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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

Agustí Espuny Fluixà
Regidor d’Agricultura, 
Serveis i Cultura

Benvolguts planers i benvolgudes planeres, 
Aviat farà un any que vaig prendre possessió del càrrec de regidor en plena crisi pandèmica 
degut a la COVID-19, encapçalant les regidories d’Agricultura, Serveis i Cultura, i la primera 

decisió que vaig haver de prendre va ser la suspensió de les Jornades Culturals 2020. 
Enguany, la pandèmia continua, però les restriccions, de moment, ens permeten realitzar alguns 
actes culturals i, per això, hem pogut organitzar les XXIX Jornades Culturals de Santa Bàrbara. No 
seran unes jornades com les que estem acostumats, on gairebé s’allargaven un mes, des del cap 
de setmana anterior a Sant Jordi i fins a la festivitat de Sant Gregori, amb actes gairebé cada dia i 
amb la participació de les entitats culturals del municipi i actes més multitudinaris, però sí que les 
celebrarem d’una manera en què gaudirem, al carrer, de la cultura, atenent-nos a les restriccions que 
ens marquen les autoritats sanitaris i complint amb tots els protocols per tal d’evitar els contagis. 
Seran unes jornades que se centraran en dos caps de setmana, el de Sant Jordi i l’anterior, amb la 
participació de diferents disciplines culturals: música, poesia, art, llibres, teatre, lectura, etc.
També, com a coordinador del Santa Bàrbara Magazín, una eina informativa d’informació municipal, 
a través de la qual tots els planers i totes les planeres se sentin representats i informats, continuo 
amb el repte de seguir treballant perquè aquest magazín pugui continuar sent una realitat molts 
anys més i, per això, en aquest número trobareu el programa amb tots els actes detallats d’aquestes 
Jornades Culturals 2021, en què ja us avanço, que se celebrarà l’entrega dels XXX Premis Literaris, una 
fita molt important, per a la cultura planera, el poder haver arribat a aquests 30 anys.
També, com a regidor de Cultura, finalment he pogut reunir-me amb les entitats del poble, en aquest 
cas per informar-los de la convocatòria de les subvencions que atorguem des de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i que aquest any s’han vist incrementades en 5.000 euros, perquè trobin la manera 
de finançar-se en aquests moments en què realitzar les seues activitats i complir amb les mesures 
sanitaris té un cost més elevat.
Millores en la zona de la depuradora i la sortida del Barranquet, com als camins del nostre terme 
municipal és las tasca en què actualment està centrada la Regidoria d’Agricultura.
I, finalment, en quant a la Regidoria de Serveis, s’estan fent diferents actuacions dins del poble 
de millores en clavegueram, pavimentació, voreres, carrers, etc. El telèfon que vam posar en 
funcionament perquè qualsevol persona, a través del whatsapp, pogués comunicar els desperfectes 
de la via pública sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l’ajuntament, està donant molt 
bons resultats i ajuda a la Regidoria de Serveis a ser més operativa.

Benvolgudes planeres i planers,
Ja fa un any del confinament i l’inici de la pandèmia provocada per la Covid-19 al nostre 
poble, un any que estarà als nostres records per sempre, un any que ens ha de fer valorar les 

coses d’una manera diferent i mirar cap avant.
Aquest any hem descobert la necessitat i el valor que tenen les relacions socials en el nostre dia a 
dia. Per això penso, que amb tota la seguretat, hem de mirar el futur en positivitat, alegria i llibertat.
Ja queda menys per poder gaudir d’una Llar de Jubilats reformada i actualitzada on poder fer 
tot tipus d’activitats i celebracions, i sobretot ballar, activitat molt practicada cada diumenge per 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes i que ara degut a la pandèmia ha deixat de practicar-se, però 
que tanta falta els hi fa i tanta enyorança em transmeten que tenen. Esperem que aviat puguin 
tornar i trobin la reforma idònia.
També estic contenta i orgullosa de la reobertura del Centre de Dia i que les nostres persones grans 
puguin estar en companyia i no hagin de passar el dia a casa sense les atencions merescudes, ja 
que les famílies han de seguir amb les seves tasques.
Seguim treballant per millorar i ampliar les rutes saludables amb la intenció de poder-les enllaçar 
amb els pobles veïns, i més endavant amb la Via Verda.
El Març Lila d’enguany, com tot, s’ha hagut d’adaptar a la nova situació i a les restriccions imposades, 
per això hem fet ús de les xarxes socials de l’Ajuntament, que com a regidora de Noves Tecnologies 
m’omple de satisfacció que aquest ús augmenti cada cop més essent aquestes noves xarxes socials 
utilitzades per persones de totes les edats. D’aquesta manera, per les xarxes, hem valorat les dones 
planeres que han destacat en diferents àmbits. També des de l’Smartcentre s’ha fet una tasca 
molt important per posar en valor a les dones en disciplines que solen tenir com a protagonistes 
als homes. Penso que aquest any, més que mai, les dones han estat un puntal molt important de 
la nostra societat, ja que tasques bàsiques com la neteja, suport de la gent gran, treball telemàtic 
compartit amb la cura dels fills s’han incrementat encara més.
En quant a esports, animo als esportistes a continuar amb els entrenaments i assajos ara que s’han 
pogut reiniciar i a lluitar per estar a l’alt nivell que estaven. Espero al proper magazín informar-
vos que s’han pogut realitzar les tan esperades Jornades Esportives amb la màxima participació 
possible.
Per a acabar, em vull acomiadar agraïda de la participació i col·laboració de la gent planera, amb 
l’esperança de gaudir un bon estiu i recuperar els somriures lliures i visibles.
Salutacions a tothom!

Ana M. Panisello Arasa
Regidora de Serveis 
Socials, Noves 
Tecnologies, Esports i 
Turisme
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COVID-19

Al mes de gener començava la 
tercera onada d’aquesta pandèmia 
que ja deixava, a principis d’any, 
més de dos milions de defuncions 
per Covid-19 al món. 
La  pandèmia seguia avançant 
a Catalunya, la pressió a les UCI 
continuava augmentant i el risc de 
rebrot s’enfilava. Per aquest motiu 
el Govern va decidir prorrogar les 
mesures restrictives imposades per 
frenar l’avenç del virus. 
A Santa Bàrbara, l’inici d’any també 
registrava un gran augment de 
contagis, més que en els mesos 
anteriors i amb una tendència a 
l’alça.
A més a més, apareixien noves 
soques, com la britànica, la sud-
africana o la del Brasil, que 
s’introduïen a Catalunya i que eren 
més contagioses.
L’única bona notícia que ens deixava 
l’inici d’any era que es començaven 
a administrar les vacunes i que el 
ministre de Sanitat Salvador Illa 
anunciava que “el 70% de la població 
estarà vacunada a l’estiu”. Almenys 
aquest era l’objectiu del govern 
espanyol. El ministre es mostrava 
convençut malgrat que tots els 
indicadors mostraven més aviat 
el contrari: cada dia es vacunaven 
menys persones que les previsions 
inicials i, a més, les companyia 
farmacèutiques anunciaven que 
limitaven els lliuraments a tots els 
països europeus mentre miraven 
d’ampliar la producció a Bèlgica.
Tot i així, a finals de gener es 
començava a administrar la segona 
dosi de la vacuna a les persones 
que van rebre la primera quan va 
engegar-se la campanya.
A principis del mes de febrer la corba 
de contagis anava baixant i això 
va fer que el Govern fes canvis en 
les restriccions que hi havia fins al 
moment: passar d’un confinament 
municipal a comarcal i ampliar 
les franges de la restauració entre 
alguns altres pocs canvis.
A finals del mes de febrer, Catalunya 
superava els 500.000 casos de 

Covid-19 registrats des de l’inici de la 
pandèmia. Una xifra que s’arribava 
en un moment d’alleujament per als 
hospitals catalans, que veien com 
es rebaixava la tensió sanitària i 
s’alliberaven llits a planta i a les ucis. 
També les restriccions disminuïen 
i als canvis de principis de febrer 
s’afegien l’obertura d’equipaments 
esportius a l’interior amb un 
aforament del 30 % i represa de les 
activitats extraescolars entre alguns 
altres.
El dia 24 de febrer es va iniciar 
la campanya de vacunació de la 
Covid-19 per a majors de 80 anys, 
cuidadors i persones dependents de 
Santa Bàrbara al nou edifici d’APASA, 
administrant-se aquell dia un total 
de 78 vacunes.
Semblava per tant, que la tercera 
onada ja estava passada i per tant 
va haver una nova tongada de petits 
canvis en les restriccions a Catalunya 
a principis del mes de març. Entre 
les principals 
novetats, hi havia 
la flexibilització 
de l’horari de la 
restauració: bars 
i restaurants de 
Catalunya podrien 
obrir fins a les 17 h 
de la tarda. També 
hi havia canvis en 
el lleure, l’esport, 
l’educació i la 
cultura.
El govern de la 
Generalitat aixecava 
el confinament 
comarcal a 
Catalunya, vigent 
des del 8 de febrer, i 
el dilluns 15 de març 
ja estava permès 
sortir de la comarca 
i desplaçar-se per 
tot el territori català, 
però sempre que es 
fes amb la bombolla 
de convivència. 
S’eliminaven així, 
les restriccions de 

mobilitat, que estaven restringides 
des de la tardor, amb una excepció 
breu durant els dies de Nadal.
L’aprovació de la mesura arribava 
a les portes de Setmana Santa. Els 
darrers dies des de la Generalitat ja 
s’havia apuntat que es relaxarien 
les restriccions i amb l’obertura 
de la mobilitat comarcal es volia 
donar aire a la ciutadania i també 
a l’economia de les zones que 
depenen més del turisme, ja que 
durant la Setmana Santa podrien 
rebre visitants.
S’espera que amb aquest relaxament 
de les restriccions i la mobilitat de 
Setmana Santa no s’arribi a una 
quarta onada de contagis.

Santa Bàrbara també se veu afectada greument per 
la Covid-19 durant la tercera onada
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

Benvinguda al primer planer de l’any 2021

Amb 3 quilos i 360 grams, el 6 de 
gener, naixia Dylan Cristian 
Iagar, el primer planer de 

l’any 2021, fill de Anamaria Cornelia 
Iagar i Viorel Ionut Iagar i germà de 
Sonia Cristina Iagar. Antonio Ollés, 
alcalde de Santa Bàrbara, i Elen 
Estarlich, regidora d’Ensenyament, 
van rebre a l’ajuntament i van donar 
la benvinguda a Dylan i als seus 
pares.
Amb la idea d’implantar una nova 
tradició, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, mitjançant la Regidoria 
d’Ensenyament, fa uns anys, van 
engegar una nova iniciativa, per 
donar la benvinguda al primer nadó 
de l’any, felicitant els seus pares i 
obsequiant-los amb un val per a 
l’assistència del seu fill o filla durant 
un trimestre en el primer any del 
nadó, i de manera gratuïta, a la Llar 
d’Infants les Beceroles. Aquest ha 
estat el sisè any d’aquesta iniciativa 

implantada per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara.
A més a més, a partir d’enguany 
s’amplia aquesta iniciativa de donar 
la benvinguda no solament al primer 
nadó de l’any, sinó que, a banda, tots 
els recent nascuts rebran un obsequi 
consistent en un peluix que se’ls farà 

entrega a l’ajuntament el dia que es 
vagin a empadronar.
Tal com afirmaven els pares, esperen 
que Dylan sigui un nen participatiu 
i que vulgui formar part activa del 
màxim nombre d’activitats del 
municipi.  

Des de la Regidoria d’Urbanis-
me s’estan realitzant obres 
importants al municipi que 

esperem que en breu estiguin acaba-
des. Per una banda ja està acabada 
l’estructura de la nova nau poliva-
lent, després de rebre una capa de 
pintura interior i exterior. Ara han co-
mençat els treballs d’anivellament i 

pavimentació de la pista interior, així 
com el cobriment de la teulada. En 
una fase final es duran a terme els 
treballs per posar la instal·lació elèc-
trica, l’enllumenat, portes i acabat fi-
nal de la superfície de la pista.
Per una altra banda, durant el mes 
d’abril està prevista la finalització de 
les obres de la rehabilitació de l’Ajun-

tament - Fase IV. Actualment, s’estan 
sanejant i recobrint de nou les quatre 
façanes, es posaran portes i finestres 
noves, i cal destacar la nova gelosia 
que aportarà llum a les escales inte-
riors de l’edifici. També s’estan apro-
fitant les obres per arranjar els ca-
blejats de telefonia i electricitat que 
travessen les façanes.  

