitat per poder
aconseguir la igualtat efectiva i
desemmascarar les desigualtats
socials, polítiques, econòmiques i
jurídiques que pateixen les dones.
Laura Martínez, presidenta de

l’Institut Català de les Dones,
va declarar que “reconèixer
el masclisme i desmuntar-lo
llençant-lo simbòlicament a les
papereres és important perquè
no podem lluitar contra una
ideologia si no és reconeguda”.
Laura Martínez també va voler
posar de relleu que “hem de tenir
clar que ‘el contrari del masclisme
no és el feminisme’, una frase
que encara se sent massa cops, i
campanyes com aquesta ajudaran
a que se’n parli i es conegui millor
el significat d’aquests dos termes
que en cap cas són antònims. Cal
deixar clar que el feminisme en
cap cas pretén situar un gènere pel
damunt de l’altre, sinó que vol la
igualtat efectiva”.

La regidora de Serveis Socials, Ana
M. Panisello, comenta que l’acció
dels adhesius a les papereres és
una manera de donar visibilitat
a una problemàtica present a la
nostra societat, i que cal reconèixer
aquesta realitat per poder eliminar
la desigualtat social que genera.

Adaptació de les classes de català

L

es classes que es van iniciar el mes de
setembre amb grups reduïts, distància,
mascareta i higiene de mans, després de 5
sessions es van aturar per canvis en la normativa
degut a la pandèmia que estem vivint. L’única opció
era fer les classes online i és el que es va fer dues
setmanes després. Es va parlar amb l’alumnat i
se’ls hi va explicar com es faria, i el 16 de novembre
vam tornar a iniciar les classes, aquesta vegada de
manera virtual, el que s’intenta es fer les sessions
amb normalitat.
La resposta per part de l’alumnat ha estat molt
positiva. De totes les inscripcions realitzades es
connecten a les classes un 90%, del 10% restant
s’ha donat l’opció d’enviar els exercicis a través
del telèfon mòbil, per tal de fer la correcció i la
devolució dels exercicis.
Veient la situació actual, no es pot afirmar quan
podrem tornar a fer les classes presencialment,
s’espera que ben aviat. Tot i que, per responsabilitat,
fins que la cosa no millori continuarem oferint
el servei com fins ara. Es considera important no
perdre el contacte amb l’alumnat i acompanyar-los
amb el seu aprenentatge, amb els recursos que es
tenen a l’abast.

La regidora de serveis socials, que és la responsable
del servei, valora la continuïtat de les classes i
agraeix l’esforç que ha fet l’alumnat adaptant-se al
nou plantejament de les classes.
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Col·laboració de la fundació “la Caixa” i CaixaBank amb
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per al projecte Gransalut

L

a Fundació “la Caixa” i
CaixaBank han col·laborat
amb l’Ajuntament de Santa
Bàrbara per al projecte Gransalut
de dinamització dels parcs de
salut i les llars de jubilats, per
prevenir i disminuir els diferents
efectes que produeix la inactivitat
en les persones grans.
Fundació “la Caixa” ha aportat
2.200 € al projecte canalitzats
a través de l’Acció Social de
CaixaBank.
Gransalut és un projecte que fins
ara es realitzava a la Llar dels
Jubilats i als diferents Parcs de
Salut de la localitat. D’una banda
es realitzava l’activitat als parcs
de salut (exterior) amb gent gran
i grups reduïts per treballar la
força, l’equilibri, la flexibilitat i
la coordinació. I per l’altra banda
es realitzaven també sessions
dirigides (interior) per prevenir
i disminuir els diferents efectes
que produeix la inactivitat.
Aquest any s’ha iniciat al
Pavelló Municipal, ja que per
les circumstàncies derivades
de la COVID-19, el monitoratge
ha d’augmentar per reduir els
grups i el preu de l’activitat s’ha
incrementat. Fet que suposa
un problema per a la gent
gran, que la majoria tenen una
economia ajustada. Per això, des
de l’Ajuntament, es va demanar
la col·laboració a la Fundació “la
Caixa” i CaixaBank, considerant
que s’ha de potenciar que la
gent gran sigui activa i s’eviti el
sedentarisme.
La col·laboració permetrà reduir
el preu mensual per als usuaris
de Gransalut.
La signatura de l’acord es va
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realitzar de forma telemàtica
per les circumstàncies sanitàries
actuals.
Des de l’Ajuntament es vol agrair
la col·laboració de la Fundació
“la Caixa”, amb aquestes accions
es contribueix a poder millorar
el benestar de la gent gran de la
localitat.
L’Acció Social, és un dels pilars del
Pla de RSC de CaixaBank. Gràcies
a la seva capil·laritat territorial, la
xarxa d’oficines de CaixaBank pot
fer costat a la Fundació “la Caixa”
en la seva labor social, detectant
necessitats d’entitats socials
locals i canalitzant una part del
pressupost de la Fundació. El
2019, el 92 % de les oficines del
banc van donar suport a algun
projecte social. La col·laboració
entre ambdues institucions fa
possible que milers de petites
i mitjanes entitats socials

solidàries puguin accedir a
ajudes econòmiques per tirar
endavant els seus programes.
D’aquesta manera, cada any,
més de 10.000 projectes reben,
en conjunt, prop de 45 milions
d’euros de la Fundació “la Caixa”
a favor de més de 8.000 entitats
socials de tot el país. Es tracta,
majoritàriament, de projectes
que aporten solucions en l’àmbit
de la malaltia, la discapacitat,
l’exclusió social, la pobresa
infantil, les persones majors i
l’envelliment. Des de l’inici de
la crisi de la COVID19, Fundació
“la Caixa” ha destinat, a través de
CaixaBank, 9,6 milions d’euros
a 1.700 projectes relacionats
amb el proveïment d’aliments,
material sanitari i emergències
per donar resposta a les persones
vulnerables més afectades per la
pandèmia.
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25N Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones

S

anta Bàrbara va commemorar
el Dia internacional per a
l’eliminació envers les dones
amb diferents accions.
La primera va ser l’adhesió a
la campanya ‘Diposita aquí el
teu masclisme’, impulsada per
l’Institut Català de les Dones,
que es van posar els adhesius a
les papereres de la localitat amb
la intenció de donar visibilitat
a aquesta realitat per poder
aconseguir la igualtat efectiva i
desemmascarar les desigualtats
socials, polítiques, econòmiques i
jurídiques que pateixen les dones.
La mateixa setmana del 25N
es va realitzar una tertúlia
telemàtica a la Plana Ràdio a
la qual van participar: Fàtima
Beltran, escriptora; Fàtima Blanch,
coordinadora del SIAD del Consell
Comarcal del Montsià; Yolanda
Valldepérez, presidenta de les
Dones Planeres; Ana M. Panisello,
regidora de Serveis Socials i Fàtima
Blanch, tècnica de Serveis Socials.
Es va parlar dels diferents serveis,
de la realitat en la qual ens trobem

i cadascuna va aportar els diferents
punts de vista.
També a la Plana Ràdio es va fer
la lectura del Manifest 25N 2020,
que concloïa dient: Les violències
masclistes només es poden
eliminar des de l’arrel, sigues tu
també còmplice en la construcció
d’aquest món millor.
I per últim, durant tot el dia 25, a
l’Smartcentre i al Centre Municipal
de Serveis Socials, tothom qui
va voler va deixar missatges a
una bústia i se’ls obsequiava
amb una bossa de roba amb el
#SbdiunomésSíésSí i una guia
d’estil de llenguatge inclusiu i no
sexista. Van ser una seixantena de
persones que van deixar missatges
molt diversos: ‘Les dones no volem
ser valentes, volem ser lliures’.
‘Ni agressor, ni còmplice’. ‘No
posicionar-te és estar de part de
l’agressor!’. ‘Tots som iguals, no
fem distincions de gènere per
viure tothom lliure’. ‘No vull sentir
por quan vaig sola cap a casa, vull
ser lliure i tindre els meus propis
drets’. ‘Per totes elles, aquestes

que ja no hi són, nosaltres serem la
nostra veu, perquè no en volem ni
una més’. Entre d’altres.
La regidora de Serveis Socials, Ana
M. Panisello, va agrair a la gent que
s’implica amb les accions que, per
petites que siguin, el que es vol és
donar visibilitat i sensibilitzar a
la població. És una lluita que no
s’aconseguirà si no es treballa units
com a persones, sense diferenciar
la dona de l’home i l’home de la
dona.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU
TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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Premis esportius de les Terres de l’Ebre 2020

L

’alcalde de Santa Bàrbara,
Antonio Ollés, i la regidora
d’Esports Ana M. Panisello
van assistir el dia 17 de desembre
a la gala dels Premis Esportius
de les Terres de l’Ebre 2020, per
retre homenatge als 3 guardonats
planers:
- CF Santa Bàrbara - Aniversari 100
anys.
- David Accensi – Twirling.
- Mykhaylo Borodin - Tir Olímpic.
Aquesta setena edició dels Premis
Esportius Terres de l’Ebre 2020
se va celebrar al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa i va estar
presidida pel secretari general
de l’Esport i de l’Activitat Física,
Gerard Figueras, juntament amb
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell

Roigé, el delegat del Govern, Xavier
Pallarès, i la representant territorial
de l’Esport, Cinta Espuny.
Aquests guardons van premiar
la trajectòria d’aquelles persones
que s’han distingit per una

aportació llarga i continuada al
món de l’esport de les comarques
ebrenques.
Enhorabona
als
premiats i gràcies pel vostre esforç
i la vostra bona feina, que ens fa
sentir orgullosos a totes i tots.

