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Editorial

B

Antonio Ollés Molías
Alcalde

envolguts planers i planeres,
Hem superat la meitat d’aquesta legislatura, i com a alcalde voldria fer una valoració d’aquests dos
anys ja passats. Des de l’endemà de les eleccions ja es va veure que aquesta seria una legislatura
diferent a totes les anteriors, pel fet que per primera vegada a la història recent de Santa Bàrbara caldria
constituir un govern de coalició al no tenir cap de les forces polítiques prou suport per governar en
solitari.
Els primers mesos ja van ser complicats, havent de patir l’ensorrament de les cases Vallés, un ensurt en
forma de ventada a la Fira de l’Oli, o l’arribada de la tempesta Glòria. Al març de 2020 es produeix un fet
que també podem qualificar d’extraordinari al nostre poble, com és la renúncia al càrrec d’un alcalde,
en aquest cas Alfred Blanch. Vàrem haver de fer canvis en la composició de l’equip de govern, recaient
en la meva persona el càrrec d’alcalde. Just aquells mateixos dies es decretava l’estat d’alarma, degut a
l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, i a partir d’aquest fet, la resta de l’any
2020 i el primer semestre de 2021 han estat marcats per l’evolució d’aquesta crisi sanitària; i pel camí es
van perdre totalment o en bona part les Jornades Culturals, les Festes, la Fira, el Parc Infantil de Nadal i
tantes i tantes celebracions públiques i privades que no es van poder fer per responsabilitat col·lectiva.
Malgrat les adversitats, en tot moment vàrem voler plantar cara aprofitant al màxim els moments de
respir per fer actuacions puntuals i per recordar que som una societat activa i amb ganes de sortir
de casa. També hem volgut ser sensibles amb la difícil situació econòmica derivada de la pandèmia i
per això es van crear línies d’ajuda per tots aquells comerciants i autònoms que van patir més durant
els llargs períodes de tancament. S’han baixat alguns impostos i taxes municipals, i s’han creat noves
bonificacions per afavorir la implantació de l’energia fotovoltaica.
Mig mandat ja està complit, i algunes de les obres més importants que ens vam proposar portar a terme
ja estan acabades, com la rehabilitació de les façanes de l’Ajuntament, que ha recuperat tot el seu
esplendor i faria sentir orgullosos a tots aquells planers que a començament del segle passat el van el
construir amb les seves mans a jornal de vila, o la construcció de la nova nau polivalent que obrirà noves
possibilitats a la celebració de fires, competicions esportives, concerts, o altres actes multitudinaris, sense
haver de patir per les condicions meteorològiques. Una altra actuació important ha estat la renovació de
la Llar de Jubilats, que properament veurem acabada. També cal felicitar-nos per la recent obertura del
nou Centre Ocupacional d’APASA a Santa Bàrbara, fruit de la col·laboració amb el nostre Ajuntament.
Resumidament, dos anys complicats, però a la vegada molt importants per continuar aprenent i guanyar
experiència. Com ja vaig dir al meu discurs d’investidura: “Les aigües tranquil·les no fan bons mariners”.
Salut i bones vacances!!!

P

Elen Estarlich Arasa
Regidoria d’Ensenyament,
Participació Ciutadana i
Medi Ambient

laneres i planers,
Ha passat temps des de la darrera ocasió en què vaig poder presentar un balanç. Aquest mitjà
em va donar l’ocasió de poder comentar les diferents tasques i treballs efectuats entre totes les
persones que integrem les tres regidories que represento.
Ara agraeixo aquesta nova ocasió que disposo per poder expressar-me.
Com a context general ha existit el decret de confinament de la població. S’han hagut de seguir les
normatives imposades per donar atenció a les mesures de seguretat derivades de la crisi sanitària
causada per la COVID-19. I aquest context general, sense cap mena de dubte, és el que ens ha marcat les
principals pautes de funcionament.
I durant molts moments hem tingut notables dificultats per poder disposar de prou persones i mitjans
per dur a terme les feines a efectuar, fins i tot les més ordinàries i habituals.
No és cap queixa.
És realitat.
Una realitat dura, que ens ha tocat de ple i que encara patim.
Per això, estic agraïda a l’equip de gent que treballa a l’ajuntament, per ser ells els que ho han fet
possible.
No crec que aquest hagi de ser un relat èpic, ni una llista detallada de qualsevol feina feta, ja que
resultaria extensa.
La nostra pretensió no ha estat la de poder presumir d’haver fet, sinó de sentir-nos recompensats per la
feina, la que sigui, que haguem pogut realitzar.
Vull transmetre també el nostre agraïment a les mares i pares, a tot el personal auxiliar, docent i directiu
dels centres educatius i a col·laboradors ocasionals d’instàncies superiors.
A tothom els hi agraïm tot el que han fet.
I reconèixer a les veïnes i veïns de Santa Bàrbara, a tots, per, malgrat tot, demostrar fortalesa i seguir
resistint.
I m’agradaria distingir d’entre aquests als voluntaris, aquells que, sense afany de protagonisme, han
estat els principals actors en iniciatives d’un gran valor on han fet una enorme aportació, perquè sense
elles ni ells no hauria estat possible.
Us desitjo un bon estiu i que al setembre ens tornem a retrobar tots a la festivitat de la nostra Diada de
Catalunya, que ja hem començar a preparar amb molta il·lusió.
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COVID-19