Equipaments que avancen
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Governació, Promoció Econòmica i Fires

Des de la Regidoria de 
Governació hem tingut 
tasques a desenvolupar 

durant aquests darrers mesos. Vam 
començar amb la rebuda als Reis 
Mags de l’Orient amb restriccions 
i des de la Regidoria de Governació 
ens vam coordinar amb la Regidoria 
de Joventut per fer una festa diferent 
i sobretot segura per als nostres 
infants, i va ser un èxit de festa. 
Enhorabona per la iniciativa a la 
regidora Laia Pla. Diferent i segura. I 
ha der ser així perquè encara estem 
sota les restriccions per la pandèmia 
de la Covid-19 i no ho hem d’oblidar.
Alguns problemes d’ordre públic 
resolts amb professionalitat per 
la nostra Guàrdia Municipal en 
coordinació amb Mossos d’Esquadra. 
Senyalització de zones on no aparcar 
i també marcats en pintura a les 
cantonades del passeig de les Escoles 
per facilitar la visió a l’hora de fer la 
incorporació a aquesta via.
També estem al costat de bars i 

restaurants, gairebé tancats, sense 
poder donar el servei que ens tenen 
acostumats.
Botigues i petits empresaris que ho 
estan passant malament al veure’s 
afectats  per tancaments forçats 
i no poder desenvolupar les seves 
rutines i oferir els seus productes. 
Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica estem treballant amb 
la Cambra de Comerç per donar 
solucions i preparar a totes i tots 

els professionals del comerç per fer 
front a aquests nous reptes. Ja hem 
donat la primera línia d’ajuts i estem 
treballant en la segona.
Finalment, hem de dir que s’ha 
incorporat una Guardia Municipal, 
per primera vegada femenina i així 
tenir paritat en el cos de seguretat 
del nostre municipi. Creiem que a la 
població femenina els hi agradarà i 
donarà més confiança a l’hora de fer 
alguna consulta. 

Tasques des de la Regidoria de Governació

Acreditats amb el segell Comerç de Confiança

El mes de desembre va estar 
molt intens en quan a 
l’activitat comercial des de la 

Regidoria de Promoció Econòmica. 
Primer amb l’obertura del termini 
per sol·licitar les subvencions als 
comerços locals. Posteriorment, es 
va signar el conveni de col·laboració 
entre l’ajuntament i la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa i, en el darrer tram del 
mes, es va realitzar l’assignació a 
diferents comerços locals del segell 
Comerç de Confiança.
El segell Comerç de Confiança 
acredita que l’establiment comercial 
ha elaborat, amb els ajustaments 
exigits pel seu sector d’activitat, un 
protocol i guia de bones pràctiques 
conforme amb el Protocol i Guia 
de Bones Pràctiques dirigides a 
l’Activitat Comercial a Establiments 
Físics i no Sedentaris, publicat per 

la Secretaria d’Estat de Comerç 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme, i que han estat validades i 
aprovades pel Ministeri de Sanitat. 
Quines avantatges dona aquest 
segell?
- Disposar d’una acreditació 
reconeguda que permet reforçar la 
relació comercial i de confiança amb 
els clients.
- Garantir la imatge de negoci 
adaptat als nous requeriments 
comercials durant la desescalada i 
l’etapa post-covid19.
- Visualitzar que l’establiment 
adherit vetlla per la seguretat, salut i 
prevenció tant dels treballadors com 
dels clients.
En aquest cas, només es pot sol·licitar 
per a aquells establiments amb 
classificació CNAE 47. S’han escollit 
15 comerços i, per al 2021, s’espera 
ampliar a altres comerços locals. 

Aquesta és la primera de les moltes 
accions que es portaran a terme 
durant l’any 2021, amb la voluntat 
de buscar estratègies que signifiquin 
avantatges i beneficis per un dels 
sectors que més s’ha vist afectat per 
la crisi sanitària. 
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Governació, Promoció Econòmica i Fires

Inici del pla de dinamització comercial de Santa 
Bàrbara
El passat mes de desembre, la 

Cambra de Comerç, Indústria 
i Navegació de Tortosa i 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara van 
signar un conveni de col·laboració 
per tal d’impulsar el comerç local. En 
els primers mesos, ja s’han realitzat 
algunes accions de contacte, com 
l’acreditació del segell Comerç de 
Confiança o la millora que s’està 
realitzant actualment a la guia 
comercial. 
Una de les principals accions que es 
realitza actualment és la presa de 
contacte entre tècnics de la Cambra 
i els comerços del municipi. En 
aquestes trobades, es fa una valoració 
individual de cada cas, s’analitzen 
minuciosament alguns aspectes clau 

de cada comerç (promoció, espai de 
venda, comunicació, facturació...) 
amb la voluntat que, al final, es faci 
una planificació global que inclogui 
els punts que s’ha de treballar de 
forma conjunta (Comerç - Cambra - 
Ajuntament) per millorar la situació 
actual. 
Paral·lelament, també s’està 
treballant en un pla formatiu 
amb diferents propostes que 
s’oferirà als comerços locals segons 
les necessitats detectades o es 
recercaran ajuts i subvencions per al 
teixit comercial.
A banda, des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica se segueix 
treballant en altres punts, com en 

el suport de recuperació de la Unió 
de Comerciants o en l’elaboració 
d’una nova convocatòria d’ajuts i 
subvencions per al teixit comercial 
i de restauració del municipi que, 
durant l’any, es publicarà. 

El Ple del dia 25 de febrer 
va aprovar per unanimitat 
concedir un import de 300 

euros per a cadascuna de les 
sol·licituds rebudes en el marc de 
de la línia de subvencions al teixit 
comercial i empresarial del municipi 
de Santa Bàrbara amb motiu de la 
situació generada per la Covid-19.
En total han estat trenta-cinc 
subvencions concedides, el 100 % 
de les que es van sol·licitar. Des dels 
serveis tècnics, es va fer el possible 
perquè totes poguessin entrar, 
sempre sota la normativa que 
marquen les bases generals, i es van 
estudiar minuciosament, cas per cas, 
per intentar que ningú se’n quedés 
fora. L’ajuntament és conscient de 
la greu situació que pateix el sector 
comercial i ha intentat que ningú es 
quedés al marge.
Tot i això, el regidor de Promoció 
Econòmica, Manel Crespo, lamentava 

el fet que un percentatge important 
de comerços i empreses locals no 
presentessin cap sol·licitud, tenint 
present que s’ha fet el possible 
per intentat beneficiar al màxim 
de comerços i empreses possibles 
i sol·licitant la documentació 
mínima per poder accedir-hi. A 
banda, recorda l’esforç que està 
realitzant la regidoria per donar les 
eines màximes possibles al comerç 
local, ja que a aquesta línia d’ajuts 
cal afegir la despesa generada en 
els diferents xecs regal que es van 
donar durant la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç, del conveni 
signat amb la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa 
per potenciar el comerç local o el 
suport institucional a la recuperació 
de la Unió de Comerciants de Santa 
Bàrbara. En total, la regidoria ha 
destinat prop de 30.000 euros per a 
la reactivació del comerç local. 

Concessió de subvencions al teixit comercial i 
empresarial del municipi de Santa Bàrbara amb 
motiu de la situació generada per la Covid-19
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Salut, Festes, Personal i Joventut

La vacunació contra la 
COVID-19 té com a finalitat 
arribar a la immunitat 

de grup, fonamental per 
minimitzar els efectes de la 
pandèmia; quan una part de 
la població ja té els  anticossos 
proporcionats per la vacuna, el 
virus queda bloquejat, baixa la 
seva propagació i els contagis 
es redueixen fins a un nombre 
residual. 
Avui en dia, la vacuna contra la 
COVID-19 és la principal eina 
per fer front a la pandèmia, 
sense oblidar mesures com ara 
la distància de seguretat, la 
rentada de mans, la mascareta i 
la ventilació d’espais tancats.
L’objectiu de la campanya de 
vacunació és arribar a tota 
la ciutadania amb la finalitat 
de protegir-la i immunitzar-la 
contra la COVID-19. En funció 

del risc d’agafar i transmetre 
la COVID-19 o de l’impacte 
econòmic que tenen dins la 
societat es prioritzen determinats 
col·lectius a l’hora de vacunar-
los.
A Santa Bàrbara es va iniciar 
la campanya el passat 24 de 
febrer i un mes després ja 
s’havien administrat un total 
de 300 vacunes, prioritzant els 

col·lectius més vulnerables: 
la gent més gran, persones 
dependents, cuidadors/es, etc.
#joemvacuno 

Campanya de vacunació contra la COVID-19





Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 24/1/2021 19/2/2021

LLOC Xarxa: c/Ausias March Diposit de Capcelera

CONCEPTE LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0

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

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 0

Clor lliure In-situ 1 0’79 0’67

Clor combinat in-situ 2 <0’1 <0’01

Color 15 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 516 521

Olor (a 25ºC) 3 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’8 7’8

Sabor (a 25ºC) 3 2 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’57 0’23
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

CONTROL DELS ROSEGADORS 
A LA XARXA DE 
SANEJAMENT MUNICIPAL 

PER PART DEL COPATE: Els controls 
es realitzen als pous de registre de 
la xarxa de sanejament distribuïts 
de manera que donen cobertura a 
tota la superfície del casc urbà de 
Santa Bàrbara. Durant l’any 2020, 
es van fer 10 actuacions a la xarxa 
de sanejament municipal.
El control de la periplaneta 
americana o escarabat americà a 
la xarxa de sanejament municipal, 
es substitueixen els tractaments de 
pulverització amb piretrines que 
tenen l’efecte de desallotjament 
tan alt, per un tractament amb 
gel a base de piretrines (Ecorex gel 
one de la casa mylva) amb atraient 
alimentari i d’aplicació amb pistola 
de silicona que presenta un baix 
efecte de desallotjament.
La campanya 2020 es van realitzar 
un total de 4 tractaments pel 
control d’escarabats a la xarxa 
de clavegueram municipal. Els 

últims anys s’havia proposat un 
canvi d’estratègies de lluita contra 
les plagues urbanes (insectes 
i rosegadors). Es substituïen 
els tractaments preventius de 
desinsectació i desratització per 
estratègies de lluita integrada, que 
consisteixen en observar, avaluar i 
aplicar els mètodes de lluita idonis 
per a cada cas en particular.
En general, els punts crítics que 
han estat objecte de control 
són la cuina, sala de calderes, 
lavabos etc. Els mesos de març i 
octubre de 2020 es van fer les dos 
revisions anuals a l’Escola Pública 
Jaume Balmes, amb un total de 
4 actuacions d’inspecció. En cap 
cas es va detectar la presència de 
vectors.
Davant la necessitat de garantir 
unes bones condicions de 
salubritat pública a les diferents 
instal·lacions i equipaments 
municipals, es fa imprescindible 
l’establiment d’un servei de 
desinsectació i desratització 

que respongui ràpidament als 
problemes puntuals derivats de 
la presència de vectors (puces, 
escarabats, ratolins, rates, etc.).
Els darrers anys, s’han hagut 
de realitzar algunes actuacions 
contra la proliferació d’escarabats 
de les espècies blatella germànica i 
periplaneta americana dintre de la 
xarxa de sanejament del municipi. 
La problemàtica es crea quan 
aquesta plaga surt de la xarxa i 
colonitza els carrers, vivendes, 
locals, etc. 

Programa de salubritat pública a Santa Bàrbara

Durant aquest curs 2020-
2021 han arribat a l’Institut 
les Planes de Santa Bàrbara 

i a l’Escola Jaume Balmes els 
equipaments destinats als docents 
i els destinats a tots els alumnes dels 
nivells educatius de 3r i 4t d’ESO i 
Batxillerat, així com als alumnes 
que no disposen d’ordinadors a les 
seves llars dels nivells educatius de 
5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. 
Aquests equipaments els envia 
la Generalitat de Catalunya als 
centres educatius públics durant 
aquest curs.
El Pla d’educació digital de 
Catalunya 2020-2023 té per objectiu 
contribuir al desenvolupament 
de les competències digitals que 

els ciutadans i les ciutadanes 
necessiten per viure i treballar 
en una societat immersa en 
constants transformacions i 
canvis. Per tal d’assolir aquest 

objectiu és necessari assegurar 
la connectivitat dels centres 
educatius i proporcionar els 
equipaments necessaris a alumnes 
i docents. 

Equipament informàtic als centres públics
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

L’any passat, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ja va rebre una 
subvenció de la Diputació 

de Tarragona en concepte 
d’actuacions per a la protecció i 
defensa dels animals domèstics, i 
s’espera que aquest any es continuï 
rebent, per això, des de la Regidoria 
de Medi Ambient s’ha començat 
amb la castració de gats que hi ha 
a la població sense propietari.
La castració en aquest tipus 
d’animals és molt important per 
a prevenir la superpoblació, ja 
que ajuda a prevenir cadellades 

inesperades que provoquen el 
sofriment i la mort de molts 
animals. També ajuda a prevenir 
malalties de contagi sexual, tant 
en mascles com en femelles.
Els gats abandonats, si no estan 
en bones condicions, poden 
representar un perill per a ells 
mateixos i per a les persones.
Aquesta acció es porta 
conjuntament amb membres de 
l’Associació Profauna Terres de 
l’Ebre, que té identificades les 
diferents colònies de gats existents 
a la nostra població. 