El conseller Chakir el Homrani visita les instal·lacions del
nou centre ocupacional APASA de Santa Bàrbara

E

l dissabte 19 de desembre, el
conseller Chakir el Homrani
va fer una visita institucional
a la comarca del Montsià. A Santa
Bàrbara el conseller va poder veure
el nou centre ocupacional per a
persones disminuïdes que APASA
ha construït a la població i que
aviat entrarà en funcionament.
El conseller va estar acompanyat
per l’alcalde de Santa Bàrbara,
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Antonio Ollés, la regidora de
Serveis Socials, Ana M. Panisello,
i els diferents regidors i regidores
del municipi. També hi va estar
present el gerent d’APASA, Ignasi
Monllau, l’arquitecte de l’obra,
Ferran Torta, membres d’APASA
i familiars d’usuaris, així com
autoritats territorials com el
delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallares, el director
dels Serveis Territorials de Treball,

Afers Socials i Famílies, Màrius
Pont, el vicepresident tercer de
la Diputació de Tarragona, Adam
Tomàs, i el president del Consell
Comarcal del Montsià, Joan Roig,
entre d’altres.
En el torn de parlaments el
conseller valorava el nou centre
destacant la feina que es fa donant
oportunitats i qualitat en l’atenció
dels usuaris que hi participen.
L’obra compta amb innovacions
tecnològiques
com
el
reaprofitament d’aigües pluvials
per a sanitaris i boques d’incendis,
una façana ventilada en obra vista
per evitar l’escalfament o el sistema
de sostre radiant que treballa a
baixes temperatures i permet
aprofitar energies renovables com
l’aerotèrmica. El centre disposarà
de 48 places per atendre a persones
amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament.
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El punt TIC Santa Bàrbara participa en una jornada de
dinamització de la internet social 2020 adaptada a la
situació actual

D

el 9 al 18 de desembre
es va dur a terme, en
format virtual, la Jornada
de Dinamització de la Internet
Social 2020 sota el lema “El paper
de la tecnologia i els Punt TIC en
situació de pandèmia”. La jornada
es va centrar en treballar nous
reptes i desafiaments en xarxa; el
2020 va ser un any de molts canvis
i des de la Xarxa Punt TIC volien
afrontar aquesta nova situació que
ens ha tocat viure per continuar
treballant des de la innovació
social digital.
Per seguir treballant en la línia que
els punts esdevinguin referents
territorials per a la ciutadania,
la JdIS 2020 va comptar amb
jornades territorials adreçades als
dinamitzadors/es amb l’objectiu
de conèixer la realitat TIC del
territori.
A més, es van realitzar sessions
obertes
sobre
experiències

interessants que van tenir lloc
el darrer any i es van conèixer
propostes
molts
interessats
sobre l’impacte de la COVID-19
a la societat, també es van poder
conèixer solucions als processos
de l’era digital amb empreses
tecnològiques de l’àmbit social i
cooperatiu; relacions i sinergies
makers i propostes de mobilització
social ciutadana com a part de la
innovació social digital.
L’Smartcentre de Santa Bàrbara va
participar molt activament en tota
la jornada, assistint virtualment a
totes les xerrades i formant part de
la taula/debat sobre “Propostes de
mobilització social ciutadana com
a part de la innovació social digital”,
ja que el Punt TIC Santa Bàrbara
va participar en la formació i en
la prova pilot per a l’impuls de la
participació ciutadana des de la
Xarxa de Punt TIC de la Generalitat
de Catalunya.

Ana M. Panisello, regidora de
Noves Tecnologies, estava molt
satisfeta que l’Smartcentre fos
un referent al territori i que el
Punt TIC Santa Bàrbara participés
en les activitats de la Xarxa
Punt TIC de la Generalitat de
Catalunya, i remarcava que des de
l’Ajuntament se seguirà apostant i
treballant per apropar les TIC a la
ciutadania i per la innovació social
digital.

Conveni de pràctiques amb l’Institut Montsià

U

n alumne resident a Santa
Bàrbara que està cursant
el segon curs del cicle
formatiu de grau mitjà de sistemes
microinformàtics i xarxes a
l’Institut
Montsià
d’Amposta,
està realitzant les pràctiques
d’empresa a l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. L’alumne ha de dur
a terme un total de 350 hores de
pràctiques per poder completar els
seus estudis i finalitzar així aquest
cicle formatiu.
L’alumne col·labora en les tasques
de configuració de l’equipament
informàtic de l’Ajuntament, així
com tasques d’administració de

xarxes, manteniment d’equips,
introducció i actualització de
dades de la web de Santa Bàrbara i
digitalització del fons local.
Periòdicament, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara realitza convenis
amb
centres
educatius
del
territori per tal de facilitar als seus
alumnes les pràctiques externes,
a fi que millorin la seva capacitat
educativa i disposin d’experiència
pràctica a l’hora de buscar una
ocupació en el futur.
Ana M. Panisello, com a regidora
de Noves Tecnologies s’alegra que
l’Smartcentre sigui un referent al
nostre territori i que els centres

d’ensenyament
comptin
amb
nosaltres per acollir les pràctiques
dels seus alumnes.
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Millores en la xarxa de distribució d’aigua

D

urant el mes d’octubre SOREA va executar una obra
per tal d’interconnectar
la canonada de subministrament
d’aigua que arriba fins el Polígon
Barranc de Lledó amb la xarxa de
distribució de la població.
Es tractava d’un tram d’uns 125
metres al carrer Llibertat, a la zona
de la plaça de bous, que connecta
ambdues canonades, la de PE
200 mm que va al polígon amb
la de PE 125 mm que hi ha a la
població. Aquesta connexió es va
fer amb una canonada també de
polietilè de 125 mm de diàmetre,
i als extrems d’aquesta canonada
es van instal·lar dos vàlvules de
seccionament.

La interconnexió va ser possible
gràcies a les obres de millora a la
xarxa de distribució d’aigua que
es van portar a terme l’any 2019
al carrer Mossèn Joan Baptista
Sales, fent arribar la canonada de
polietilè de 125 mm de diàmetre
fins al final del carrer.
Fins
aleshores
els
dos
subministraments
eren
independents, i en cas d’avaria
s’havia de tallar el servei. A
partir d’ara, mitjançant aquesta
interconnexió, en cas d’haver un
tall a la canonada que baixa del
dipòsit al poble, es podrà continuar
amb el subministrament a través
de la canonada que va al polígon
i viceversa.

Aquesta obra ja estava prevista al
pressupost del 2020 i va tenir un
cost de 13.920 €.

Reparació dels parcs infantils del municipi

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va iniciar, a finals del 2020,
la reparació, millora i condicionament dels parcs infantils del
municipi consistent en treballs
de manteniment, reposició d’elements de seguretat, reparacions,
neteja, envernissat i pintura, etc.
Tot això, amb la finalitat de ferne d’aquestes unes zones de fàcil
manteniment, que ajudin a allargar la vida útil d’aquests espais de
lleure, i el més important, treballar
perquè siguin una zones el màxim
de segures per als infants.
Des de la Regidoria de Serveis de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es
va posar en marxa la planificació
de millores i es van establir
prioritats a l’hora d’abordar-les, es
va estudiar cada cas i es va optar
per la reparació de les peces i/o
materials danyats.
Durant el 2020 s’han completat les
reparacions als parcs infantils de la
plaça dels Segadors i de la zona de
pícnic del Poliesportiu Municipal
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i durant el 2021 es continuarà
amb la resta de parcs infantils del
municipi.
El regidor de Serveis, Agustí
Espuny, destacava la importància
d’aquestes reparacions sobretot

per la seguretat de tothom i en
especial dels més menuts, i donava
importància al fet que aquests
parcs infantils fan una gran funció
de dinamització social i cultural
del municipi.
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Cine Kursaal, Memòria Històrica Planera

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara ha adquirit 4 quartilles
de l’any 1945 i 1 de l’any 1944
amb els cartells i sessions de cine
que es projectaven al “Salón Kursaal” de Santa Bàrbara.
El Salón Kursaal, també era conegut
com “el cine de Bretó”, ja que va
ser qui el va obrir als anys trenta i
li va donar prestigi mitjançant tota
classe d’espectacles i activitats
culturals i polítiques. Més tard el
va gestionar Manel Climent, Manel
de Batalla. I, finalment, quan el
va adquirir Rogelio Ibáñez es va
convertir en cine d’estiu, subsidiari
del Cine Moderno.
Un col·leccionista de cine es va
posar en contacte amb la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per oferir-li aquestes
5 quartilles amb informació

d’algunes de les pel·lícules que es
van projectar al cine planer durant
els anys 1944 i 1945: “La octava
mujer de Barba Azul”, “Volvieron
cinco”, “Matrimonio
original”,
“La aldea maldita” i “Una mujer
endiablada”.
La Regidoria de Cultura sempre
està predisposada a contribuir
en la recerca de la memòria
històrica planera i aquesta era una

oportunitat que no es podia deixar
passar, segons explicava el regidor
de Cultura, Agustí Espuny. A més
a més, el regidor també explicava
que les quartilles es catalogaran
i entraran a formar part del fons
local de la biblioteca municipal.

L’Smartcentre ja té bústia de retorn 24 hores

E

s va instal·lar a les portes de
l’Smartcentre una bústia per
retornar documents (Llibres,
revistes, DVD, CD, etc.), una
demanda que feia temps que feien
els usuaris i que la crisi sanitària
de la COVID-19 va fer incrementar
la seua reivindicació.

Aquest dispositiu permet el
retorn de documents en qualsevol
moment, encara que l’Smartcentre
estigui tancat. D’aquesta manera
qualsevol usuari de l’Smartcentre
pot retornar el document que tingui
en préstec a qualsevol hora del dia i
qualsevol dia de la setmana, ja que
només haurà de dipositar-lo a la
bústia. El personal de l’Smartcentre
recull i gestiona les devolucions
dins del seu horari laboral.
La bústia compta amb un sistema
de seguretat que evita que es
dipositin altres elements que poden
malmetre els documents. En el seu
interior compta amb uns llistons
que fan lliscar l’arxiu fins al fons
de la mateixa, on se situa el dipòsit.
En cas d’entrada d’altres elements
aquests cauran a terra gràcies a
aquests llistons. Aquest sistema
està pensat per evitar el llançament

d’elements com líquids, petards o
brossa entre d’altres, ja que encara
que s’introdueixin no arribaran al
dipòsit final d’emmagatzematge.
El regidor de Cultura Agustí Espuny,
considera que aquesta bústia
facilita als usuaris el retorn de
documents i més ara que en la
situació de pandèmia no se sap
si hi haurà nous confinaments i
tancaments dels serveis. També
està molt satisfet de com ha anat
funcionant l’Smartcentre aquests
darrers anys, essent una de les
biblioteques de tot Catalunya
amb més activitats anuals i més
usuaris tenint en compte la franja
d’habitants; i sobretot com s’ha
adaptat a la nova situació que
estem vivint, facilitant l’ajuda
necessària d’aquells tràmits i
gestions requerits per la població.
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Arranjats tots els camins afectats pels aiguats del 2018

L

a Diputació de Tarragona va
concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la qual es va poder acabar d’arranjar tots els camins del
terme municipal que havien estat
malmesos a causa dels forts aiguats que van succeir a l’octubre
de 2018.
Tots els camins arranjats han
estat:
CAMÍ DEL PELOS: Trams amb
diferents
desperfectes
com
despreniments
de
graves,
aixecament de quitrà i forats
als
vessants
amb
perill
d’enfonsaments.
CAMI DE LA FITA: Trams amb
diferents
desperfectes
com
despreniments
de
graves
i
aixecament de quitrà.
CAMÍ DE MITAN PLANA: Trams
amb
diferents
desperfectes
com despreniments de graves,
aixecament de quitrà i forats
als
vessants
amb
perill
d’enfonsaments.
BARRANC DE LLEDÓ (TRULLS DEL
DEUME): Trams amb diferents
desperfectes com despreniments
de graves, aixecament de quitrà
i forats als vessants amb perill
d’enfonsaments.
CAMÍ DE SANT FRANCESC:
Trams amb diferents desperfectes
com despreniments de graves i
aixecament de quitrà.
CAMÍ VELL DE LA GALERA: Trams
amb
diferents
desperfectes
com despreniments de graves,
aixecament de quitrà i forats
als
vessants
amb
perill
d’enfonsaments.
CAMÍ MOLÍ DE CID: Trams
amb
diferents
desperfectes
com despreniments de graves,
aixecament de quitrà i forats
als
vessants
amb
perill
d’enfonsaments.
CAMÍ QUATRE PORTES: Trams
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amb
diferents
desperfectes
com despreniments de graves,
aixecament de quitrà i forats
als
vessants
amb
perill
d’enfonsaments.
CAMÍ MOLÍ DE VALLÈS FINS AL
CAMÍ DE SANT FRANCESC PEL
CAMP DE TIR: Trams amb diferents
desperfectes com despreniments
de graves, aixecament de quitrà
I forats als vessants amb perill
d’enfonsaments.
CAMÍ BARRANQUET DE LLASAT:
Trams amb diferents desperfectes
com despreniments de graves,

aixecament de quitrà I forats als
vessants.
CAMÍ DE LLEDÓ – PARTIDA DE
MOLTÓ: Trams amb diferents
desperfectes com despreniments
de graves, aixecament de quitrà I
forats als vessants.
El regidor d’Agricultura, Agustí
Espuny es mostra satisfet perquè
finalment s’hagin pogut arranjar
tots aquests camins tan necessaris
per a la bona circulació i que tan
destruïts havien quedat a causa
dels forts aiguats.
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Canvi del dispositiu de recàrrega del dipòsit d’omplir les
botes d’aigua

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara ha canviat el dispositiu
moneder del dipòsit per omplir les botes d’aigua, canviant el
seu sistema de recàrrega, que a
partir del mes de gener de 2021 es
farà efectiu, entrarà en funcionament i es farà amb targeta.
Aquest canvi comporta que
quedaran anul·lades les fitxes, que
prèviament es podran bescanviar
per litres d’aigua a les noves
targetes.
El sistema de funcionament serà
similar a l’actual:
- Primer s’haurà d’accionar el botó
“Paro-marxa” i després passar la
targeta.
- La llum passarà a color verd i es

descarregaran 1.000 litres d’aigua
aproximadament.
- Per fer una descàrrega addicional
caldrà tornar a passar la targeta.
Totes les persones interessades
en obtenir la nova targeta i tenir
més informació sobre el nou
sistema poden passar per les
oficines de l’ajuntament o trucar
al telèfon 977 717 000.
El regidor d’Agricultura, Agustí
Espuny, és conscient que és un
canvi que afecta a molts pagesos,
però que es fa en benefici de tots,
i aprofita per demanar a tots els
usuaris que posin de la seva part
i facin un bon ús per tal de poder
mantenir en funcionament un
servei en benefici de tothom.

XXX Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara

A

quest any 2021, se celebra el
XXX Concurs Literari Sant
Jordi Vila de Santa Bàrbara.
Els premis que es convoquen són
els següent:
PREMI DE POESIA, dotat amb 600
€ i donat per l’AJUNTAMENT, a un
recull d’entre 10 i 25 composicions,
de tema lliure; i un accèssit de
caràcter local de 120 €, donat per
l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 600
€, a un estudi d’un mínim de 30
pàgines sobre un tema relacionat
amb qualsevol aspecte del poble
de Santa Bàrbara (tradicions,
història, biografies de personatges
famosos o populars, costums,
oficis, llegendes i contalles, cuina,
cançoners, festes, pagesia, danses,
vestuari, dialecte, flora, fauna...)
i un accèssit de caràcter local
de 120 €, donats ambdós per
l’AJUNTAMENT.

El termini d’admissió dels originals
acabarà el divendres 19 de març de
2021, a les 13 hores.
El veredicte del jurat es farà públic
el dia 9 d’abril de 2021. El mateix
dia es donarà a conèixer la data
del lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest
concurs es poden consultar a la web
municipal www.santabarbara.cat.
També es pot realitzar qualsevol
consulta a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, telèfon 977 719 136.
També es convoca el XXX
CONCURS LITERARI ROGELIO
FARNÓS, de caràcter local, destinat
als alumnes de l’Escola Jaume
Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un
dels cicles d’Educació Primària i
d’Educació Infantil se li atorgarà
un premi consistent en un lot de
llibres, donat per l’AJUNTAMENT.
A més a més, tots els participants

rebran un record commemoratiu.
L’especificació de les bases serà
establerta per la mateixa escola.
El regidor de Cultura, Agustí
Espuny, es mostra molt satisfet
per poder organitzar un any més
aquest concurs, i més enguany
amb totes les dificultats derivades
de la pandèmia de la COVID-19,
i creu que continuarà donant
prestigi a la cultura planera i
donarà a conèixer el nostre poble
a l’exterior.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2020
• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives Cª 2020/2021 i també monovarietals 100%.
• Avançament garrofes 2020/2021.
• Cobrament del 95 % de la PAC 2020.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp amb les aplicacions de productes fitosanitaris,
ja que és imprescindible per poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordem 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 3 o 4 ha si són en seca.
• Situació de mercats de l’Oli d’Oliva. Observatori de preus. Gràfica d’evolució:

MONTEBRE

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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA
COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

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

“IBEROLEI”

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

L’entrevista

Entrevista al planer absent...

Josep Lluís Miravet Caballé
Vaig néixer a Santa Bàrbara el 29
de desembre de 1969. Els meus
pares són Eugenio Miravet i Neus
Caballé, i tinc dos germanes més
petites, Ros i Anna.

Vaig estudiar al col·legi Jaume
Balmes, a cinquè em vaig quedar
endarrerit i vaig repetir curs, gràcies
a aquesta mala sort, vaig tenir els
amics que tinc i a dia d’avui encara
conservo, tot i que els veig menys
del que m’agradaria i no és per la
distància sinó per deixadesa. Dels
sis o set anys vaig formar part de
la Banda de Cornetes i Tabals de
Santa Bàrbara, vaig gaudir molt
viatjant en bus amb tota la banda,
cantant i rient, tocant i guanyant
campionats, fins al final en què
es va produir la ruptura de la
banda i vàrem deixar les baquetes
arraconades.
Quan vaig arribar a vuitè curs, els
meus pares, a la meva germana
Ros i a mi ens van apuntar al
Cervantes d’Amposta per acabar
allí l’EGB. Allí va començar la
meva sortida del poble. Després no
sabia que estudiar, però he tingut
sempre una mania, que qualsevol
electrodomèstic o aparell que
es trencava per casa havia de
desmuntar-lo per veure com
funcionava i si el podia reparar. No
ho aconseguia mai, però això va
fer que la meva mare s’adonés que
m’interessava i em digués: tu has
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de ser mecànic. Així va ser, vaig
cursar el primer grau d’automoció
a Amposta. En arribar a l’últim
curs, els meus pares van anar a
parlar amb el mestre tutor i li van
dir que tenia molt de temps lliure
i em passava les tardes per aquells
carrers del poble, així que volien
que em busquessin alguna feina
de pràctiques per passar el temps,
encara que fos de bades. Uns
dies després, van venir els de la
Fiat buscant un noi per ajudar al
taller, així que allí vaig començar
a treballar i vaig estar 25 anys al
seu servei.
Com ja estava per Amposta, un
diumenge qualsevol a la Lira “la
disco d’Amposta” un amic em va
presentar a una xicota ampostina,
la Mònica, i mireu si feia temps
que estava per Amposta que ella
es pensava que era ampostí. Quan
li vaig dir que era planer ja era
tard, la tenia enamorada.
Un parell d’anys després de
començar a treballar, em va tocar
deixar-ho per fer el servei militar,
ho havia prorrogat dos anys, amb
la intenció de lliurar-me per dolor
d’esquena, però no va poder ser i