Protecció i defensa dels animals domèstics

Al mes de març, els bombers 
van haver d’intervenir al 
nostre poble per a l’extinció 

d’un dels contenidors de paper i 
cartró. Segons els indicis, aquest foc 
va estar causat intencionadament.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
creu que cal denunciar de forma 
pública als qui actuen d’aquesta 
forma, destrossant de forma 
vandàlica i meditada, sense motiu, 
els elements de mobiliari urbà que 

fan servei a tothom.
Els perjudicis causats van per 
compte de tothom, ja que el 
contenidor ha resultat inutilitzable 
a causa del foc, i afecten 
sensiblement a les persones que el 
fan servir causant-los-hi trastorns, 
majors quan més dificultats 
presenten els seus usuaris.
Es va cursar amb caràcter urgent la 
sol·licitud d’un nou contenidor al 
COPATE, que ja ha estat substituït 

al carrer Rota de l’Alto.
La regidora de Medi Ambient, Elen 
Estarlich, agraïa al COPATE la 
diligència i eficàcia amb la que ha 
actuat atenent la demanda. 

Incendi d’un contenidor

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

Des de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, a principi 
d’any, va estar cursada al 

COPATE una sol·licitud de cessió 
de contenidors en desús per ser 
reciclats i utilitzats com a refugi 
per a colònies de gats, ja que 
aquesta iniciativa ja es troba en 
funcionament a altres municipis, 
amb molt bona rebuda i ofereix 
bons resultats.

L’Ajuntament compta amb 
Profauna Terres de l’Ebre com 
a entitat gestora de l’ús, ja 
que l’associació té controlades 
catorze colònies diferenciades i 
serà l’associació qui s’ocuparà 
de la gestió integral d’aquests 
equipaments per dur a terme totes 
les tasques requerides de forma 
completament voluntària.

Totes aquelles persones que 
vulguin participar per col·laborar 
en tasques de manteniment dels 
mateixos, vetllar per l’alimentació 
dels animals, la seva higiene i el seu 
estat de salut, s’hauran d’adreçar 
a Profauna, qui se n’ocuparà de la 

coordinació d’aquesta iniciativa.

La regidora de Medi Ambient, 
Elen Estarlich, explicava que els 
contenidors estan decorats per 
poder ser diferenciats dels d’ús 
corrent i evitar confusions. 

Contenidors refugi per a colònies de gats

El Ple de la Corporació en 
sessió duta a terme el 25 de 
febrer de 2021 va aprovar, 

per majoria absoluta dels seus 
membres, una moció de suport 
a la Plataforma No a la Planta 
de Compostatge a la Plana del 
Montsià, en la qual es demanava la 
realització d’una consulta popular 
sobre la instal·lació d’una planta de 
compostatge al terme municipal 
de Santa Bàrbara, que es realitzarà 
el diumenge 25 d’abril en horari de 
9 a 20 hores a l’Smartcentre.
Podran participar tots els majors 
de 16 anys empadronats a Santa 
Bàrbara a data 25/02/2021 (data 

en què es van iniciar els tràmits). 
Es podrà votar amb el DNI, NIE, 
passaport o carnet de conduir.
PREGUNTA: Vols que s’instal·li una 
planta de compostatge i gestió de 
residus, que estarà situada al punt 
quilomètric 4,2 de la carretera 
T-1025 que va de Santa Bàrbara a 
Mas de Barberans?

NO
SI
ABSTENCIÓ
h t t p s : / / d o g c . g e n c a t .
c a t / c a / d o c u m e n t - d e l -
dogc/?documentId=895462 

Consulta popular a Santa Bàrbara

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

Enguany, degut a la pandèmia que 
estem vivint, el carnaval ha estat 
una festa diferent. Tot i així el rei 
Carnestoltes ens va deixar un 
missatge:
Soc el Rei Carnestoltes i el dia 13 
de febrer us portaré la música als 
vostres carrers.
Sé que fa més d’un any que duren 
els nostres maldecaps.
Això no ens traurà, que ens 

haguem de deixar de disfressar.
Sortiu als balcons!
Sortiu als portals!
Que les vostres disfresses les vull 
veure jo.
I balleu, balleu, balleu!
Que jo no en tinc mai prou.
Feu que la festa de casa sigui la que 
als carrers hauria d’haver estat.

Sa Majestat el Rei Carnestoltes 

també es va presentar a l’Escola 
Jaume Balmes i a la Llar d’Infants 
les Beceroles per donar una 
sorpresa, podent passar una estona 
divertida amb les seves bromes 
per fer xalar a les nenes i nens 
de tots dos centres. Professors/
es i educadors/es van vetllat en 
tot moment pel compliment de 
les mesures per tal de garantir la 
seguretat de l’acte.

Carnaval 2021
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

El 2020 va estar un any diferent 
a causa de la COVID-19, ja 
que no es va poder portar 

a terme cap activitat de les que 
havien estat planificades per a la 
Marató.
Durant el mes de desembre, a 
diferents edificis municipals, 
centres esportius i comerços hi 
havia guardioles per a les persones 
que estiguessin interessades en fer 
el seu donatiu.
Per altra banda, el dia que es va 

portar a terme el concert dels 
Junior’s també els assistents van 
poder fer la seva aportació a la 
Marató i al projecte Emma.
Gràcies a totes les persones que 
van col·laborar, la nostra població 
va recaptar 280 €.
Ana M. Panisello, regidora de 
Serveis Socials, valora molt 
positivament aquesta recaptació 
i la implicació de la població a la 
Marató. 

Santa Bàrbara va aportar 280 € a la Marató

Dia de la dona i la nena en la ciència a l’Smartcentre

Des de l’Smartcentre de Santa 
Bàrbara es va celebrar el 
dia 11 de febrer, tal com cal, 

i compartint amb la xarxa el recull 
d’activitats que es va dur a terme 
per a aquesta celebració, fent 
ressò de la importància al llarg de 
la història de les aportacions de 
les dones a la ciència, i sobretot 
reconeixent i visualitzant la seva 
tasca.
Des de l’1 fins a l’11 de febrer, 
diàriament es va publicar per les 
xarxes socials de l’Smartcentre la 
figura de les dones que han estat 
rellevants al llarg de la història 
de la ciència, dones com la Marie 
Curie, la Jocelyn Bell Burnell, l’Erna 
Shneider Hoover, entre d’altres, 
que van estar dones que no ho van 
tenir fàcil en la seva època i que 
van lluitar per donar a conèixer el 
seu treball.
També des de l’Smartcentre es va 
editar un vídeo per posar en valor 
la importància de la participació de 
les nenes en totes les disciplines, 
especialment en les científiques i 
tecnològiques.
Enllaç vídeo:
https://youtu.be/NamFL01fiUo

I per aconseguir 
el màxim de 
difusió possible, 
es va emetre un 
programa de 
ràdio a la Plana 
Ràdio, emissora 
municipal de 
Santa Bàrbara, 
en continguts 
relacionats en el 
Dia de la Dona 
i la Nena en la 
Ciència.
En totes les 
activitats de 
l’Smartcentre es 
treballa i promou 
per aconseguir 
el màxim de 
paritat dels 
participants, en els infants i en 
l’edat adulta, i aquesta paritat 
es dona gairebé sense adonar-
nos, però en l’adolescència, costa 
més que les noies mostrin interès 
per les activitats científiques i 
tecnològiques. La manca de models 
femenins i de referents en aquests 
camps fa que mirin preferentment 
cap a altres disciplines. Cal 

visualitzar i empoderar les nenes 
i noies per evitar aquesta pèrdua 
d’interès.
Ana M. Panisello, regidora de 
Noves Tecnologies, aposta 
fermament per aquestes 
campanyes de sensibilització i 
des de l’Smartcentre es treballa 
contínuament per conscienciar 
que el coneixement, sigui de la 
disciplina que sigui, no és qüestió 
de gènere. 
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

L’exposició “Reconstruint 
el món: la nostra història” 
és una iniciativa del Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones 
del Consell Comarcal del Montsià 
amb la col·laboració de tots els 
ajuntaments de la comarca.
Amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional de les 
Dones, el 8 de març, es posa 
en valor i es reconeix a les 12 
dones que han tingut un paper 

significatiu a cadascun dels 
municipis en diferents àmbits. 
Dones que han trencat amb els 
estereotips de gènere imposats 
durant segles per la construcció i 
instrumentalització de la cultura 
patriarcal en la societat i que, 
malauradament, encara està 
vigent. 
Aquestes 12 dones, situades 
contextualment en diferents 
moments històrics, han nadat 

a contracorrent desobeint els 
mandats i els rols de gènere. Això 
ha possibilitat la transformació del 
pensament imperant masclista, 
fent camí per a totes nosaltres i 
per a les que vindran, i redefinint i 
construint el món que volem.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
considerar presentar a Ma Jesús 
Pla Farnós, dona planera i gran 
professional. 

Reconstruint el món: la nostra història
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Indústria: Amb la incorporació 
de la dona al món laboral la 
indústria del botó a Santa 

Bàrbara en va ser molt important. 
Es va poder donar feina a moltes 
dones del municipi i de les 
poblacions veïnes. La Toar o la 
Kanasse, entre aquestes, on el 
major gruix de la plantilla estava 
format per dones. 
Esports: Al nostre municipi sempre 
ha hagut una gran quantitat de 
pràctiques esportives, que any rere 
any han anat integrant a les dones 
en aquest àmbit i a la inversa. 
Com ara el Club de Futbol la Plana 
Femení, pàdel, tennis, el ciclisme, 
l’atletisme, la natació, el bàsquet, 
etc.
Política Local: Després de la 
lluita per tal que la dona pogués 
exercir el seu dret a vot, les dones 
van començar a formar part de 
partits polítics per arribar a la 
paritat que es requereix avui per 
avui. Aproximadament un total 
de 16 dones han format part del 
consistori municipal des de l’any 
1983.
Voluntariat i associacionisme: 
La participació i implicació 
de les Dones en el món de 
l’associacionisme ha estat 
destacada des de sempre, Santa 
Bàrbara amb un gran teixit 
associatiu no podia ser menys. 
Les AMPES de l’escola i institut, 
les professores de la catequesi i 
de càritas, Coral Santa Bàrbara, 
l’associació de Dones Planeres 
entre d’altres, formant part de 
les juntes i tirant endavant les 
activitats.
Comerç: Des dels inicis el comerç 
sempre ha estat molt lligat al 
sector femení, no hi ha dubte 
que ha estat un motor per a 
l’empoderament econòmic de les 
dones. El nostre municipi, no podia 
ser menys, i en l’actualitat un 90% 
aproximadament dels comerços 
són regentats per dones. 

Març Lila
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Serveis, Agricultura i Cultura

Seguint amb la iniciativa que 
es va començar des de la Re-
gidoria de Cultura i, tal com 

comentava el regidor de Cultu-
ra, Agustí Espuny, la importància 
de domar suport a les publicaci-
ons d’autors i autores locals aju-
dant-los, a través de l’adquisició 
d’exemplars, en el seu treball de 
foment de la cultura, cosa que en-
riqueix al poble, en els últims me-
sos s’han adquirit nous exemplars 
de llibres d’autors i autores locals 
que ha fet arribar a l’Smartcentre 
per posar a disposició dels usuaris 
que vulguin utilitzar-los per a con-
sultar o emportar-se en préstec.

En concret s’han adquirit 
exemples del llibre Damiselas 
a la venta, camisetas en apuros, 
de Noelia Jiménez Sangüesa  i la 
planera  Cinta Ferré Rodrigo, un 
llibre que narra la història de 

dos inseparables amigues que 
havien decidit feia alguns mesos 
emprendre l’aventura d’anar 
a viure a algun lloc totalment 
desconegut per a elles. També 
s’han adquirit exemplars del llibre 
El cuaderno de Lázaro, d’Ignasi 

Estapé Ferré, un llibre que relata 
la vida del seu pare a través dels 
seus com a fill. I també exemplars 
del llibre d’Alvaro Arasa Tuliesa, 
Aigües, una aproximació a les Terres 
de l’Ebre. 

Llibres d’autors i autores locals

En els edificis o locals que dis-
posen de sistema de climatit-
zació sempre ha estat reco-

manable que aquest funcioni amb 
el màxim d’aportació d’aire exterior 
que sigui factible, i ara amb la crisi 
sanitària que estem patint degut a 
la Covid-19 això és imprescindible, 
per això, l’Smartcentre ha instal-
lat un sistema de renovació d’aire 
que a través d’un extractor, extrau 
l’aire de l’interior i s’alimenta d’aire 
de l’exterior, de manera que es pro-
dueix una renovació de l’aire que hi 
ha a l’edifici.

La principal via de transmissió del 
virus SARS-CoV-2 és de persona 
a persona a través de la inhalació 
i/o intercepció de petites gotes que 
es produeixen quan una persona 
infectada tus, esternuda o parla, 
a distàncies curtes. Aquestes 
gotes són relativament pesades, 

no viatgen lluny i es dipositen 
ràpidament al terra o a les 
superfícies properes. Per això les 
principals mesures per evitar el 
contagi són mantenir la distància 
entre persones, l’ús de mascaretes 
i la neteja i desinfecció de les 
superfícies. Tanmateix, el virus 
pot romandre també unes hores a 
l’aire en aerosols més petits, que es 
poden desplaçar a més distància 
i ser inhalats per altres persones 
que comparteixin el mateix espai. 
En un espai tancat, si l’aire no es 
renova suficientment i hi ha una 
persona infectada, la concentració 
del virus anirà augmentant i el risc 
de contagi serà més elevat. 

Segons comentava el regidor 
de Cultura, Agustí Espuny, per 
aconseguir una bona ventilació 
d’un espai tancat cal mantenir la 
màxima aportació possible d’aire 

exterior, per això era imprescindible 
instal·lar aquest sistema a 
l’Smartcentre, no solament per 
la pandèmia que estem vivint 
actualment sinó també per evitar 
altres contagis que a través de 
l’aire puguin infectar als usuaris i 
que, amb la renovació de l’aire que 
té efecte sobretot en la reducció 
d’aquestes gotes més petites 
es disminueix la concentració 
del virus en cas de presència de 
persones infectades.

L’Smartcentre instal·la un sistema de renovació d’aire
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Durant el 2020, Santa Bàrbara no va poder celebrar 
amb normalitat els esdeveniments festius, cultu-
rals, esportius i participatius anuals que acostuma 

a fer, ja que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de 
la Covid-19 va venir acompanyada de moltes restriccions i 
mesures de seguretat per tal de controlar els contagis. Tot 
i així, l’Ajuntament de Santa Bàrbara va voler testimoniar 
els diferents esdeveniments amb actes puntuals, adaptats 
a les circumstàncies, sempre respectant i complint les me-
sures de seguretat establertes i vetllant pel benestar dels 
planers i les planeres.

Des de la Regidoria de Cultura s’ha volgut deixar 
constància a través d’un calendari de l’any 2021 on es 
mostren diferents fotografies dels actes que es van poder 
realitzar, tot i la crisi sanitària, plasmant els efectes dels 
esdeveniments anuals que ens està deixant al nostre poble 
la pandèmia.

Sembla ser que el 2021 serà un any difícil i complicat, 
i seguirà sent necessari complir amb les mesures de 
seguretat: distància, mascareta, neteja de mans, ventilació 
i sense aglomeracions, tal i com es mostra a la majoria de 
les imatges mostrades al calendari 2021.

El calendari es pot adquirir a l’Smartcentre per un import 
de 2 euros.

El regidor de Cultura, Agustí Espuny, explicava que la 
decisió de fer aquest calendari va ser, principalment, per 
la demanda que hi va haver, especialment de persones que 
cada any incorporen el calendari a la seva col·lecció. 

Calendari 2021

L’Ajuntament de Santa Bàr-
bara ha realitzat les obres 
d’arranjament del camí de 

Borda. Els treballs, realitzats per la 
brigada municipal del nostre ajun-
tament, han consistit, bàsicament, 
en l’eliminació del pou que hi ha-
via al mig del camí i que impedia 
poder fer el camí recte i sense obs-
tacles i, a la vegada, obligava als 
que circulaven per aquest camí a 
fer una corba molt intensa. A més 
a més, també s’ha arranjat el camí 
amb els treballs adients perquè 
quedi amb molt bones condicions.

Ara, en un consens entre els 
propietaris i l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara, s’ha arribat a l’acord de 
poder fer aquest arranjament que 
ha significat el derruir i tapar el 
pou per tal d’endreçar el carrer 
i que deixi de ser un destorb i 
de dificultar la visió dels que hi 
circulin, a més de ser un perill per 
la possibilitat de caure a dintre.

El regidor de Serveis, Agustí 
Espuny, es mostrava molt satisfet 
perquè es pogués realitzar aquest 
arranjament, que a més s’ha fet 
amb el personal de l’ajuntament 
com són els membres de la brigada 
municipal i ha deixat de ser un 
perill per a tots els planers i les 
planeres. 

Arranjament del camí de Borda
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En data 4 de febrer de 2021, en la 
sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara es van aprovar les 
bases específiques reguladors per a 
la concessió de subvencions a enti-
tats culturals, educatives i esportives 
que l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
atorga per a la realització de progra-
mes i activitats de promoció i difusió 
esportiva, cultural i festes, any 2021.
Aquest any, i degut a la pandèmia 
que estem vivint, el regidor de 
Cultura, Agustí Espuny, va enviar 
una carta, a través del correu 
electrònic, a totes les entitats per 
tal de comunicar-los l’aprovació 
d’aquestes bases i de recomanar-los 
tenir una petita reunió presencial per 
explicar més detalladament tot el 
procés de tramitació de la sol·licitud 
de subvenció i la justificació de la 
subvenció concedida el 2020. 
Podien acollir-se a aquestes 
bases, totes les entitats culturals, 
educatives i esportives de la nostra 
població de Santa Bàrbara.

Les sol·licituds es prioritzaven en 
funció dels criteris de valoració 
següents:
- Programa d’activitats a realitzar.
- Tipus d’activitat a realitzar i 

durada.
- Que el programa o projecte 

sigui desenvolupat per personal 
qualificat.

- L’interès social, cultural o esportiu 
del programa o projecte.

- El nombre de participants.
- L’eficàcia manifestada quant a 

la promoció i desenvolupament 
cultural i esportiu en anys 
anteriors per l’Entitat sol·licitant.

- Que el programa o projecte sigui 
obert a la participació de qualsevol 
edat, en especial en les categories 
de promoció.

- Pressupost anual de l’Entitat 
sol·licitant.

També es valora positivament la 
participació de l’entitat en els actes 
organitzats per l’Ajuntament durant 
l’any anterior.

Les sol·licituds havien de presentar-
se, abans del dia 27 de març de 
2021, amb la documentació que 
s’especificava a les bases, de forma 
telemàtica, al Registre General de 
l’Ajuntament. A la pàgina web de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es 
trobaven les bases, la sol·licitud i 
l’accés al tràmit telemàtic per enviar 
aquesta sol·licitud.

El regidor de Cultura, Agustí Espuny, 
i la regidora d’Esports, Ana M. 
Panisello creuen en la importància 
de recolzar a les entitats municipals 
en actes que realitzen durant tot 
l’any i amb aquestes subvencions 
municipals i informen que 
actualment s’estan valorant les 
subvencions presentades per tal de 
concedir els imports. 

Subvencions a les entitats planeres

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
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La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàr-
bara organitza enguany les 

XXIX Jornades Culturals després 
que l’any passat van haver de sus-
pendre’s degut a la pandèmia pro-
vocada per la Covid-19. 

La pandèmia continua, però les 
restriccions, de moment, permeten 
realitzar alguns actes culturals 
i, per això, s’han organitzat les 
XXIX Jornades Culturals de Santa 
Bàrbara. No seran unes jornades 
com les que estem acostumats, 
on gairebé s’allargaven un mes, 
des del cap de setmana anterior 
a Sant Jordi i fins a la festivitat de 
Sant Gregori, amb actes gairebé 
cada dia i amb la participació de 
les entitats culturals del municipi 
i actes més multitudinaris, però sí 
que les celebrarem d’una manera 
en què es gaudirà, al carrer, de 
la cultura, tenint en compte les 
restriccions que marquen les 
autoritats sanitaris i complint 
amb tots els protocols per tal 
d’evitar els contagis. Seran unes 
jornades que se centraran en dos 

caps de setmana, el de Sant Jordi 
i l’anterior, amb la participació 
de diferents disciplines culturals: 
música, poesia, art, llibres, teatre, 
lectura, etc.

La inauguració serà el dissabte 17 
d’abril donant inici a les jornades 
i entre els actes programats hi 
haurà com sempre la celebració 
de la diada de Sant Jordi i l’entrega 
dels XXX Premis Literaris, dos actes 
molt rellevants durant els 29 anys 
que s’han organitzat a les jornades 
culturals.

El programa es pot consultar a la 
web i facebook de l’Ajuntament 
de Santa Bárbara, i al magazín del 
mes d’abril.

El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, desitja que el programa 
sigui del gust de tothom i que 
es pugui gaudir plenament, i 
recorda que, per assistir als actes, 
és obligatori complir amb les 
mesures de seguretat: distància, 
mascareta, neteja de mans i sense 
aglomeracions. 

El passat febrer van concloure 
els treballs que durant part 
del mes es van realitzar a la 

zona de la depuradora municipal. 
Les tasques foren realitzades per 
una empresa local que realitza tre-
balls de neteja i desbrossament, a 
fi i efecte de millorar-ne aquella 
zona, la qual presentava certa de-
gradació i es veia necessari actu-
ar-hi.

Després que anteriorment es 
realitzessin les millores a la 
depuradora municipal, es va 
decidir actuar sobre els seus 
voltants, especialment al pas del 
barranc del Pelós per aquell punt. 

Principalment, es van realitzar 
treballs de neteja i desbrossament 
i, un cop adequat l’espai, es va 
canalitzar el barranc ja que quan 
hi havia pluges torrencials i 
posteriors avingudes s’hi donaven 
desbordaments, un fet que podia 
afectar a tot l’espai al voltant de la 
depuradora. 

El regidor d’Agricultura, Agustí 
Espuny, ha valorat positivament 
aquests treballs per la necessitat 
d’evitar desbordaments a aquell 
espai, per tal que tant l’espai que 
ocupa la depuradora, com també 
les finques al seu voltant, no es 
vegin afectades. 

Millores a l’àrea de la depuradora

XXIX Jornades Culturals a Santa Bàrbara
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2021

• Abonat a les llibretes l’avançament olives Cª 
2020/2021 fins al 28/02/2021. 

• Avançament garrofes 2020/2021 fins al 
28/02/2021.

• Es pot signar la PAC.

• 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. Recordeu que 
la Cooperativa Agricola 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). És 
d’obligació per a tothom a partir de 3 o 4 hes. 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 a la planera absent...
Andrea Royo Aixendri
Primer que res les presentacions. 
De ben segur que si us dic: hola soc 
Andrea Royo, molts em coneixereu, 
però si em presento a la manera 
planera, seguríssim que anem al 
segur per a la gran majoria. Doncs 
som-hi! Hola planers, soc Andrea, 
la filla de Pepita la modista i Paco 
de Poutancat. A que sí? Ara ja em 
teniu ubicada.

Quan em va arribar la proposta 
d’escriure per al magazín com a 
planera absent, el primer que em 
va venir al cap va ser: absent? Com 
això? La veritat sigue dita que mai 
m’he sentit absent del poble, però 
si em poso a pensar, hi porto vivint 
fora prop de 20 anys, que no en són 
pocs! Tampoc estic molt lluny, a les 
“Tortoses” que diem nosaltres.

La veritat sigue dita que amb tots 
els anys que porto fora del poble, jo 
em sento tan planera com si no hi 

hagués marxat. Per Tortosa, quan 
algú em pregunta, tu ets d’aquí? Jo 
sempre responc el mateix, visc a 
Tortosa però soc de Santa Bàrbara, 
i amb la boca ben plena que ho dic.

Quan penso amb el poble, el primer 
que tinc és nostàlgia, i més ara, 
amb la situació que estem vivint 
que no ens podem moure tal i 
com voldríem, però immediats a la 
nostàlgia venen els bons records, 
la infància i algo de l’adolescència, 
però sobretot la infància.

Penso amb les escoles velles, 
tan boniques com eren amb les 
seves estufes de llenya, aquells 
patis enormes per jugar, recordo 
els mestres de l’escola i els tinc 
al pensament com si els veiés 
ara mateix, cosa curiosa perquè 
de l’institut pocs en guardo a la 
memòria, ni els noms ni les cares, i 
de la facultat ja no cal ni parlar-ne. 
Llavors era quan als mestres els 
cridàvem Don i Donya, no com ara 
que això ja no es porta. Després 
mentre es van renovar les escoles 
vam estar repartits pel poble. A mi 
em va tocar a les granges de Borda, 
i vaja bé que vam estar també. 

Recordo les tardes de jugar pel 
carrer quan encara no estaven 
asfaltats, de jugar a cassoletes i 
fer fang, i del motocròs de davant 
de casa, a la Barceloneta (Qui ho 
diria que a Santa Bàrbara tenim 
una Barceloneta), de pujar pels 
garrofers, pegar voltes pel poble 
en la bici com si no hi hagués un 
demà, anar a córrer la bassa i així 
una llista que no acabaria mai, i no 
pot ser que m’han dit un màxim 
de dos folis!

Del que també hi guardo molts 
bon records és de les festes majors. 
Sobretot els anys que vaig ser 
pubilla, igual de gran que de petita, 
que van ser les festes majors més 

intenses que recordo, i que ara fa 
dos anys vaig poder rememorar  
al ser pubilla la meva filla gran. 
Enguany si la Covid ens deixa, ho 
serà la petita, que ja està apuntada 
(ja se n’ha guardat prou i molt 
l’àvia).

En acabar l’EGB (així en dèiem) 
vaig anar a estudiar a Amposta 
on vaig estar 5 anys estudiant a 
l’Institut Politècnic de Formació 
Professional. Aquesta és la pre-
marxa del poble, al sortir a estudiar 
fora i l’adolescència tot ho canvia. 
Després d’aquests anys no sabia 
ben bé per on emprendre-ho això 
que venia. Els meus pares, tan savis 
com són tots els pares, em van fer 
anar un estiu al préssec i va ser 
quan vaig dir: Andrea estudia més!