als 21 anys, cap a Tarragona, tot
un any a perdre el temps. Vaig
seguir el consell del meu pare que
em va dir: l’única cosa bona que
pots fer mentrestant és treure’t
el carnet de 1a, i així ho vaig fer.
Ho vaig demanar i al ser mecànic
m’ho van concedir, per així poder
provar els camions que arreglàvem
per la campa de la caserna. A la fi,
va passar l’any i aquest mal son
es va acabar. La vida continua i va
arribar l’hora de casar-me amb la
meva xicota ampostina i posarme a viure a la ciutat. Vàrem
començar a viatjar un cop a l’any,
així va començar la meva afició per
la fotografia, que encara conservo
fins ara. Va arribar el dia més
esperat de la meva vida en el qual
vaig ser pare, el 5 de gener de 2004.
La Cavalcada de Reis ens va portar
a la Naís, una xiqueta preciosa que
ens treia el son i el temps, però
amb molt de gust. El 6 de setembre
de 2007, un altre dia inoblidable,
va néixer el xiquet més guapo de la
comarca, l’Ian. Va començar la crisi
econòmica, problemes a la feina
i l’hora de canviar de taller. Vaig
marxar al de Garcid d’Amposta,
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un taller de camions Iveco, avui
encara estic allí i espero continuar
durant molts anys.
Motius de la marxa del poble:
L’únic motiu per marxar del poble
va ser la proximitat del treball,
meu i de la meva parella, a dos
minuts caminant i d’altra banda
un parell d’accidents de cotxe
pujant i baixant del poble anant
a treballar. La decisió era clara. Va
costar una mica fer-me a la idea,
però al final crec que vaig prendre
la millor decisió. La família tampoc
estava molt d’acord, però era la
meva decisió.
Visió que tinc del poble: De ben
petitet recordo els carrers de terra,
després els varen enquitranar...
anàvem com a bojos per aquells
carrers en bici i monopatí, agafats
darrera les carretes de raïm per fer
un tastet. Sempre acabàvem amb
els genolls pelats. Diumenges al
matí a l’església, després torn de
preguntes per veure si et tocava
una entrada gratuïta per entrar al
cinema. De més grandets al casal
de l’Àngel jugant a ping-pong i
a les “tragaperres” i fent-lo parar
boig; quina paciència tenia! Allí
passàvem els caps de setmana.
Després va arribar el VHS i els dos
“Eugenios” del poble, un era el meu
pare, es tornaven un diumenge
cadascú per posar una peli al casal
de l’Àngel. Va arribar el torn del
Local, a jugar a billar i sopar al
Manet. Com no!!! L’època de l’esport
al poliesportiu, jugant al frontó i
de baixada al de Guillermo a fer
un manso de cervesa. En fi molts
i molts de records inoblidables i
molt bons. Avui en dia la distància
no existeix, jo, com he dit abans,
els amics els conservo al poble,
festes, castanyada, Sant Joan...
quedem per sopar i fer la xarrada,
riure i passar-ho be.
Contacte que tinc amb el poble:

Els primers anys de casat pujàvem
un cop a la setmana a sopar al
dels pares i fer una cervesa a La
Sal amb els amics, a poc a poc
hem anat perdent llençols, però
per qualsevol cosa pujo al poble, ja
que estem a cinc minuts. Del poble
enyoro moltes coses... La meva
mare avisant-me per anar a sopar
quan estàvem jugant: José Luís a
Sopar!!! Deia tot cridant, i jo acudia
com un clau, bé, de vegades. Quan
se feia la una i sentia el soroll de
la pala que portava el meu pare,
sortia corrents perquè em pugés
a la cullera, a mi em semblava
que em pujava fins el cel, però en
realitat eren un parell de pams.
També recordo que vaig tenir abans
una màquina de plegar olives que
una bici, aquells caps de setmana
al camp recollint olives tota la
família, discutint i corrent per
acabar i poder marxar i sortir amb
els amics, però el millor era quan
el meu avi deia: a dinar! I entraves
a la caseta amb aquella oloreta
de la paella acabada de fer, això
compensava tot el cansament... A
l’època de la verema, quan pujava
dalt la carreta plena de raïm, a
aixafar-lo amb els peus, després

el suc corria per aquell celler fins
arribar al forat central i cap a les
botes. Allí el meu avi Eugenio feia
la màgia perquè arribés al cap dels
mesos a la taula... Quan el meu avi
Agustí em venia a buscar perquè
li arreglés el cotxet que sempre
estava “destartalat”... La botigueta
que tenia la meva àvia Josefina,
quan entrava a veure-la sempre
posava el ditet a l’abadejo i d’allí
a la boca. Les llesques de pa amb
albergínia fregida amb més oli
que pa, que em feia la meva àvia
Cinteta quan sortia de col·legi a
l’hora de berenar. En fi, records i
records que no acabaria mai i em
fan venir l’enyorança del poble, ja
que era una època molt bonica. Ara
estic a la capital del Montsià, hi ha
més serveis i entreteniments, no
tenim cap necessitat de desplaçarnos, però no té l’encant familiar
del poble, tots es coneixen, tots
es saluden, aquí a Amposta és
diferent.
Retorn al poble: No crec que torni
a viure al poble, ja tinc la meva
vida feta i arrelada, però el món
dona moltes voltes i no es pot dir
mai.

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

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

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

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 2021

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

PERÍODE

PERÍODE PROPOSAT

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA

1

31/03/2021 - 31/05/2021

500 - IBI URBANA

1

30/04/2021 - 30/06/2021

501 - IBI RÚSTICA

1

30/04/2021 - 30/06/2021

592 – OVP TAULES I CADIRES

1

28/05/2021 - 30/07/2021

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS

1

30/06/2021 - 31/08/2021

840 - CONSERV. CEMENTIRI

1

30/06/2021 - 31/08/2021

010 - IAE

1

30/07/2021 - 30/09/2021

500 - IBI URBANA

2

27/08/2021 - 29/10/2021
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE 2020
DAPHNE SOFIA CABALLÉ CORPAS...................... 07/09/2020
Raúl Caballé Fernández
Janet Corpas Andrade
JARED ELIEL VALAREZO SÁNCHEZ...................... 12/10/2020
Walter Fernando Valarezo Morante
Jessica Abigail Sánchez Anchundia
DAVID ADRIAN PINTA.......................................... 06/11/2020
Adrian Alexandru Pinta
Alexandra Cucu

DEFUNCIONS 4t TRIMESTRE 2020
ANTONIA MARTÍ LÁZARO................................... 10/10/2020
CINTA QUERAL BONET......................................... 28/10/2020
RUFINO SANTOS MARTÍN VALLÉS...................... 04/11/2020
FELIPE SORRIBES ARAMBUL................................. 15/11/2020
VICENTE FARNÓS ARNAU.................................... 26/11/2020
JUAN JOSÉ GIMENO VALLÉS................................. 03/12/2020

VERA MARTÍN SUBIRATS..................................... 26/11/2020
Marc Martín Sánchez
Carla Subirats Garcés

DOLORES CERCOS PLANAS.................................. 05/12/2020

MARINA ESPUNY BEL........................................... 11/12/2020
Marc Espuny Guillén
Maria Bel Pastor

MARIA DEL CARMEN DOMÉNECH ARASA......... 24/12/2020

JESÚS SÁNCHEZ-GIL FERNÁNDEZ-PACHECO.... 12/12/2020

JOSEFA BUITRAGO MUÑOZ.................................. 28/12/2020

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
que es puguin tenir, tant a l’escola
com per part de l’AMPA.

Després d’un començament de
curs un poc incert, finalitzem el
primer trimestre positivament,
amb activitats dins de les normes
de seguretat, vam poder torrar
castanyes per als nostres alumnes,
vam ballar les seves actuacions
i els pares i mares, tot i no poder
assistir físicament, vam poder
veure-ho amb vídeo.

També vam poder portar a terme
la recollida d’aliments per al Gran
Recapte, normalment encapçalada
pels alumnes de 4t de la nostra
escola, però aquest any per
precaució, els membres de l’AMPA,
i gràcies als pares dels alumnes
de 4t, voluntaris que sempre
estan disposats a ajudar, els
supermercats Dia i Bon Àrea i amb
la col·laboració de l›Ajuntament
vam recollir 798 kg d’aliments varis
i productes de primera necessitat
per a Càritas del nostre poble.
Una activitat que personalment
em va semblar molt productiva
i satisfactòria, ja que mai havia
participat com a voluntària.
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Un cop mes, l’AMPA ha col·laborat
amb la decoració del Concert de
Nadal que organitza la nostra
escola.
Seguim amb les acollides de
matí, migdia i tarda, amb les
normes de seguretat establertes
pel Departament d’Educació, i
amb el servei de menjador, amb
una mitja de 50 serveis diaris. Els
nostres fills/es s’ho passen genial
amb jocs i activitats que les nostres
monitores han hagut d›adaptar a
la nova situació.

Gràcies a l’equip directiu i
professorat per la gran tasca
que feu, l’escola que hem tingut
sempre, ara no és possible, però
gràcies a vosaltres els nostres
fills/es segueixen aprenent i van
contents a l›escola. Esperem que
prompte puguem gaudir de les
activitats que es realitzen.
Gràcies a l’Ajuntament per sempre
estar pendent de les necessitats

Gràcies als membres de la junta
de l’AMPA per la gran feina que
feu, som un gran equip i junts
seguirem amb aquesta gran feina,
per l’escola i pels nostres fills/es.
I com a menció especial, gràcies a
Núria Royo expresidenta de l’AMPA
per tot el que ha fet fins ara per la
nostra escola, i el que segueix fent,
ja que de fora no ho sembla, dins
hi ha molta feina i moltes tecles
a tocar. Fins que no estàs dins no
saps tots els fils que es mouen,
tot el temps que hi dedica una
persona sense ànim de lucre per
dur a terme i gestionar activitats
que sense l’AMPA no es podrien
dur a terme. Gràcies de veritat pel
teu valuós temps que has dedicat i
la gran feina feta fins ara.