Desprès d’aquest estiu vaig 
estudiar durant un any un curs 
Transnacional d’Ofimàtica 
per enllaçar-ho amb la marxa 
a Tarragona i emprendre la 
diplomatura en Relacions Laborals.

En acabar tots els estudis, va ser 
quan vaig tornar al poble, i qui 
m’ho havia de dir a mi que m’hi 
quedaria a treballar durant 5 
anys dels quals no en tinc ni un 
mal record. Us deu sonar a tots 
la meva època a l’Shlecker. Bons 
records també, el contacte amb la 
gent (aquí va ser on vaig descobrir 
la meva vocació: les persones. Els 
esmorzarets que ens muntàvem 
els matins de camió, les cavalcades 
de Reis Mags vistes des de la porta 
de la botiga embolicant regals dels 
corre-corre d’última hora… i aquí 
vindria una altra llista ben llarga 
de bons records, entre els que hi 
són les companyes de feina, que 
encara quan les trobo m’emociona 
veure-les.

Desprès d’aquests 5 anys, un dia 
em vaig plantejar de buscar feina 
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L’entrevista

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

relacionada amb els meus estudis. 
Vaig iniciar la recerca i al trobar-ne 
es quan marxo definitivament del 
poble, fins a l’actualitat que visc a 
Tortosa on també hi treballo com a 
tècnic de Recursos Humans.

Ara les visites al poble són 
diferents, ja que hi vinc els caps 
de setmana a veure la família i 
a les vacances d’estiu a portar 
les xiquetes als avis, que tot s’ha 
de dir, són planeres a tope! Els hi 
encanta el poble, la llibertat que 
tenen als carrers, les piscines, els 
gronxadors, en definitiva, tot.

Em pregunten si tornaré al poble, 
“chi lo sa”. Ara per ara la vida em 
porta a les Tortoses. Quan em 
jubile? Potser me’n vaig a les 
Canàries i em faig hippie!!!

Salut planers i planeres!

31



Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

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

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

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

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

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

 ü Padró d’habitants: 

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

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

- Modificació de dades personals: 

• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 

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

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

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 

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

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

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

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

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

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

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2021 

Dels que s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de paga-
ment 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
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NAIXEMENTS 1r TRISMESTRE 2021

BLAI REVERTÉ BELTRI .......................................... 24/12/2020
Xavier Reverté Reverté
Judith Beltri Soria

DYLAN CRISTIAN IAGAR ..................................... 06/01/2021
Viorel Ionut Iagar
Anamaria Cornelia Iagar

ARI ELISHALOM HIERRO TITUAÑA .................... 07/01/2021
José Ramón Hierro Mañá
Cristina Soledad Tituaña Carrión

MANU GIL ESPUNY .............................................. 19/01/2021
Daniel Gil Barrera
Marta Espuny Fabra

BILAL MAHAL BOUAYADI .................................... 11/02/2021
Mohamed Mahal Karchouh
Soumia Bouayadi

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2021  

SERAFIN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SÍLVIA ROYO FERRÉ .............................................. 28/01/2021

IGNASI LÓPEZ SANGRES
OLGA PRATS PRAT ................................................ 06/02/2021

MOHAMMED EL MADANI OULD CHAIB
MAYSSA KALAI BOUYIGHAL ............................... 11/03/2021

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2021

Vicente Castell Torres .......................................... 30/12/2020

Gertrudis Llasat Rodríguez .................................. 03/01/2021

Montserrat Miralles Giné ..................................... 06/01/2021

Francisca Puig Monllau ....................................... 15/01/2021

Pedro Vero Brescolí ............................................... 15/01/2021

Enrique Gascón Sifres .......................................... 18/01/2021

Josefina Jardí Berengué ........................................ 18/01/2021

Joaquín Martí Aragonés ....................................... 21/01/2021

Miguel Sancho Torta ............................................ 25/01/2021

Mª Montserrat Castells Arasa ............................. 27/01/2021

Joaquín Bel Clua ................................................... 28/01/2021

Enriqueta Llombart Puell .................................... 30/01/2021

Maria Rosa Pons Caire ......................................... 04/02/2021

Laura Solà Aixalà ................................................. 05/02/2021

José Maria Gallego Gisbert................................... 05/02/2021

Manuel Sales Sánchez ......................................... 07/02/2021

Joaquín Jaime Roé Arasa ...................................... 09/02/2021

Pilar Anglés Bertomeu ......................................... 10/02/2021



Entitats Planeres

AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Aquest Nadal l’AMPA, amb l’ajuda 
dels comerços del nostre poble, 
hem pogut dur a terme un sorteig 
de tres paneres. Per la situació 
generada per la Covid-19, no ens 
era possible posar una parada 
a fira estocs i vam demanar 

als comerços del poble si ens 
podrien ajudar posant les graelles 
del sorteig a la venda als seus 
establiments. I d’aquesta manera 
vam poder recollir 468 € per al 
projecte pati del curs vinent, amb 
un total de 234 números venuts. 
També volem destacar que aquest 
any passat vam vendre números 
per al sorteig de Nadal de l’Estat, 
dels quals vam reunir 375 €, i tots 
els números venuts.
Després d’un Nadal, un poc 
confinat, comencem el trimestre 
amb ganes! Hem notat al menjador 
una crescuda d’alumnes, arribant 
fins i tot algun dia fins a 70 
comensals. Tenim el màxim de 
monitores perquè en tot moment 
es puguin mantenir els grups 
bombolla i així la seguretat dels 

nostres fills/es. Agrair a Clàudia, 
Mariola, Nati, Manolita i Maria José 
la seva feina dia a dia, sense elles 
no seria possible, i al càtering 4 
fogons pel seu menú diari, complet 
i bo, que ens ofereixen. També 
durant uns mesos hem tingut a 
una noia de pràctiques,  Geneiva, 
la qual  ha  contribuït al bon 
funcionament del menjador, sent 
aquesta experiència molt positiva. 
Esperem que en un futur tornem a 
tindre futurs monitors/es aprenent 
al nostre menjador.
Pel que fa a les acollides, el nombre 
d’alumnes és baix, se’ns fa un poc 
costa amunt mantenir aquests 
serveis, animem als pares/mares 
dels nostres alumnes a apuntar-
los. L’escola és segura!

Els nostres fills,  al  tornar de 
vacances, es van trobar un pati 
diferent. Van passar els reis mags, 
tot i que encara no ho han deixat 
tot, ja tenen més coses per jugar 
i passar-s’ho bé. Gràcies a Santi 
Ribas per la donació del tub on 
s’ho passen pipa, i a l’ajuntament 
per instal·lar-lo. Del projecte pati, 
hem invertit amb la cuineta/taller, 
amb accessoris, teles per a un tipi i 
gronxadors que tenim pendents de 
col·locar. També moltes bobines de 
plàstic, cartó dur i fusta, donació 
per part d’Adolfo Zaera, que donen 
molt de joc i imaginació.
Arriba carnaval! Tot i ser un 
any diferent, els nostres fills/
es es disfressen d’animals. El pati 
de l’escola es va omplir de ratolins, 
gats, calamars i llops, l’AMPA va 
col·laborar amb la decoració de la 
pista, com cada any, perquè la festa 
fos més divertida. Aquest any, no 
hem donat la tradicional xocolata 
calenta, a causa de la situació.
Amb el mes de març arriba 
el  projecte  “Donació de sang” 
dels alumnes de 5è, amb el lema 
“Amb una bossa tres vides noves” 
i “Avui per ells, demà pots ser tu!”, 

campanya que cada any és un 
èxit, i aquest no podia ser menys, 
amb un total de 82 inscripcions 
i 76 extraccions. L’AMPA hem 
contribuït amb la xapa regal 
per als voluntaris, dissenyada 
pels mateixos alumnes. Com ja 
sabem, per la situació amb la 
qual vivim, no hem pogut estar 
presencialment ajudant, esperem 
que per a la pròxima sigui possible.
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Ens queda per davant, Sant Jordi, 
Sant Gregori, les Jornades Culturals 
i fi de curs, amb molts de projectes 
i idees que esperem poder-les 
portar a terme i que prompte les 
famílies puguem gaudir de l’escola 
oberta que hem tingut fins ara.

Animem als pares i mares dels 
nostres alumnes a què formen 
part de la junta de l’AMPA, tots 
sou benvinguts, tant sigui per a la 
junta com per al grup que tenim 
de voluntaris.



Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

És evident que la nostra manera 
de conviure i relacionar-nos ha 
canviat de forma substancial en 
molts àmbits de la nostra vida i a 
nivell associatiu també. Són moltes 
les entitats que han vist afectades 
les seves activitats habituals i 
natros no hem estat una exempció. 

Les circumstàncies han fet que la 
Festa en honor a la nostra patrona 
Santa Àgueda s’hagi hagut de 
modificar i adaptar, i això ha fet 
que la celebració d’enguany, el 7 
de febrer, hagi estat un retorn als 
seus orígens, quan la celebràvem 
únicament amb una missa en 
honor a la patrona. En aquesta 
ocasió ha estat una celebració 
discreta sense dinar de germanor, 
ni festa, ni regals, ni música, ni 
ball, però sí que hem mantingut la 
il·lusió de saber que era el nostre 
dia, el dia de la nostra associació, 
el dia de totes les dones. 

Aquest any de pandèmia també 
ha afectat a la programació anual 
d’activitats  de l’entitat, però volem 
fer palès que les activitats, en més 

o menys mesura, s’han mantingut 
durant tot aquest període, com per 
exemple les tardes de bingo i jocs 
de taula, les classes de ioga i de 
gimnàstica.

També la celebració del Dia 
Internacional de la Dona s’ha vist 
afectada i només hem pogut afegir-
nos a les activitats organitzades 
per l’ajuntament, amb la lectura, 
el 8 de març, del manifest 
institucional a la Plana Ràdio on 
hi van participar Ana M. Panisello, 
regidora de l’àrea de la Dona,  
Fàtima Blanch, tècnica de l’àrea 
de la Dona i Yolanda Valldepèrez, 
presidenta de l’Associació Dones 
Planeres, i amb la pintada de la 
pancarta reivindicativa que va 
organitzar el col·lectiu feminista 
planer ”Vent del Sud” al parc 1 
d’octubre.

No ens hem de desanimar i hem de 
continuar endavant amb projectes 
i il·lusió.

Fins aviat,

La Junta
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La Comissió Feminista de Santa 
Bàrbara Vent del Sud és una comissió 
que hem creat dins de l’Associació 
Joventut Planera, som un grup de 
persones que s’agrupa amb l’objectiu 
de promoure el feminisme al poble. 
Vent del Sud neix de la necessitat de 
les joves planeres d’organitzar-se per 
muntar activitats com ara tallers, 
xerrades, projeccions audiovisuals o 
exposicions per a totes les persones 
que tinguen ganes d’aprendre, de 
desconstruir-se i de promoure i 
gaudir dels valors del feminisme i la 
igualtat. 
Considerem que avui en dia encara 
existeixen moltes situacions de 
discriminació en la nostra societat. 
Sense anar més lluny, la pandèmia 
de la Covid no ha fet més que 
incrementar una situació que 
ja era desigual: les dones, que 
representaven la majoria dels serveis 
essencials durant el confinament 

més estricte seguien sent menys 
remunerades que els homes, 
també van ser les que seguien 
responsabilitzant-se de la majoria de 
les tasques domèstiques, així com de 
les tasques escolars dels fills i filles 
durant el confinament. Entenem que 
això és violència estructural i el fet 
que estessem vivint una situació tan 
excepcional no hauria de ser una 
excusa per a què tot això passe per 
alt. De la mateixa manera, tampoc 
ha de passar per alt el fet que tant 
durant el confinament com en totes 
les fases de desescalada que hem 
estat vivint tots els mesos després, 
les trucades a la línia d’atenció 
contra la violència masclista han 
augmentar casi un 50%, ja que 
moltes dones s’han vist forçades a 
viure amb els seus maltractadors 
tancades a casa, amb tota la càrrega 
emocional i desgast psicològic que 
això comporta. 

Estem fartes de viure tota aquesta 
violència sistèmica que hem de patir 
en el nostre dia a dia i estem fartes de 
callar davant les actituds masclistes. 
Ara és l’hora d’alçar la veu per natros 
i per les que ja no estan. Per tot això 
us animem a tots i a totes a formar 
part d’esta iniciativa, ja que el 
patriarcat és un sistema que resulta 
perjudicial per a tots, sigue quin 
sigue el nostre sexe o gènere. Durant 
el mes de març vam organitzar 
activitats cada diumenge per tal de 
teixir vincles entre totes, prendre 
consciència de quina és la situació 
en què ens trobem i compartir idees 
i opinions. 
Per a més informació, podeu seguir 
el nostre compte d’instagram: @
femventdelsud. Qualsevol persona 
del poble és benvinguda a formar 
part del col·lectiu, salut i feminisme!:)

COMISSIÓ FEMINISTA VENT DEL SUD

Entitats Planeres
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Desitjant que tothom hagi tingut 
una bona entrada a la primavera, 
farem un resum de les activitats del 
nostre club.
El passat 2020 va estar un any 
complicat per la pandèmia de la 
Covid-19.
Un any que tant els entrenaments 
com les competicions i totes les 
activitats del nostre club que duien 
a terme les nostres atletes es van 
interrompre.
Al juliol vam poder tornar a fer 
entrenaments després d’un llarg 
període d’estar parats. Ho vam fer 
amb moltes ganes i il·lusió. No vam 
poder fer les tradicionals desfilades 
de les festes majors, però l’11 de 
setembre vam poder sortir a desfilar 
pels carrers del nostre poble, una 
desfilada que tot i ser una mica 

diferent, guardant totes les mesures 
de seguretat i desfilant en mascareta, 
les nostres atletes la van gaudir amb 
moltes ganes i il·lusió. 
Després ens va venir un altre 
període de no poder entrenar i 
les nostres atletes van estar fent 
algunes classes físiques online, on la 
monitora connectava amb elles per 
fer manteniment de cos.
Tot i aquests entrebancs, hem 
continuat preparant els nostres 
exercicis per poder tirar endavant 
la temporada 2021, desitjant que 
aquest any puguem tornar a poc 
a poc a la normalitat, tant en 
entrenaments com en competicions 
i activitats al nostre poble.
Les nostres xiquetes estan esforçant-
se, entrenant durament per poder 
dur a terme totes aquestes tasques.

Les activitats socials de moment no 
les hem pogut reprendre, però si la 
situació pandèmica no es complica, 
els dies 1 i 2 de maig ja podran 
reincorporar-se a les competicions, 
amb el campionat de Catalunya 
Sud i desitjant que aquest sigui el 
primer pas perquè aquest any, a 
poc a poc, puguem dur a terme les 
nostres activitats. Esperem que en 
aquesta competició i temporada, 
que seran atípiques per totes les 
mesures Covid, les nostres atletes 
tinguin molts encerts amb els seus 
exercicis. La il·lusió, les ganes i 
l’esforç ja el posen totes elles i les 
seves entrenadores.
Desitjant molta salut per a tothom, 
esperem al pròxim magazín poder 
explicar-los tots els èxits de les 
nostres atletes. 

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

Durant aquests darrers mesos se’ns ha fet molt difícil 
poder explicar coses des de la nostra entitat, donat que la 
situació ha estat d’anades i tornades, com una mena de 
“yoyo”, ara assagem, ara ens confinem, ara fem assajos 
virtuals, ara tornem a la presencialitat, ara ho fem amb 
grups reduïts etc. tal com ens ha passat a la nostra vida 
diària.
Des de ja fa unes setmanes, han tornat els assajos 
presencials, tant de la banda jove com de la banda 
gran. No us negarem que hem tingut moltes baixes i la 
motivació encara no és plena, perquè la Covid-19 sempre 
està present i les mesures segueixen sent extremes, però 
la il·lusió podrà amb tot i ja tornaran dies millors.
De moment per a les Jornades Culturals d’aquest any 
no podrem oferir-vos cap acte presencial, el motiu és 
senzillament que no s’han pogut fer els assajos per poder 
realitzar audicions o concerts, així que haureu d’esperar 
encara a veure’ns, però no serà molt tard.

Ara mateix la nostra entitat està immersa en els assajos 
d’un dels projectes més especials que havíem preparat 
amb la Regidoria de Festes, però que per la pandèmia 
vam haver de suspendre. Un concert de la nostra banda 
acompanyant a un  dels grups ebrencs de més repercussió 
mediàtica “Els Quicos”. Esperem que el dia 3 de juliol ens 
puguem trobar en aquest concert tan especial amb el 
que estarem a punt de donar inici a les Festes Majors.
No cal ni dir que aquest és un repte per a la nostra 
entitat que requerirà molts assajos perquè tot surti 
amb la millor qualitat possible i amb els que ja hi estem 
treballant. D’aquesta manera ja us podem dir que quan 
la gent del poble ens pugui tornar a veure sigui dalt 
l’escenari i amb un esdeveniment a l’alçada de tots, el 
públic i els músics, per celebrar aquest retrobament 
després d’un dels anys més difícils que haurem viscut 
i amb el que volem destacar que l’espera haurà valgut 
la pena. Tenim moltes ganes d’escoltar el vostre escalf 
i que la música ens faci sentir molt millor a tots i totes.

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

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA



ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3 Imatge 4
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Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Guillermo Gaya Rafeques, Antonia Gaya Andrés, Pepita 
Arasa Samper, Guillermo Gaya Andrés, M. Cinta Arasa Samper i 
Teresa Gaya Andrés.

Imatge 2: Cristina, Rosa Maria, Joaquín, Conxita, Maria Mercedes, 
Elen, Patricia, Mireia, Merce, Gema, Fernando, Fabian i Albert.

Imatge 3: Pilar Valmaña.

Imatge 4: Mari Carmen Jul, Maria Cinta Lleixà, Manolo Rodrigo i 
Luisa Arasa.

Imatge 5: Teresa, Rosita, Paquita i Margarita.

Imatge 6: Alfredo, Eleuterio, Juan Antonio, Paco, Joaquín, Francisco, 
Rogelio, Fernando, Enriquet i Jesús.

Imatge 7: Manolo, Boronat, Eduardo, José Maria i Manolo.

Imatge 8: Dones reunides al carrer de la Rosa resant el Rosari.
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Entreteniment infantil

Endevinalla:  
És la reina dels mars,
la seva dentadura és molt bona,
i per no anar mai buida,
sempre diuen que va plena.

Dites i refranys:
Com més serem, més riurem.

Webs recomanades:
https://alexandria.xtec.cat
http://www.recercaenaccio.cat

Solució: La balena

RELACIONA
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Planers en adopció

Joaquín Bel Arasa
Hola, soc Joaquín Bel Arasa, però 
tothom em coneix per Ximo.
Vaig néixer a Barcelona, i fins als 
4 anys vaig viure a Cervelló, on 
treballaven els meus pares, a una 
fàbrica de banyadors dels meus 
tiets.
Soc el segon de 5 germans, quatre 
xiques i jo. Tenim tota la família 
a Masdenverge; el meu pare era 
el Joaquin de Bulla (el butanero) 
i la meva mare la Llüisa de Fava.
He treballat des dels 15 anys a 
una fusteria d’alumini a Amposta 
(aluminios Delta), 2 anys de 
pintor amb Mario Perolada, 
també a Amposta, i fa 36 anys 
que treballo a Masdenverge a una 
fàbrica química (Bear Química).
Vaig vindre a Santa Bàrbara fa 

31 anys quan em vaig casar amb 
la Nati Giné. Ens vam conèixer a 
Masdenverge, ja que ella jugava a 
bàsquet amb les meves germanes 
i jo jugava a futbol, i en acabar 
els entrenaments coincidíem, 
alguna que altra vegada, En fi, 
em va començar a agradar i ens 
trobàvem a les discoteques de la 
comarca on sempre acabàvem 
xerrant plegats i així vam 
començar a sortir junts.
Vindre a Santa Bàrbara no em 
va costar, ja coneixia bastanta 
gent, tinc família aquí i molts 
de planers tenen família a 
Masdenverge, i els caràcters de la 
gent pràcticament no varien.
Respecte a la visió que tenia del 
poble he de dir que sempre em 

va parèixer que 
era un poble molt 
viu i dinàmic, vist 
des d’un poble veí.
Sempre veníem a 
les Festes Majors, 
per a mi eren 
les millors de la 
comarca. Hi havia 
dues discoteques, 
dos pubs i dos 
cinemes, a part les 
dues cooperatives, 
dues fàbriques 
de botons, Toar i 
Kanase, fàbriques 
de mobles, el CAP...
O sigui, vindre 
a viure a Santa 
Bàrbara no em 
va costar gens. 
Potser el que em 
va costar més 
era obrir-me al 
poble, jo era molt 
tímid, el que em 

va ajudar molt a integrar-me va 
ser fer-me soci de la Unió Ciclista 
i sobretot el naixement de la 
nostra filla Maria, ja que a partir 
del seu naixement va canviar la 
meva vida i em vaig obrir més.
A Santa Bàrbara sempre m’han 
acollit bé. De jovenet vaig 
pujar a jugar a futbol per mitjà 
d’Alfredo Blanch i guardo molt 
bona amistat amb Josep M. 
Arasa, Andrés Albesa, Sebastià 
Brau, Lucas Roig, Santi Solà, Beibi 
(DEP), Luís Pitarch, Carlos Soler...
Després, ja vivint aquí, Francisco 
Pastor (el canareu) em va integrar 
a la junta de la Unió Ciclista i a 
partir d’allí ja no era aquell xic 
de Masdenverge casat amb la 
“Jenareta” sinó que era Ximo el 
dels ciclistes.
Actualment el poble el veig 
molt equipat, les Escoles, 
l’Institut, el Pavelló i, com no, 
les instal·lacions esportives i la 
piscina que a l’estiu dona molta 
vida al poble.
Trobo a faltar algun punt per 
al jovent, tipus “Casal Jove”, i, 
evidentment, empreses que 
donin treball a la gent del poble.
A Santa Bàrbara em sento bé, 

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

tinc la meva família, una colla 
d’amics que no té preu, són molt 
bona gent, els estimo i em sento 
estimat per ells, sé que els tinc 
quan em fan falta i ells a mi 
també.
Tinc a la mare, a les germanes, 
tota la família i el treball a cinc 
minuts de casa.
Diferències de viure aquí o a 
Masdenverge jo no en trobo 
massa, llevat que Santa Bàrbara 
és un poble més gran.
Si algun dia tornaré a 
Masdenverge? No es pot dir mai 
res, però no ho crec, estic molt a 
gust aquí, molt integrat al poble 
i molt apegat a la família que 
hem format amb la Nati i on hem 
vist créixer i fer-se una dona a la 
nostra filla Maria.



Llar d’Infants Les Beceroles

Amb l’arribada del bon temps 
comencem el segon trimestre a la llar 
d’infants i juntament amb això les 
aules es van omplint cada cop amb 
més xiquetes i xiquets. Tant és així 
que amb el grup de P1, per exemple, 
s’ha cregut convenient desdoblar-
lo tot i continuar sent un grup 
estable per tal de descongestionar 
l’espai que ocupaven fins al 
moment. Durant aquest segon 
trimestre podem anar veient com 

les criatures ja estan adaptades i 
amb les rutines adquirides, i per 
això el temps que dediquem a dur a 
la pràctica les activitats augmenta 
i, en conseqüència, l’aprenentatge 
és més fluid. Al grup dels marcians 
ja estan treballant el color groc i les 
formes circulars, experimenten amb 
qualitats com dur/tou, fred/calent, 
gran/petit...
Els més grans, els astronautes, ja 
poden treballar el concepte i la grafia 

dels números (1, 2 i 3), s’amplia 
el ventall de les formes (circular, 
quadrada i triangular), entre altres. 
Com bé sabeu, les activitats que, 
fins al moment, es feien de manera 
conjunta amb els pares, aquest 
any no es poden dur a terme, però 
a la llar d’infants ens encarreguem 
igualment de celebrar-les! A la 
castanyada vam fer panellets, a 
carnaval igualment es vam disfressar 
i per pasqua vam fer mones.