Entitats Planeres
ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Hem arribat a la fi d’aquest any
2020, un any que recordarem com
l’any de la COVID-19, un any atípic
en molts sentits que ens ha fet
canviar molts aspectes del nostre
estil de vida i que ens ha afectat
sobretot en la salut i en la manera
de relacionar-nos socialment, a
part d’econòmicament, que també.
Les entitats culturals i esportives,
com molts altres organismes,
s’han vist afectades per aquesta
nova malaltia i totes les mesures
que s’han anat adoptant per
tal de controlar-la i mantenirla a ratlla, havent de modificar
considerablement els protocols
per tal de poder dur-les a terme,
realitzant-les de forma intermitent
i inclús aturant-les totalment.
L’Associació Dones Planeres no
n’ha estat una excepció, si bé al
principi de la temporada vam
programar un mínim d’activitats
amb la bona voluntat de mantenir
l’activitat de l’entitat, la realitat
ha estat una altra i, finalment,

només n’hem pogut dur a terme
una minsa part de totes les que
habitualment, temporada rere
temporada, anàvem fent.
Al mes d’octubre vam poder fer la
caminada pels voltants del poble
fins al polígon industrial i al mes de
desembre un taller de manualitats

nadalenques a càrrec de Regina
Pla. Tot activitats de petit format.
Desitgem que aquest malson acabi
i que aviat ens puguem retrobar i
compartir molts bons moments.
Bon inici d’any i salut per a tothom!
La Junta
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Entitats Planeres
UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Pensàvem que no podríem explicarvos molta cosa des de la nostra
entitat, però tot i que s’han suprimit
la major part dels actes d’aquest
Nadal, igualment volem aprofitar
per donar-vos a conèixer algunes
notícies de l’Escola Municipal de
Música i la UMJB. Entre les notícies
importants, destacar que ja tornem
a fer classes presencials, seguint
estrictament
les
mesures
de
seguretat, ja estem un altre cop a
l’escola.
Actualment els assajos de la banda,
per les restriccions de la COVID-19,
s’han limitat a 6 alumnes i per grups
instrumentals, però podem tornar
a assajar que per a nosaltres ja és
molt després de tant de temps sense
fer-ho conjuntament.
Malauradament la nostra entitat
no va poder celebrar com cada any
Santa Cecília, això sí, alguns dels més
joves van atrevir-se i van enregistrar
imatges interpretant diferents peces
musicals i compartint-les per les
xarxes socials.
A hores d’ara ja hauríem celebrat
les audicions i el concert de Nadal
i encara que aquest any no va
poder ser presencial, si que us vam
sorprendre per les xarxes amb
un treball realitzat per alumnes
i professors amb moltes ganes i
entusiasme per omplir les vostres
cases de música i desitjar-vos
des de l’escola un Bon Nadal.
Ah! per cert, en la propera actuació
que ens veureu, estrenarem un nou
complement, mascareta amb el
logo de l’entitat, perquè com ara ja
forma part de les nostres vides ens
pugueu identificar com a músics
de la Unió Musical Jaume Balmes.
Tota la junta, professors i alumnes
de l’entitat desitgen que amb
aquest Nou Any puguem tornar a
les nostres vides de sempre i gaudir
dels bons moments musicals pels
quals no hem parat mai de treballar.
Encara que la nostàlgia ens inundi
aquests dies, ompliu de música les
vostres vides, perquè no hi ha millor
medicina per sortir de qualsevol
situació difícil... Esperem que
hagueu passat un Bon Nadal i que
tingueu un Millor Any.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI

Encerta qui són les persones de les fotografies:

Imatge 2

Imatge 1

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

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 8

Imatge 7
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Solucions
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Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Miguel Ferré
Imatge 2: Francisca, Eduardo, José i Fernanda
Imatge 3: Magda Caballé i Imma Arasa
Imatge 4: Cesar Roig, Paco Roig i Agustí Martí
Imatge 5: Francisco Arasa, Esterio Rodríguez, Maria Rodríguez i
Fernando Arasa
Imatge 6: Maria Jesús Panisello i Montse Barberà
Imatge 7: Cinteta, Celestino i Frasquet
Imatge 8: Lolita Tafalla, M. Cinta Arasa, Agustí Quadrat, Juanita Miró,
Juan, Carmina Maresma, Anna Tafalla, Angelita Caballé, Lionel, Juan
José Arasa i Eugenia Cid

Sudoku

ZONA DE JOCS

Entreteniment infantil

DESCOBREIX QUI
S’AMAGA

Endevinalla:

Escrita o dibuixada,
als reis mags és enviada.

Dites i refranys:
Hivern solejat,
estiu ventejat.

Webs recomanades:
https://www.pocoyo.com/
https://www.baula.com/

Solució endevinalla: Carta
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Glòria Nebot
Hola, soc Glòria Nebot, vaig
néixer al poble veí de Sant Carles
de la Ràpita, soc la gran de dos
germanes, i filla de Joan i Teresa.
La meva família està dividida;
mentre que el pare prové d’una
família pagesa, l’origen de la
meva mare és de pescadors. De
les dues famílies tinc presents a
molts, però m’agradaria destacar
a dos figures molt importants per
a mi, una el meu avi matern, que
a l’escriure aquestes línies m’ha
vingut el seu olor quan arribava
a casa de pescar amb el “balde”
i jo l’esperava per veure que
havia dut i asseure’m amb ell per
berenar; i a la meva àvia paterna,
amb la qual passava moltes
estones i sempre tenia una
història o una dita per contar.
Quan era petita, els dies
transcorrien jugant amb els
veïns al carrer, fins que era hora
d’anar cap a casa, i fent alguna
que altra extraescolar; i com
no, quan arribava el bon temps
cap a la platja. Primer anava
amb la família i ja d’adolescent
amb les amigues; algun que
altre cop havia d’endur-me a la
meva germana amb mi. També
anàvem a veure l’arribada de
les barques, caminar pel passeig
i pujar al mirador per berenar
i veure La Ràpita amb la seva
majestuositat.
Un cop finalitzat l’institut, vaig
marxar a estudiar a Cambrils,
primer per estudiar uns cicles
formatius relacionats amb el
turisme i posteriorment vaig fer la
diplomatura. Acabats els estudis,
vaig estar implicada en el sector
turístic del municipi, treballant
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tant en el sector públic com el
privat. Actualment treballo a una
empresa de productes cosmètics
de la comarca.
Els caps de setmana, quan
tornava al poble, quedava amb
les amigues per veure on aniríem,
val a dir que l’oferta d’oci que
teníem era molt àmplia i sempre
estàvem amunt i avall. Anàvem a
les discoteques de la zona i a les
festes majors dels pobles veïns, i
un d’aquests dies vaig conèixer a
Josep. Vam anar quedant i a poc
a poc es va anar consolidant la
relació fins que ens vam casar.
Vaig arribar a Santa Bàrbara fa 12
anys, i quasi sense pensar-m’ho.
Havia estat algun cop, a les festes
majors, però poc més.
Què m’agrada del poble? Pots
anar arreu a peu, i està molt
ben comunicat amb els pobles
veïns, i amb les infraestructures.
Les
instal·lacions
esportives
són envejables, tenim una gran
biblioteca entre altres serveis
i els nostres fills poden rebre
l’educació al poble; malgrat ser

una població petita no li manca
res.
La integració al poble va ser
fàcil, Josep té una família molt
gran. Per als que no el coneixeu,
és fill de Mª Carmen i José,
malauradament, aquest ja no
està amb nosaltres; i entre tots
em van acollir i fer sentir una
més.
Poc després va néixer Mar,
l’alegria de casa i un encant de
nena. Gràcies a ella la xarxa
d’amistats s’ha anat ampliant

Planers en adopció
i també m’ha permès conèixer
més facetes del poble.
Molta gent em diu: “Vius a Santa
Bàrbara sent de La Ràpita?”, i jo
responc que he canviat el mar per
un mar d’oliveres, i els invito a
què coneguin el municipi, ja que
no em fa falta res, la meva filla és
feliç, comença a tenir “la colleta”
amb els quals recorre els camins
que hi ha al terme, Josep treballa
al poble i els caps de setmana va
a la plana per continuar amb el
llegat que li va deixar el seu pare.
Viure a Santa Bàrbara em permet
poder anar a La Ràpita sempre
que vulgui, està molt prop, pel
que hi vaig molt sovint per visitar
els meus i gaudir-la. Per tant el
meu present és on sigui la meva
família.

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

Llar d’Infants Les Beceroles
Donem per tancat el primer
trimestre a la Llar d’Infants les
Beceroles. Com molts i moltes
sabeu, no ha estat un inici de curs
gaire fàcil, les constants i canviants
restriccions ens han posat una mica
difícil la tasca que desenvolupem
a la llar. Això no obstant, no ha
estat cap mena d’impediment
per continuar oferint una pila de
recursos i activitats als més petits
i petites del poble. A l’anterior
publicació us vam comentar que,
si alguna cosa positiva havíem tret
de les setmanes de confinament,
havia estat la possibilitat de pensar
i plasmar al paper tot un seguit de
recursos pedagògics de cara al curs
2020-2021. Tot i que aquest any, a
causa de la COVID-19, tenim menys
alumnat matriculat, els infants que
assisteixen al centre estan gaudint
d’aquestes activitats preparades
amb tanta cura. Com bé sabeu,
aquest és el tercer curs que no
utilitzem llibres ni editorials; aquests
tres anys comencen a veure els seus
fruits en la manera de treballar de
les educadores i la manera que tenen
els nens i les nenes d’adquirir els
coneixements. Preparem i gaudim
d’activitats manipulatives i, en la
mesura del possible, de la natura
que ens envolta.
Durant aquest primer trimestre
l’alumnat de P0 ha experimentat
amb els sentits. Els primers mesos és
important oferir al xiquet/a material
i activitats sensorials per tal que
vagin integrant les sensacions, sons,
llums i tacte del món immediat
sense arribar a la sobreestimulació.
Els alumnes de P1, un cop acabada
l’adaptació una mica abans de la
Castanyada, han estat treballant els
objectius marcats pel currículum a
partir de l’eix de les tradicions. Així
doncs, a partir de Nadal, per exemple,
han treballat la psicomotricitat fina
a partir de decorar boles per a l’arbre.
A P2, tot i ser un grup nombrós, també
estan treballant moltíssim. L’època
dels dos anys es coneix, entre altres
coses, per ser l’època més explosiva
quant a moviment. Així doncs,
a P2 es combina l’aprenentatge
amb el moviment. Es dona molta
importància a l’experimentació i el
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fet de descobrir troballes, pel que les
safates d’experimentació estan sent
un recurs força explotat en aquest
curs. A més a més, aquestes safates
estan preparades a partir dels
objectius a assolir durant aquesta
etapa.
Voldríem aprofitar per donar les
gràcies a les dues educadores en
pràctiques que tenim a la llar, Noèlia
i Ona. Ens ajuden moltíssim en
aquest curs tan estrany que, com
ja sabeu, ens impedeix relacionar-

nos entre nosaltres, ajuntar grups i
haver de mantenir sempre els grups
bombolla.
Desitgem que aquest 2021 ens porti
la tan anhelada normalitat de què
abans gaudíem i no valoràvem i
els millors desitjos per a totes les
famílies que conformeu la Llar
d’Infants les Beceroles. Gràcies, de
tot cor, per confiar amb nosaltres i
deixar en les nostres mans el vostre
tresor més preuat: els vostres fills i
filles.