Serveis Socials
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La Plana Ràdio

Dies enrere algú es preguntava i m’ho 
traslladava “quina finalitat té la nostra 
ràdio”. De fet no us negaré que jo 
mateixa al llarg d’aquests darrers anys 
i amb l’increment de nous mitjans 
i noves maneres d’arribar a la gent, 
també m’ho he qüestionat: per què 
tenir un mitjà si actualment tots ens 
convertim en altaveus de les notícies? 
Tots podem explicar les coses que 
passen al nostre voltant? Tots podem 
entrevistar algú i publicar-ho per les 
xarxes socials?...
La finalitat d’un mitjà de comunicació 
va més enllà de publicar notícies o 
difondre rumors per les xarxes socials; 
contrastar i oferir tots els punts de 
vista d’un mateix tema, analitzar la 
informació, donar veu del que passa 
al poble a nivell territorial o fins i tot 
amb les noves possibilitats a nivell de 
país. I  això és el que des de la Plana 
Ràdio intentem fer cada dia, a banda 
d’entretenir,  explicar els fets que 
succeeixen al nostre voltant però des 
de diferents perspectives perquè un no 
pot opinar o tenir una visió crítica de 
les coses si no té informació diversa.
Sense anar més lluny, el tema del 
projecte de la planta de compostatge 
que vam donar a   conèixer gràcies 
a uns rumors que circulaven pel 
poble i després de fer-li la pregunta 
obertament a l’alcalde a l’espai 
“L’alcalde Respon”. Aquest és el sentit 
que té una ràdio municipal, donar veu 

al poble, a l’oposició, a l’alcalde, a les 
entitats, i en definitiva a la gent per 
tal de traslladar-ho a través d’aquest 
mitjà que és de tots i totes. D’aquesta 
manera els rumors es converteixen en 
notícia i durant les darreres setmanes 
ens han portat de bòlit a la gent de la 
ràdio explicant pros i contres, punts de 
vista de tot tipus per donar una visió 
àmplia del tema.
La Ràdio, durant aquest temps, ha 
portat a terme   programes especials 
només dedicats al projecte de la 
planta de compostatge; tertúlies 
monogràfiques al “Parlar per Parlar”, 
entrevistes a tècnics especialistes, 
debat de les diferents postures per 
explicar pros i contres, entrevistes 
de les accions que porten a terme la 
plataforma, entrevistes a grangers, 
fins i tot als que es dediquen a la 
producció d’agricultura ecològica i 
regenerativa, o un especial en directe 
on l’empresa promotora Ecompost 
de l’Ebre SL va poder explicar a tot el 
poble obertament  el tipus d’empresa 
que tenen projectada i tots els dubtes 
que van traslladar tant la plataforma 
com els membres del govern i oposició.
I tot aquest esforç ha valgut la pena? 
La ràdio ha complert amb la seva 
finalitat? O com alguns diuen “És 
només una ràdio per a quatre, que 
sempre són els mateixos? Actualment, 
i amb la pàgina web que també 
gestionem,  podem monitoritzar 

l’escolta que se’n fa d’aquest mitjà 
via online, és a dir, la gent que ens 
escolta per internet, les lectures de les 
notícies, quins són els programes que 
més s’escolten en podcast etc.
Prenent com a referència el mes 
de febrer, hem tingut una mitjana 
d’escoltes de podcast de 71 àudios 
diaris, arribant a pics de 340 escoltes en 
un sol dia, coincidint amb el plenari del 
dia 25 de febrer. El dia 17 de febrer, que 
vam fer la retransmissió on l’empresa 
Ecompost de l’Ebre SL va exposar el 
projecte de la planta de compostatge, 
l’escolta online fou de 533 persones i 
el ple del dia 25 van seguir-lo online 
480 persones. Aquestes són dades 
de les escoltes en format digital i no 
incorporen els que ho segueixen pel 
dial 100.6 FM, perquè això és més difícil 
d’aconseguir. Una altra de les dades 
curioses que ens ha cridat l’atenció 
són les lectures dels articles que 
publiquem. Al mes de gener s’havien 
llegit 3.250 notícies a través de la ràdio 
i al febrer d’aquest 2021 se n’han llegit 
6.553. No cal dir que el tema de la 
planta ha despertat interès, així com 
la cobertura mediàtica que n’hem fet. 
Des de l’emissora seguirem treballant 
amb l’interès que sempre hem tingut, 
tant sigui per a quatre com per a cinc-
cents. Acabo amb una altra curiositat, 
les lectures de les notícies que més 
s’han llegit en el que portem d’any.
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Durant el 2020, l’Smartcentre 
de Santa Bàrbara va estar obert 
196 dies, tot un èxit si tenim en 
compte les restriccions degudes a 
la pandèmia de la Covid-19 i que 
molts equipaments no van poder 
obrir en molts mesos. Es van rebre 
11.277 visitants, una xifra molt 
inferior als 27.631 que va rebre 
l’any 2019 i que en gran part va 
ser degut a la impossibilitat de 
realitzar cap tipus d’activitat, 
curs, taller, xerrada, etc. Això va 
fer que durant el 2020 solament 
s’haguessin pogut realitzar 296 
activitats enfront les 606 que es 
van realitzar l’any 2019 i que el 
total d’assistents a les activitats 
del 2020 fos de 3.094 enfront els 
7.704 assistents del 2019.
En contraposició hi va haver un 
augment en l’atenció i suport 
dels serveis online i tràmits 
administratius, passant dels 284 
durant el 2019 als 502 el 2020, 
sobretot degut als nous tràmits per 
sol·licitar ajudes derivades de la 
Covid-19, peticions de prestacions, 
enviament i digitalització de 
documents, tràmits de salut, etc. 
Els documents prestats van ser un 
dels indicadors menys afectats, 
ja que sempre que l’equipament 
va poder estar obert es va poder 
realitzar el serveis de préstec i 
devolució, i el total de documents 
prestats durant el 2020 va ser de 
5.040 enfront els 8.748 de l’any 
2020.
Atenent a aquestes circumstàncies 
i el fet que, tot i estar obert 
l’Smantcentre, hi va haver moltes 
setmanes que solament es 
podia oferir el servei de préstec 
i devolució, també es va veure 
reduït el nombre d’usuaris que 
van utilitzar el servei d’internet, 
que durant el 2020 va ser de 2.178 
usuaris enfront els 7.773 de l’any 
2019. 
L’Smartcentre acabava l’any 2020 
amb 1.759 carnets d’usuaris i 
16.469 documents. 

DOCUMENTS MÉS PRESTATS 2020
Els més prestats durant el 2020, a 
la secció d’adults, van ser:
- NOVEL·LES: “La Bruja” de Camilla 
Läckberg, en segon lloc “Loba 
negra” de Juan Gómez-Jurado, en 
tercer  lloc “El Día que se perdió 
el amor” de Javier Castillo, a 
continuació “Reina roja” de Juan 
Gómez-Jurado i en cinquè lloc “La 
Gàbia d’or” de Camilla Läckberg.
- MATÈRIES: En primer lloc i 
en segon lloc “Acreditació de 
competències en TIC. Nivell 2-mitjà” 
de Julio Cuartero i “Qüestionaris de 
preguntes d’examen ACTIC: nivell 
2-mitjà” de Luis Martínez Peña, 
en tercer lloc “50 palos... y sigo 
soñando” de Pau Donés, en quart 
lloc “El Bres de les fargues” poesies 
de Conxita Jiménez i en cinquè 
lloc “Història de Catalunya: dels 
primers pobladors als nostres dies” 
de Josep Cruanyes.
- DVD: En primer lloc “Bienvenidos 
al norte”, a continuació  “El 
Veredicto: la ley del menor”, en 
tercer lloc “Hitch: especialista en 
ligues”, després “Atrapen al ladrón: 
¿al blanco o al negro?” i en cinquè 
lloc “Atasco en la Nacional”.

DOCUMENTS INFANTILS MÉS 
PRESTATS AL 2020
Durant el 2020, els més petits 
també van tenir els seus contes 
preferits. Entre ells en podem 
trobar d’emocions, d’imaginació i 
de coneixements: “Zep i Camil: els 
contraris” de Jacques Duquennoy, 
“Què llegeixen els animals abans 
de dormir” de Noé Carlain i “El 
monstre de colors” d’Anna Llenas.
A partir dels 10 i 12 anys també 
van tenir els seus favorits. Igual 
que al 2019, va triomfar la 
col·lecció del Diari del Greg amb 
“Un pringat total” de Jeff Kinney, i 
van entrar amb molta força “Quin 
desastre d’aniversari” de Martina 
d’Antiochia i “Excuses perfectes: i 
altres genialitats” de Liz Pichon.
Estem contents ja que al 2020, a 
la llista dels més llegits, va entrar 
novel·la juvenil amb “Harry Potter 
i la pedra filosofal” de J.K.Rowling 
i “A todos los chicos de los que me 
enamore” de Jenny Han.
A més a més dels contes, els infants 
també van agafar en préstec 
DVD infantils. Els més prestats 
van estar: “El Parque mágico”, 
“Dumbo”, “Vaiana”, “¡Canta!”, “Zipi 
y Zape y el club de la canica” i “Les 
tres bessones”.
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ACTIVITAT A L’SMARTCENTRE
Hem començat l’any i, com tots 
sabeu, les activitats no les hem 
pogut començar però l’Smartcentre 
segueix al costat de la gent. Hem 
seguit fent els aparadors, al gener 
vam posar totes les novetats que 
els reis ens van portar, i al mes 
de febrer els aparadors han estat 
dedicats a les emocions, tant en 
infantil com en el món adult. En 
aquest moment, a tots i totes ens 
ajuda llegir i saber treballar les 
nostres emocions tan tocades 
actualment. Al març els nostres 
aparadors ja es van preparar per 
rebre més novetats per a Sant Jordi. 
El que hem pogut seguir fent són 
els exàmens ACTIC, i cada dilluns 
i divendres inserció laboral. Tots 
els dijous seguim a la ràdio amb 
l’Smarttime explicant tot el que us 
podem oferir.
Per any nou es va tornar a reobrir 
el Facebook de l’Smartcentre 
on a part de posar totes les 
novetats, tenim una secció diària 
on us volem informar i recordar 
anys passats del nostre centre. 
Em tenim diferents: #vidalocal, 
#veritatomentida, #curiositats, 
#noves tecnologies i #elmondeloli

També ens podeu seguir a @
intagram smartcentresb i així 
seguireu les novetats més alguna 
curiositat.
De l’1 al 11 de febrer, per 
commemorar el Dia Internacional 
de les Dones i les Nenes en la 
Ciència 2020, cada dia a les xarxes 
vàrem donar a conèixer una dona 
científica on l’objectiu era donar 
a conèixer la contribució que han 

realitzat les dones a la ciència i 
que molts cops no va ser valorada, 
noms com Ada Lovelace, Marie 
Curie, Ángela Ruiz Robles... 9 dones 
que van canviar la història. Per 
acabar aquesta commemoració, es 
va treure un vídeo on nenes de la 
nostra població que feien robòtica 
ens van fer visualitzar que les 
nenes també tenen cabuda dintre 
el món científic, ja que de petites 
comencen, però molt poques 
acaben la llicenciatura, i encara 
avui hi ha una gran bretxa entre 
homes i dones.

Durant el mes de març i també 
per les xarxes hem commemorat 
el Dia Internacional de les Dones 
o Dia de la Dona Treballadora que 
se celebra el 8 de març de cada any. 
És un dia aprofitat tradicionalment 
per reivindicar el feminisme 
denunciant el sexisme. Aquest dia 
commemora la lluita de les dones 
per la seva participació, juntament 
amb els homes, en l’àmbit laboral i, 
per tant, pel dret a la independència 
econòmica. Durant tota la setmana 
l’Smartcentre va remarcar la figura 
de la dona a través d’autores locals, 
dones al món de la tecnologia i un 
petit homenatge a Florinda Escudé, 
la primera bibliotecària al nostre 
poble.
També hem seguit col·laborant 
amb l’Escola Jaume Balmes amb 
els diferents lots de llibres que els 
prestem i amb les primeres visites 
que han fet els alumnes d’infantil, 
cosa que ens alegra molt després de 
tant temps sense poder realitzar-
les.

Durant el mes d’abril celebrarem el 
Sant Jordi amb diferents activitats 
adaptades a les circumstàncies 
de la pandèmia, de les quals ja us 
informarem al proper magazín.
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Document 

El Cuaderno de Lázaro
Autor: Ignasi Estapé Ferré
Deu anys després de la mort de Josep, el seu fill segueix trobant-lo a faltar com el primer 
dia. Segueix sense superar que fora abans d’hora, i el turmenta ser incapaç de resoldre 
converses que van quedar obertes, dubtes que van quedar pendents, ara impossibles de 
tancar. Enviat pel seu pare el mateix dia que va partir, un objecte capaç de traslladar-lo 
al passat, a cada un dels esdeveniments que van convertir la història del seu pare en 
llegenda. La vida d’un home imperfecte revisada a través dels ulls del seu fill. Tanqueu 
els ulls amb ell, viatgeu al passat i conegueu els mites que alberguen aquestes línies. 

Aquest és el llegat de “El Cuaderno de Lázaro”.

El racó de les recomanacions

Web 

https://www.listarobinson.es/
El Servei de Llista Robinson et permet, de forma 
fàcil i gratuïta, evitar publicitat d’empreses a 
les que no hagis donat el teu consentiment 
perquè t’enviïn publicitat. Funciona per a 
publicitat per telèfon, correu postal, correu 
electrònic i SMS / MMS. El Servei no té cap cost 
per als ciutadans. És totalment gratuït. Només 
has d’inscriure’t i indicar per quins mitjans 
no vols rebre publicitat: telèfon, correu postal, 
correu electrònic o SMS / MMS. En inscriure’t, 
només podran enviar-te publicitat les empreses a les quals hagis donat el teu consentiment. Podràs revocar el 
consentiment per a trucades comercials d’empreses a les quals hagis donat el teu consentiment.
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Participació Planera

La Plataforma no està ni en contra de la pagesia, ni dels ramaders, 
ni de la planta, estem en contra del lloc on es vol ubicar
També ens neguem a admetre que 
la nostra reivindica ció respongui 
a cap mena de diferència personal 
amb els membres de l’ajuntament. 
Qualsevol afirmació en aquest sentit 
és pura fal·làcia.
Una vegada més volem recordar i 
constatar que l’objectiu primer i 
principal de la plataforma “No a la 
planta de compostatge a la Plana 
del Montsià”, és que aquest tipus 
d’indústria que l’empresa Ecompost 
de l’Ebre SL projecta a la plana del 
Montsià, NO s’instal·li a cap dels seus 
termes municipals, és a dir, Santa 
Bàrbara, Masdenverge, La Galera, 
Godall, Freginals, Mas de Barberans i 
La Sénia, essent aquest el seu àmbit 
d’actuació.
La plataforma també vol deixar 
clar que la nostra reivindicació 
no va contra l’empresa ni la seva 
activitat, sinó contra el lloc on vol 
emplaçar-la, ja que considerem que 
el Montsià interior ja ha pagat amb 

escreix la seva quota de solidaritat 
mediambiental. Creiem que és 
del tot necessari regular la gestió 
controlada dels residus i dejeccions 
ramaderes i que projectes com 
aquest poden ajudar a aconseguir-
ho, però al mateix temps estem 
convençuts que el lloc on es vol 
ubicar, no és el millor.
L’actuació de la plataforma tampoc 
respon a cap mena de diferència 
personal o venjança contra 
l’alcalde o regidores i regidors, 
com algú podria mal interpretar. 
La plataforma neix de l’exclusiva 
voluntat d’una part important 
del poble de Santa Bàrbara per 
salvaguardar l’important patrimoni 
natural, paisatgístic, idiosincràtic 
i aqüífer que té aquesta plana, lloc 
que considerem privilegiat des del 
punt de vista natural i on, durant 
segles, els nostres avantpassats han 
treballat la terra aconseguint un 
paisatge únic d’oliveres centenàries 

i mil·lenàries. No el volem perdre 
i qualsevol altra especulació o 
interpretació, és errònia.
Finalment, constatar que la 
nostra reivindicació tampoc va, 
ni contra la pagesia, com també 
s’ha mal interpretat, ni contra 
el món ramader, ans al contrari, 
estem convençuts que la nostra 
lluita pot ajudar a regularitzar la 
conscienciació necessària perquè 
aquestes activitats puguin ser més 
sostenibles, perquè insistim: la 
nostra lluita no és contra la planta, 
és contra el lloc on es vol instal·lar i 
l’únic que pretenem és salvaguardar 
el patrimoni que ens van deixar els 
nostres avantpassats perquè els 
nostres fills i nets també en puguin 
gaudir en un futur.



Opinió dels Partits Polítics

Benvolgudes planeres i planers, des del darrer número d’aquest magazín han passat coses importants al poble i al país. 
Com podeu llegir als apartat, d’aquest magazín, de Governació, Promoció Econòmica i Fires, i al d’Ensenyament, Participació Ciutadana 
i Medi Ambient, regidories que encapçalem el regidor i la regidora d’ERC, aquest trimestre ha estat molt intens.

Hem fet tasques de seguretat als actes celebrats al municipi i resolt problemes d’ordre públic amb professionalitat per la nostra Guàrdia Municipal en 
coordinació amb Mossos d’Esquadra. Hem senyalitzat zones on no aparcar i també marcats en pintura a les cantonades. També estem al costat de bars 
i restaurants, botigues i petits empresaris, i els desitgem el millor dels futurs immediats. I hem incorporat una Guardia Municipal, per primera vegada 
femenina i així tenir paritat en el cos de seguretat. Li desitgem èxit en la seva tasca. Sort agent Sandra.
No vam poder fer el carnestoltes 2021, però es va buscar la solució. Han arribat els equips informàtics per a docents i alumnat a l’escola i institut. S’ha 
arribat a un acord amb Profauna Terres de l’Ebre per acollir a gossos i gats abandonats i, respecte a aquests darrers, l’entitat té localitzades catorze colònies 
de gats al nostre poble. Per aquest motiu s’han instal·lat tres contenidors de vidre reciclats, cedits pel COPATE. I també amb Profauna i una subvenció de la 
Diputació de Tarragona es va procedir a fer castració de gats per tal d’evitar la superpoblació. Gràcies Profauna per aquest voluntariat.
Com es pot comprovar, Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara no descansa i les regidories de les que som responsables estan sempre actives 
i estem treballant en altres moltes accions. Reunions i reunions, ja siguin de forma presencial o telemàtiques. Amb entitats, amb empreses, amb persones 
que ens expliquen els seus problemes i natros som encarregats de buscar solucions.
A nivell de país, continuem avançant per formar un govern fort i amb ganes d’arribar al màxim de sobirania, a la república. El passat catorze de febrer es 
van organitzar les eleccions al Parlament de Catalunya i una vegada més ERC va guanyar al nostre poble amb un 27’56 % dels vots amb una molt baixa 
participació del 44’36 %, però ERC va pujar un 1’27 %, gràcies a totes i tots.
Una vegada més la maquinària de l’Estat i la Fiscalia es posen en marxa per perseguir el moviment independentista i ara acusa a diferents persones que 
van estar com a síndics a l’octubre del 2017, a diversos alcaldes i per acabar al president Torra li posa una multa econòmica pels llaços grocs i unes cartes... 
indignant. Demanem la llibertat dels presos politics i el lliure retorn dels exiliats, ja tenim a la nostra estimada Meritxell Serret a Catalunya per treballar 
pel nostre país.
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya.  

Benvolguts planers i planeres, escrivim aquestes línies a finals de març amb l’esperança que la situació de la pandèmia de la 
Covid-19 continuï millorant tal i com ha estat fent les ultimes setmanes. Després d’un inici d’any nefast, on al poble vam tenir 
més contagis les sis primeres setmanes que en tot el 2020, sembla que les mesures de confinament, i l’aplicació de les vacunes, 

comencen a donar bons resultats. No obstant, tot indica que aquesta Setmana Santa les Terres de l’Ebre tornaran a ser un destí turístic 
preferent per als catalans, i aquest augment de mobilitat podria incrementar el risc de contagi, com ja ha passat en ocasions anteriors. 
Esperem, però, que aquesta vegada les coses vagin millor i puguem encarar una primavera més tranquil·la per poder gaudir, dins del 
possible, d’unes Jornades Culturals i una Festa de Sant Gregori com ens mereixem.
Les eleccions catalanes han deixat un resultat clar, i ara els partits independentistes hauran de conformar un govern que afronti els 
difícils reptes que tenim al davant, començant per la fi de la pandèmia, seguint amb la recuperació econòmica, i cercant el millor encaix 
possible entre Catalunya i Espanya.
Al nostre poble, com ja hem dit en anteriors ocasions, el grup de JUNTS per SANTA BÀRBARA continuem amb el mateix objectiu amb 
el que ens vam presentar a les eleccions de 2019, que és la dedicació i el treball per continuar millorant Santa Bàrbara. En aquest 
segon trimestre haurem de veure acabades tres obres molt importants, com són la nova nau polivalent, la Fase IV de rehabilitació de 
l’Ajuntament i les obres de millora de la Llar de Jubilats. Tot això sense deixar de banda altres projectes menors que sense dubte ens 
mantindran ben ocupats.
També veurem el proper 25 d’abril com se celebra la primera consulta popular al nostre poble. Un dret democràtic que exercirem per 
conèixer l’opinió dels planers i planeres en relació al projecte d’instal·lació d’una planta de compostatge al nostre terme.
Cuideu-vos molt, salut per a tothom i visca Santa Bàrbara!

Aquest 2021 ha començat amb molt de moviment per part del nostre partit, moltes han estat les accions que hem dut a terme i 
que us intentarem fer 5 cèntims amb aquestes línies.
Una de les accions que molta gent ens ha agraït és deixar les sigles del PP, després de molt de temps com a partit al poble, hem 
volgut fer el pas i deixar de portar el nom del Partit Popular per passar al grup NO ADSCRIT - Santa Bàrbara Avança Unida. Els 

passos han estat molt meditats i sempre dialogant amb els components del partit, la decisió va ser presa fa uns mesos, però vam esperar a la nit de les 
eleccions catalanes per fer-ho arribar a la gerència del partit, ni abans ni després d’eleccions perquè no se’ns pugui dir que vam perjudicar al partit ni que 
ha estat per oportunisme (quan ho vam comunicar estaven tancats els col·legis electorals, però encara no estaven publicats els resultats). Nosaltres ens 
vam presentar per servir al poble, i seguim amb aquesta idea, el POBLE PER DAVANT DE TOT.
Un altre aspecte a destacar a l’inici d’aquest 2021 és la famosa PLANTA DE COMPOSTATGE projectada al nostre terme municipal, no dubtem dels seus 
beneficis però no la volem a l’interior del Montsià, no la volem al nostre poble, nosaltres ja hem pagat amb escreix el nostre “cupo” mediambiental. Per altra 
banda l’equip de govern és sabedor des de desembre de 2019 d’aquest projecte i no veiem normal que s’hagi portat de la manera que s’ha portat tot plegat.
Estem al costat de la Plataforma i així ho vam demostrar redactant la moció i fent extensiva a tots els grups del nostre consistori, alguns s’hi van sumar i la 
vam poder presentar conjunta. Per primera vegada a un ple es va donar llibertat de vot i el resultat va ser a favor de la moció per 7 a favor i 4 abstencions.
Un altre aspecte i que a la propera revista ja s’haurà realitzat és la consulta popular, que també per primer cop es realitzarà al nostre poble el 25/4, esperem 
que sigui un dia en molta participació i que el resultat sigui escoltat.
Dos fets excepcionals que mostren que el projecte no és això, un simple projecte, els perjudicis de la planta podrien ser molts... el nostre bé més important, 
l’aigua, perilla.
Per altra banda el nostre partit segueix amb les publicacions de vídeos explicant els precs del passat ple, seguim també realitzant la nostra aportació 
al magazín, continua parlant amb la gent del poble i amb els regidors per comunicar-los totes aquelles coses que es poden millorar.
Ja per finalitzar fer-vos saber que cada 15 dies i en dijous tindreu una entrevista amb el nostre portaveu, Joaquim Martí, per explicar-vos tot allò que anem 
fent, un programa que servirà perquè la gent del poble vegi el que podem aportar estant a l›oposició.
Abans d’acomiadar-nos us volem facilitar el nom de les nostres xarxes socials, on podeu veure les accions que duem a terme.
Facebook: Santa Bàrbara Avança Unida
Instragram: santabarbaraauu
Una abraçada a totes i tots, cuideu-vos molt!
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xxix jornades culturals
DISSABTE, 17 D’ABRIL
19 hores

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXIX Jornades Culturals. Tot seguit, 
actuació musical de Lia Sampai amb Adrià Pagès, 
presentant el seu segon disc “Amagatalls de llum”.
Lloc: Parc de la Independència

DIUMENGE, 18 D’ABRIL
12 hores
Presentació de llibres d’autors locals: Damiselas a la 
venta, camisetas en apuros, i Separadas somos fuertes. 
Juntas, invencibles amb relats de Cinta Ferré Rodrigo; 
El cuaderno de Lázaro, d’Ignasi Estapé Ferré, i Aigües, 
una aproximació a les Terres de l’Ebre, d’Alvaro Arasa 
Tuliesa.
Lloc: Parc de la Independència

18 hores
Tertúlia amb representants de les ganaderies de les 
Terres de l’Ebre sobre la situació que s’està vivint.
Lloc: Parc de la Independència

DIVENDRES, 23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
Durant tot el matí
Venda de roses a benefici dels projectes 2021 de 
Mans Unides.
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

9.30 hores
Lectures en veu alta a càrrec d’alumnes de 3r A d’ESO 
de l’Institut les Planes i alumnes de 6è A de Primària 
de l’Escola Jaume Balmes. 
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

10.30 hores
Lectures en veu alta a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO C 
de l’Institut les Planes i alumnes de 6è B de Primària 
de l’Escola Jaume Balmes. 
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

11 hores
Entrega del XXX Premi Literari Rogelio Farnós (1r 
grup).
Lloc: Escola Jaume Balmes

11.30 hores 
Lectures en veu alta a càrrec d’alumnes de 3r B d’ESO 
de l’Institut les Planes, dels membres del club de 
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lectura de l’Smartcentre i dels alumnes dels cursos de 
català per a adults.
Lloc: Plaça de l’Alcalde Cid i Cid

15 hores
Entrega del XXX Premi Literari Rogelio Farnós (2n 
grup).
Lloc: Escola Jaume Balmes

DISSABTE, 24 D’ABRIL
10 hores
Pintem el rocòdrom de l’escola, organitzat per l’AMPA 
de l’Escola Jaume Balmes. Per inscriure’s a l’activitat 
cal trucar al telèfon 641 548 544. Els inscrits hauran 
de portar camiseta vella o bata per embrutar.
Lloc: Pati de l’Escola Jaume Balmes

19 hores
Lliurament dels premis del XXX Concurs Literari Sant 
Jordi Vila de Santa Bàrbara. A continuació, “Mar de 
sueños” recital  musicat sobre poemes i textos de 
Federico Garcia Lorca, a càrrec de Lorquianes.
Lloc: Parc Municipal 1 d’Octubre

DIUMENGE, 25 D’ABRIL
12 hores
Espectacle familiar “La rateta que...” a càrrec de 
Companyia B.
Lloc: Parc Municipal 1 d’Octubre

DISSABTE, 1 DE MAIG
9 hores 
Romeria amb carruatges i cavalleries a càrrec de la 
Penya Amics dels Cavalls. Recorregut fins a la Foia pel 
camí de Solsó per esmorzar a la Foia i visitar les basses.
Lloc de sortida: Cooperativa del Camp

* Per assistir als actes, és obligatori complir amb les mesures de 
seguretat: distància, mascareta, neteja de mans i sense aglomeracions.