Centre de Dia Santa Bàrbara
HISTÒRIES PERSONALS
Salutacions a tots els lectors del
Magazín!
Aquest mes volem compartir amb
tots vostès la història de la Sra.
Teresa Arasa Cid, coneguda com la
Sra. de Ruiz.
La Teresa va néixer a Santa Bàrbara
on sempre ha estat vivint i on ha
passat la seua infància.
Als 20 anys la Teresa va conèixer
el seu marit Eduardo Ruiz Velasco
i van ser nuvis fins als 23 anys que
va ser quan es van decidir a casar-se
aquí a Santa Bàrbara.
El seu marit Eduardo era de Logronyo
i el seu pare, que era el cabo de la
Guàrdia Civil, va demanar el trasllat
a Santa Bàrbara i així va ser com va
conèixer a la Teresa.
La Teresa i l’Eduardo van tenir 5 fills,
els quals ja li han donat a la Teresa 4
nets, i ella està molt contenta i feliç
amb ells.
La Sra. Teresa es resident del Centre
de Dia des de 2018. Ella va arribar
al centre perquè els seus fills
treballen i no volien que es quedés
sola a casa. A més a més, d’aquesta
manera estaria més distreta i ben
acompanyada. A la Teresa li agrada
molt venir al centre i està molt
contenta.
Moltes gràcies Teresa pel vostre
testimoni de vida i desitgem que
continuï com ara durant molts anys.
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La Plana Ràdio
Quan ens llegiu, segurament que
ja haurem finalitzat les festes de
Nadal, sigui com sigui esperem
que aquest nou any ens arribi
carregat sobretot d’esperança en
poder superar aquest virus que
malauradament ens ha trastocat
les nostres vides. Des de la Plana
Ràdio, tot i que diàriament
informem a la nostra audiència de
les notícies del nostre poble i també
del territori, ens agrada explicarvos en aquest magazín algunes de
les novetats o esdeveniments de la
nostra emissora.
Començarem pel regal que aquest
passat mes de desembre ens va fer
la Regidoria de Comunicació. Feia
anys que l’esperàvem i finalment
vam poder disposar d’una partida
per tal d’arranjar l’antena de
l’emissora municipal. Els dies 14
i 15 de desembre el nostre tècnic
Pepe Llasat va portar a terme la
substitució dels dipols de l›antena,
malmesos pel pas del temps, per uns
de més actuals omnidireccionals
que donaran millor cobertura.
També va aprofitar-se per instal·lar
uns trams de torre nova per
tal de donar més seguretat a la
nova instal·lació. D’ençà que ens
vam traslladar al nou edifici de
l’ajuntament, ja havíem rebut
algunes queixes de la manca de
cobertura en zones del poble i que
havien estat traslladades diversos
cops als regidors pertinents,
finalment aquest any i gràcies a les
partides que no s’han pogut gastar,
s’han invertit en aquesta millora
per al nostre mitjà.
D’altra banda també ens agradaria
explicar que el magazín “Al Dia
Terres de l’Ebre” va rebre una
menció de qualitat en l’apartat de
Millor Programa de Ràdio Local, en
els XX Premis de Ràdio Associació
de Catalunya, al qual concorrien
44 propostes. El magazín s’ofereix
de les 13 a les 16 hores, cada dia hi
participen 8 emissores del territori
entre aquestes la Plana Ràdio.
Formar part d’aquest magazín és
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un repte per a la nostra emissora
perquè el nivell de producció
que es requereix és molt elevat
i a més se suma als programes
que portem a terme diàriament,
però considerem que és una bona
plataforma perquè el que passa al
nostre poble es conegui arreu del
territori.
D’altra banda, el passat dia 17
de desembre, la Plana Ràdio va
celebrar el seu Nadal, un any més va
arribar el “De Tu a Tu”. Al programa
d’aquest any els oients van gaudir
d’històries màgiques explicades
pels nostres col·laboradors, música
en directe, la visita del Pare Noel,
imatges dels pessebres per les
xarxes socials, cançons de Nadal
pels nens i nenes de l’escola i de
multimèdia i entrevistes especials
que van omplir un any més la
ràdio de Nadal.
Entre
les
entrevistes
més
destacades vam parlar del projecte
EMMA amb el Dr. Carlos López,
coordinador del projecte EMMA i
Bàrbara Tomàs, planera i membre
de l’equip tècnic. També vam
descobrir el nou programa “Fan de
Carpeta” on el periodista Jaume
Borja i el tècnic Jordi Allepuz,
entrevisten a famosos en l’àmbit
nacional. L’alcalde Antonio Ollés
i el regidor de Governació Manel
Crespo ens van fer una valoració
del darrer any. L’astròloga Montse
Valldepérez va realitzar una
lectura de la carta astral per a
l’any vinent 2021. Vam tenir màgia
amb l’il·lusionista d’Ulldecona MJ,
que ha preparat un espectacle per
al dia 23 de gener al Teatre Orfeó
Montsià i del que vam gaudir
d’alguns trucs en directe.
La coach Laia G. Massagué ens va
descobrir alguns dels missatges
de les «Guspires energètiques».
A la tarda música via zoom
amb els professors de l›Escola
Jaume Balmes, Agustí Roé i el
seu director Marc Subirats. Vam
poder jugar en directe al joc el
«Llépol» que està tenint molt èxit

al territori o la visita del Pare Noel
amb la que vam aprofitar per fer
videotrucades en directe als nens
i nenes que ho van desitjar. Al
facebook de la Plana Ràdio podeu
recuperar alguns dels espais. Des
de l’emissora també volem agrair a
Perruqueria Ana Garriga, Ferreteria
Miró, L’estanc de dalt botiga de Pili,
J&F publicitat i esports, Ferreteria
DIFER, Cooperativa Sant Gregori,
Floristeria Roses d›Abril, Bazar
Evelia, Merceria Capritx, Tamy
and Dogs, Forn de pa Lo Pato,
Carns Albesa, Nens la botiga
d’Angelita, les professionals del
Centre Sinnergia, Perruqueria Pepi,
d’Extrem a Extrem Jordi Curto,
Instal·lacions Sebastian i Sabateria
Pas a Pas la seva implicació en el
sorteig de tres regals que vam
oferir als oients que van participar
de les diferents propostes que els
fèiem, per formar part del concurs,
tant per xarxes socials com en
directe de l’emissora.
Acabo reiterant els millors desitjos
per tots i animant-vos a fer poble
escoltant també la teva ràdio, la
Plana Ràdio!

Smartcentre
En aquest magazín hauríem de
començar explicant-vos que tenim l’Smartcentre a plena activitat, però la COVID-19 no ens ha
permès que sigui així. A l’octubre,
com cada any, volíem iniciar el
curs amb el gran ventall d’activitats que teníem preparades, però
la segona onada de contagis i les
restriccions dictades per les autoritats sanitàries no ens ho van
fer possible. Vam intentar fer les
activitats de manera virtual però,
finalment, la gran majoria no van
acabar d’encaixar.
Tot i així hem continuat oferint els
serveis i activitats essencials que si
que se’ns havien permès 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.
Hem presentat els aparadors, a
l’octubre el de “La Tardor” amb
les últimes novetats arribades, i al
mes de desembre amb els aparadors plens de llibres i revistes de
Nadal.
El 19 d’octubre, dia Mundial Contra el Càncer de Mama, vàrem participar en la venda de mascaretes
per lluitar contra la malaltia i es
van vendre 193 mascaretes que
equivalen a un total de 1.351 €.
També des de l’Smartcentre vam
participar amb Serveis Socials, el
dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, facilitant a la gent del poble
per venir a posar el seu missatge
de recolzament i obsequiant-los
amb una bossa amb el lema #SANTABARBARANOMESDIUSIESSI.
Una de les accions més importants
ha estat la col·laboració amb els

centres educatius, tant per proporcionar lots de lectura, com amb
l’Escola Jaume Balmes on s’ha realitzat el projecte per ajudar a les
famílies amb l’aplicació Google
Classroom.
Com cada any, i des de fa de 22
anys, s’ha portat a terme la bibliocursa, tot i que aquest any a través
del WhatsApp. Els lectors i lectores
van omplir les 10 fitxes que se’ls
van entregar quan es van inscriure a la bibliocursa. També se’ls va
donar un pack amb 10 llibres, revistes, DVD i 10 fitxes. A través dels
WhatsApp els participants s’ana-

ven comunicant amb l’Smartcentre i tractant diferents temes a la
vegada que passaven tots junts estones divertides. L’últim llibre era
el mateix per a tothom i així el dia
18 de desembre vam fer un club
de lectura virtual, on es van poder
veure virtualment i comentar el
llibre i com havien viscut aquesta
bibliocursa virtual.
Finalment, a partir del dia 22 de
desembre, els participants que havien superat amb èxit la bibliocursa 2020 van poder passar a recollir els diplomes i els obsequis per
l’Smartcentre.
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Tot el negatiu que ens ha portat
la pandèmia, des de l’Smartcentre
hem intentat treure la part positiva
i hem aprofitat per poder fer cursos
de formació de manera virtual,
per preparar noves activitats
per quan puguem tornar a tenir
l’Smartcentre en plena activitat.
No ens havíem ni adonat i el
desembre havia arribat, i tot i
que moltes de les activitats que
haguéssim volgut fer no vam
poder fer-les, ens hem adaptat a
les mesures i al moment que ens
toca viure.
Per això els més infants i no tan
infants van poder venir a buscar

54

i fer la carta als reis per després
tirar-la a la nostra bústia que des
de l’Smartcentre vam fer arribar
als Reis Mags d’Orient.
El dia 21 de desembre l’Smartcentre
va felicitar a tothom amb un TIK
TOK que es va penjar per les xarxes
socials i es va enviar virtualment.
També aquest dia la MINI LILI,
una de les nostres fades, va poder
anar a l’escola a buscar el NADAL
PERDUT AL MÓN DE LES FADES,
i els més menuts la van ajudar a
trobar-lo, i els més grans van poder
gaudir del conte ELS FANTASMES
DEL PASSAT. Finalment, totes les
classes de l’Escola Jaume Balmes

van ser obsequiades amb contes
des de l’Smartcentre.
El dia 22 de desembre es va penjar
a les xarxes socials un contacontes
virtual, PER FI NADAL! La nostra
antiga bibliotecària, la Carmeta,
des de casa seva va arribar a totes
les cases i des dels més menuts fins
als més grans van poder gaudir del
conte.
Des de l’Smartcentre desitgem que
hagueu passat unes molt bones
festes nadalenques i que el 2021
ens porti, el més aviat possible,
la normalitat i que puguem estar
junts compartint tantes coses a
l’Smartcentre.

Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Damiselas a la venta, camisetas en apuros
Autores: Noelia Jiménez Sangüesa i Cinta Ferré Rodrigo
Quan Kenai i Malai van decidir anar-se’n de viatge a Kyoto per passar els seus
tres mesos de vacances, no van pensar que es trobarien amb el seu pitjor
malson. Encara que, més aviat, hauríem de parlar en plural. Camelia i Dalia, dos
inseparables amigues que havien decidit feia alguns mesos emprendre l’aventura
d’anar a viure a algun lloc totalment desconegut per a elles, van veure en els
nois l’oportunitat de trencar amb la seva rutina. Després de diverses trobades
fortuïtes amb els nois, Camelia i Dalia van decidir que el millor que podien fer
era divertir-se una mica amb ells. Després de fer-los passar les mil i una, els nois
van començar a tenir sentiments cap a les dues esbojarrades amigues. El que les
noies no sabien era que acabarien enfrontades amb elles mateixes per intentar
aconseguir l’amor de les seves vides. Però, serien capaces de tornar a vendre els
seus cors per dos nois en dificultats?
Web
https://es.coursera.org
Coursera és una plataforma educativa centrada en la
formació tecnològica, fundada pels professors de Stanford,
Andrew Ng i Daphne Koller. Aquest entorn ofereix cursos
en línia i forma part de Mountain View, CA. Coursera
treballa amb universitats i altres organitzacions per oferir
cursos, especialitzacions i titulacions en línia sobre temes
com enginyeria, humanitats, medicina, biologia, ciències
socials, matemàtiques, negocis, informàtica, màrqueting
digital, ciències de la informació i molts altres. Coursera
compta tant en cursos gratuïts com de pagament i és un
molt bon recurs en línia per accedir a formació de qualitat
i especialitzada.
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Santa Bàrbara i els Serveis Socials
El dia 19 desembre el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, visitava
Santa Bàrbara per a conèixer i
reconèixer la labor que s’ha fet
per a culminar el nou equipament
del centre ocupacional d’APASA.
Este equipament suposa un
exemple i un compendi d’esforç i
cooperació. De fet, el conseller feia
públic reconeixement a APASA
pel seu esforç, a l’Ajuntament pel
seu suport, a la població per la
bona acollida al grup del centre
ocupacional i als nois i noies que
usen el servei per la seua bona
actitud, especialment durant el
temps de crisi epidemiològica.
Esta visita ja s’havia de realitzar
el proppassat 17 d’octubre, però
l’inici de noves mesures contra
la pandèmia la va desaconsellar.
Personalment
havia
proposat
i coordinat esta visita a Santa
Bàrbara, que –no cal dir-ho– em
feia especial il·lusió per tot el
que significava, i em va omplir
de satisfacció veure-la finalment
realitzada, amb una incursió
també a l’espai del centre cultural
que ha acollit el servei durant
estos anys, lloc on dos usuaris
van lliurar al conseller i a altres
persones assistents uns ornaments
nadalencs confeccionats per ells i
els seus companys i companyes al
propi taller.
L’any 2013 els dirigents d’APASA
estaven
buscant
espais
en
poblacions de la comarca per a
ubicar-hi un centre per a fer el servei
de teràpia ocupacional amb un
grup de persones amb discapacitat
intel·lectual de l’entitat, ja que el
d’Amposta s’havia quedat menut.
En una conversa amb els dirigents
de l’entitat els vaig suggerir que
exploressen la possibilitat d’ubicarlo a Santa Bàrbara, convençut que
un centre d’estes característiques
té molts efectes positius sobre la
població i que la gent i el consistori
de Santa Bàrbara acollirien bé esta
56

possibilitat. El 2014 l’Ajuntament
va facilitar l’ús temporal de la sala
d’actes de l’Smartcentre per a ferhi l’activitat i el 2017 va fer cessió
d’un terreny de 2.100 m2 per a
construir-hi, en una primera fase,
el servei de teràpia ocupacional a
la planta baixa i, en una segona
fase, un servei residencial al
pis. L’any 2018 es va realitzar el
projecte per part de l’arquitecte
Ferran Torta amb un pressupost
al voltant de 950.000 euros i el
2019 es van iniciar les obres, que
han patit algun retard a causa
dels efectes de la Covid-19, però
que ara ja estan pràcticament
enllestides. El servei està pensat
per a 48 places, i de moment,
donada la situació de pandèmia,
hi conviuran 32 places de servei
de teràpia ocupacional i 12 places
de centre d’atenció especialitzada,
amb dos espais separats i amb
accessos diferenciats.
Este recurs social diürn, modern
i flexible, s’afegix a un altre
servei diürn: el de centre de dia
de gent gran, que aspira des de
fa un temps a ampliar l’oferta
de places públiques, cosa que
està en consideració per part del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (DTASF), ja que el
futur passa per institucionalitzar
només el mínim necessari les
persones grans dependents i

oferir els serveis integrals que
els permeta romandre el màxim
temps possible a la seua pròpia
llar. La llàstima, tant pel que fa
a l’equipament com pel que fa
a les places, va ser que quan fa
uns anys hi havia un projecte
constructiu ferm que comptava
amb un ajut a la inversió de més
de set-cents mil euros per part de
la Generalitat de Catalunya i una
previsió de concertació de places,
a la següent legislatura municipal
es va voler tensar la corda exigint
una residència. Per part del
Departament es van posar sobre la
taula tots els raonaments possibles:
que una subvenció concedida va
lligada a un projecte determinat
i que, si es canvia radicalment el
projecte, administrativament no
és possible mantindre la subvenció
i se n’ha de tramitar una de nova;
que es podia fer un edifici per a
centre de dia que permetés a la
llarga aixecar plantes a sobre on
ubicar els espais residencials (a
imitació del que es va fer a Alcanar,
o del que ara ha planificat APASA
al nou edifici del poble), etc. Però
els representants municipals del
moment no van voler atendre a
raons, van rebutjar l’oferta ferma
de centre de dia i van plantejar
que l’Ajuntament ja assumiria
per ell mateix la construcció d’un
centre residencial. Però va arribar
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la crisi, el somni d’una residència
es va esfumar, el projecte de centre
de dia ja se n’havia anat en orris i,
finalment, l’Ajuntament va haver
d’assumir el condicionament de la
planta baixa de l’antic CAP per a fer
l’actual centre de dia. Mentrestant
s’havia perdut un temps preciós,
i també es va perdre el tren de
l’ajut econòmic i, sobretot, el
de la concertació de places, ja
que durant els anys que havien
transcorregut les coses s’havien
posat molt difícils. De moment
no es van poder concertar places
públiques, i només temps després
de la posada en marxa, amb molt
esforç, es van poder adjudicar vuit
places, quan anys abans s’havia
previst que en fossen bastants
més. Tanmateix, mirem-ho per
la part positiva: el poble disposa
d’un molt bon centre de dia, i ara
es tracta de seguir avançant a
partir del que tenim i d’oferir a la
gent gran el millor servei possible,

des d’una perspectiva integral i
territorial.
Estos dos serveis especialitzats,
amb excel·lents professionals,
s’unixen a la gran tasca que
des de fa anys duen a terme
treballadors i treballadores de
l’Equip Bàsic d’Atenció Social,
facilitat pel Consell Comarcal del
Montsià a través del contracte
programa que manté amb el
DTASF. De fet el 21, dos dies més
tard de la visita del conseller,
la directora general d’Atenció
a la Infància i a l’Adolescència,
Ester Cabanes, mantenia també
una reunió a les instal·lacions
de serveis socials del poble amb
l’equip de professionals del Servei
d’Intervenció Socioeducativa (SIS),
amb assistència de representants
de l’Ajuntament, del Consell
Comarcal del Montsià i dels
Serveis Territorials. I este servei,
que treballa amb les famílies
que més ho requerixen perquè

els infants i adolescents tinguen
el nivell bàsic necessari per a
un
desenvolupament
integral
adequat, és només un dels àmbits
en què treballen les excel·lents
professionals del que es coneix
com a atenció social primària,
sempre en coordinació amb
l’equip consistorial i altres serveis
municipals.
Tots estos serveis, tant els bàsics
com els especialitzats, realitzen
una gran tasca a Santa Bàrbara,
que, igual com passa amb
l’institut o el CAP, fa de centre de
referència d’altres poblacions del
voltant. Uns serveis socials que
cada vegada més van tenint la
presència, la utilització i l’estima
que es mereixen i als quals des
d’aquí expresso també el meu més
profund reconeixement.
Màrius Pont
Director de Treball, Afers Socials i
Famílies a les Terres de l’Ebre
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La planera Míriam Cid guanya
el concurs de microlrelats de
l’Ajuntament de la Ràpita del
Facebook
Dins de la campanya per
sensibilitzar
contra
els
micromasclismes
organitzada
per la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de la Ràpita, la
planera Míriam Cid Valldepérez va
guanyar el concurs de microrelats
#AixòÉsMasclisme, organitzat amb
motiu del Dia internacional contra
la violència envers les dones.
El concurs consistia en continuar
el text inicial que es va publicar a

les xarxes socials de l’Ajuntament
de la Ràpita, incorporant el relat
en forma de comentari. Els textos
havien de tenir relació amb les
frases que formaven part de la
campanya
#AixòÉsMasclisme,
amb un màxim de 280 caràcters
a Twitter i de 480 caràcters a
Facebook i Instagram.
Míriam va ser la guanyadora del
microrelat del facebook.

Hola a tots i a totes, soc Pau
Condeminas, tinc 12 anys i vaig a
l’Institut les Planes. Aquest estiu
el meu tiet Josep em va animar a
apuntar-me a fer un càsting per a
un programa que es diu Atrapa’m
si pots, ja que hi havia un especial
nens.
Em vaig animar a provar-ho, vaig
omplir un formulari i em van dir que
ja em trucarien per fer el càsting.
Això va passar quan acabàvem de
sortir del confinament i el més fàcil
era fer-ho per videotrucada.
Les preguntes eren sobre temes
de cultura en general i sobre la
programació de TV3. Van passar
els dies i jo ja pensava que
no m’agafarien. Havia perdut
l’esperança, ja que la meva mare
m’havia explicat que normalment
s’hi presenta molta gent i que era
molt difícil que m’agafessin. Però
la meva sorpresa va ser quan van
trucar a la meva mare per a dir-li
que sí que m’havien seleccionat.
Em vaig posar molt content!
La notícia que em van donar era que
havia d’anar a gravar el programa
a Saragossa. Ens van dir la data
i quan va arribar el dia vaig anar
amb la meva mare amb AVE; quina

casualitat que al mateix vagó hi
havia un xiquet que també l’havien
seleccionat igual que a mi.
Quan vam arribar a Saragossa,
ens vam ajuntar tots el xiquets
que gravaven amb mi, tots eren de
diverses parts de Catalunya.
Enseguida que vam arribar als
estudis de gravació, ens vam
preparar, maquillar, ens van posar
el micròfon i pel tema de la COVID
havíem d’estar separats uns dels
altres. El bo de tot és que ho tenien
molt ben organitzat, ja que ells
gravaven diversos programes el
mateix dia, i uns no ens ajuntàvem
amb els altres.
El plató ens va semblar molt gran,
vaig conèixer al presentador, Llucià
Ferrer, em va semblar molt simpàtic
i molt proper amb tots nosaltres,
això va fer que no estigués tan
nerviós.
En resum, que va ser una
experiència molt divertida i és una
d’aquelles coses que passen molt
poques vegades a la vida.
Encara no sabem el dia que sortirà
el programa per la tele, però segur
que això està molt a prop. https://
www.ccma.cat/tv3/atrapam-sipots/
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Opinió dels Partits Polítics
Benvolguts planers i planeres, quan llegireu aquestes línies ja haurem començat un nou any 2021 que tots esperem que ens
ajudi a superar i oblidar el nefast 2020. Les festes nadalenques hauran quedat enrere, unes festes que sempre han estat motiu
de retrobaments familiars i celebracions, i que enguany malauradament han estat molt diferents a causa de la pandèmia.
També estarem molt a prop d’unes noves eleccions catalanes que posaran fi a una legislatura exhaurida ja fa mesos, i que
esperem que donin una nova empenta a l’acció de govern. Hi ha molta feina a fer, estem immersos en una forta crisi econòmica, i
necessitem uns governants que ajudin a solucionar els problemes que patim tots els ciutadans, i si és possible, no crear de nous. Les
enquestes ens diuen que la propera legislatura podria començar amb més partits que mai al Parlament de Catalunya i això farà que
sigui més necessària que mai la negociació i l’entesa per poder formar un govern fort i estable.
A nivell municipal, el grup de JUNTS per SANTA BÀRBARA continuarem dedicats de ple a treballar pel poble, executant nous projectes, i
fent que els nostres serveis funcionin cada vegada millor. El 2021 serà un any important en què veurem acabada la nova nau polivalent
que donarà cabuda a fires, activitats esportives i esdeveniments multitudinaris com dinars i concerts, tot això quan sigui possible des
del punt de vista sanitari, és clar.
També veurem acabada una nova fase de la rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament, que tornarà a lluir com a nou al bell mig del poble,
i també acabarem les obres de millora a la Llar dels Jubilats, on la nostra gent gran disposarà d’un espai més ampli i més confortable.
Així mateix, continuarem executant una nova fase de la canalització del “barranquet”, que ja serà la vuitena, i que ens deixarà molt
prop del final d’aquest important projecte.
Però per damunt de tot, el nostre desig per aquest nou any que just ara comença és tornar a recuperar la nostra vida i poder fer totes
aquelles coses que fèiem fins ara amb normalitat, com celebrar Sant Antoni, el Carnaval o Sant Gregori, tornar a proclamar pubilles i
pubills, i poder fer unes Festes com sempre hem fet, poder trobar-nos davant la taula amb els nostres parents o amics, poder passejar
per la Fira de l’Oli, o poder ballar i abraçar-nos, sense haver de patir pel maleït virus.
Cuideu-vos molt i salut per a tothom!
Benvolgudes i benvolguts Planeres i Planers, encetem un nou any ple d’esperança i amb ganes d’oblidar el maleït 2020
que ens ha portat no pocs maldecaps i decepcions. el més fàcil seria fer un resum de tot el que hem passat i ompliria
aquest article, però seria el de sempre, per tant, per què no ens quedem amb la part positiva? amb tota la generositat
dels nostres professionals, dels nostres sanitaris, la qualitat humana, els valors de les persones, etc.
Políticament ens quedem amb les lliçons apreses a marxes forçades, l’experiència obtinguda en haver de fer front a diferents situacions, a
quina pitjor. També ens quedem amb els agraïments rebuts per les persones a les quals hem pogut ajudar i a les quals no hem solucionat
els seus problemes; ens comprometem a intentar-ho. Les crítiques ens ajuden a aprendre i a reaccionar.
Com a grup municipal ens estem fent grans i madurs, sabem com es pot treballar des de dins del govern i mirem el futur amb optimisme.
Volem fer un reconeixement als partits de l’oposició per fer una tasca que no és visible, però és molt important per fer-nos estar de peus a
terra. Nosaltres vam estar a l’oposició molts anys i sabem de què parlem.
Ens comprometem a treballar de valent pel nostre poble i posar-ho al mapa de les Terres de l’Ebre i de Catalunya, estar sempre al costat
de les persones, tot i que no sempre és fàcil perquè sabeu que estem a un govern de coalició i de vegades costa, però ho fem el millor que
creiem per a totes i tots vostès.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Bàrbara i la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Santa
Bàrbara volem desitjar un feliç Any nou 2021 ple de salut i encerts a totes i tots els nostres convilatans.
No volem oblidar-nos de les preses i presos polítics i exiliats catalans; tenim moltes ganes de què estiguin amb nosaltres en llibertat.
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya!
Quan venen els dies més esperats de l’any per a tots els planers i planeres, reunions familiars, sopars, dinars... tot això és
sinònim de Nadal, temps d’il·lusió, de somriures, d’estimació, de retrobaments... Aquest any va ser diferent, la pandèmia ens
ha provocat molts canvis als nostres hàbits, però hem de pensar en positiu, hem de pensar que aquest 2021 serà millor, ens
podrem abraçar, estimar i podrem fer totes les activitats que aquest 2020 no hem pogut fer, però per a fer tot això haurem de
seguir amb totes les mesures de prevenció.
Per altra banda, el nostre grup, com sempre, us vol informar de totes aquelles accions que ha dut a terme durant aquests mesos a
l’Ajuntament, i una de les que més ha donat a parlar ha estat la construcció d’UNA NAU POLIVALENT.
El nostre partit portava al seu programa electoral la construcció d’una nau, però portar-ho al programa no vol dir que s’hagi de fer de totes
totes. El moment actual és complicat i sabem que el fet de donar suport a aquest projecte pot portar molts de comentaris. El nostre vot
va ser afirmatiu, tot i puntualitzar que si l’equip de govern que és, a la fi, el que fa i desfà en tenir majoria entre els dos partits decidia no
començar la construcció d’aquesta nau, nosaltres també ho entendríem i els hi donaríem suport. El fet de poder amortitzar la nau amb
uns 10 anys ens fa pensar que és una bona inversió.
Aprovació del Compte General 2019: El nostre Ajuntament és un exemple pel que fa al sanejament dels seus comptes i valorem molt
positivament la feina dels diferents regidors d’Hisenda i dels nostres tècnics, per això no podem entendre com ens hem de gastar
aproximadament 4.000 euros amb una auditoria aquest 2021.
Per altra banda, el nostre grup ha fet dues propostes, la primera una “posada a punt” de tots els parcs infantils, proposta que l’equip de
govern ja havia estudiat i que ho celebrem.
La segona proposta i que ha estat rebutjada és la d’adquirir un equip de so molt més potent que el que hi ha actualment. Un equip de so
que podria ajudar a totes les entitats a fer les seves festes o actes; no estem parlant d’un equip de música per fer per exemple la rua dels
Reis Mags, o un parlament. L’amortització d’aquest equip de música s’hagués pogut fer amb un sol any, ja que la contractació de l’equip
per a les festes joves de les Festes Majors equival al pressupost que vam fer arribar a l’Ajuntament.
Seguirem aportant les nostres idees per millorar el nostre poble i sobretot per ajudar a la gent del poble.
Esperem que hagueu passat un Bon Nadal i que tingueu una gran entrada el 2021.
CUIDEUS MOLT!
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