La quarta onada de La Covid-19 no arriba a
Santa Bàrbara
La Setmana Santa provoca un
augment de contagis de la Covid-19
a tot Catalunya i això fa que torni el
confinament comarcal el divendres
9 d’abril. Tot i així, a Santa Bàrbara
aquest augment no va ser significatiu
i finalment la temuda quarta onada
no va arribar.
A nivell de país, els indicadors
epidemiològics
i
la
pressió
assistencial estaven en xifres altes,
però estables i, finalment la Setmana
Santa no va ser tant i no va acabar
d’arribar la quarta onada en part a
què la vacunació anava en augment.
Per això, el Procicat va permetre la
mobilitat per tot Catalunya a partir
del 26 d’abril i el pla de reobertura,
suspenent la mobilitat restringida
als límits comarcals i permetent la
lliure circulació per tot Catalunya.
A més, no estava restringida a la
bombolla de convivència, sinó que
es va permetre la mobilitat amb
qualsevol grup. Sí que va continuar
mantenint-se vigent la restricció
de fins a 6 persones en les trobades
socials, però ja no calia que fossin de
dues bombolles diferents. El toc de
queda nocturn continuava vigent, a
partir de les deu de la nit i fins a les
sis del matí, però no es podia sortir
de Catalunya, perquè continuava
vigent el tancament perimetral de
les comunitats autònomes.
Es mantenia l’horari d’obertura al
públic dels restaurants de 7.30 a 17
hores. S’autoritzava l’obertura del
comerç en tota la seva superfície de
venda, però es mantenia l’aforament
al 30% i l’horari màxim d’obertura
permès era fins a les nou del
vespre. S’autoritzava la reobertura
de centres lúdics i parcs infantils,
amb un aforament màxim del 30%,
i tots alumnes de batxillerat i cicles
formatius podien tornar a fer les
classes presencials.
El Govern confirmava que el
confinament nocturn i perimetral
acabava el 9 de maig. El toc de
queda i el confinament perimetral
de Catalunya dequeien. El Govern

sí que mantenia la limitació de sis
persones a les trobades.
El Govern també anunciava que fins
aleshores ja estaven vacunades les
franges de més de 60 anys i que a
partir de la segona setmana de maig
es començaria a vacunar la franja
de 50 a 59 anys, després la franja de
40 a 49 anys i a partir de juliol als
menors de 40 anys.
El 24 de maig entraven en vigor noves
mesures per a la contenció de la
pandèmia provocada pel coronavirus.
Els indicadors epidemiològics i
assistencials recomanaven mantenir
encara algunes de les restriccions
tot i haver finalitzat l’estat d’alarma.
No obstant això, es preveien alguns
canvis en àmbits com els horaris de
restauració que podien obrir de les
6 del matí fins a les 12 de la nit amb
limitació de 6 comensals per taula,
el nombre màxim de persones a les
trobades socials que podia ser de 10
i l’aforament a cultura i comerç que
podia ser del 50 %.
El 4 de juny entraven
en vigor noves mesures
per a la contenció
de la pandèmia i
es preveien alguns
canvis en àmbits com
l’horari de restauració
que podien obrir fins a
les 1 de la matinada i
l’aforament de cultura
i comerç que podia ser
del 70%.
A partir del dia 21
de juny les mesures
encara es relaxaven
més degut a la situació
epidemiològica,
assistencial
i
de
cobertura vacunal de
la població.
Els principals canvis
eren que s’aixecava la
prohibició de trobades
de més de 10 persones.
A més, a les festes
majors i altres festes
populars, es permetia

l’apertura de pistes de ball amb
mascareta. Respecte a l’oci nocturn,
finalment es reobria de forma
gradual. I pel que fa a la restauració
es permetien 6 persones per taula a
interior i 10 a terrasses.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara
habilitava la sala d’actes de
l’Smartcentre per administrar les
vacunes als planers i les planeres.
El 21 de juny ja hi havia un total de
1745 vacunats en primera dosi a la
població de Santa Bàrbara i 1110 en
segona dosi.
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Obres ajuntament fase IV

D

urant
aquest
segon
trimestre de l’any 2021
les obres de la Fase IV
corresponents a la consolidació,
acabats i tancaments d’alumini de
les façanes de l’ajuntament han
quedat finalitzades. Recordem que
en les tres fases anteriors es van
realitzar els enderrocs i l’estructura
interior, la coberta, la solera interior
de la planta soterrani i l’escala que
comunica les tres plantes.
L’obra ha estat executada per
l’empresa gandesana JAEN VALLÉS
SL, guanyadora del concurs de
licitació, per un import de 257.513
euros IVA inclòs.
L’edifici està compost per dos
edificacions, el propi edifici de
l’ajuntament i l’edifici de correus
que es va construir posteriorment.
Amb la reforma de les façanes
s’ha volgut diferenciar cada edifici,
donant la major importància a
la façana principal de l’edifici de
l’ajuntament a la plaça. L’element
que uneix totes les façanes és la
cornisa superior.
Les obres van iniciar-se a la façana
del carrer Indústria, on es va
descobrir que les llindes i brancals
eren de maó massís, així com la
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cantonada de l’edifici. Al carrer
Aire també es van detectar unes
boniques arcades a les finestres
de planta soterrani, així com a
l’antic accés del mercat al carrer
Pagesia. Per donar més singularitat
a l’edifici es va decidir ressaltar
aquests elements de maó massís
i protegir els murs de façana de
mamposteria amb els revestiments
adients de morter de calç.
A l’obertura del carrer Pagesia
de nova construcció, per garantir
l’entrada de llum natural a l’escala,
s’ha realitzat una gelosia ceràmica
acord amb la nova estètica de la
façana.
A la façana principal no s’havia
previst l’enderroc del revestiment,
ara bé, quan es va detectar que
l’antiga capa de pintura havia
degradat les motllures i carreus,
es va haver de repicar i reproduir
en bona part. A les zones que
presentaven una bona estabilitat,
es va decapar l’antiga pintura
detectant motllures i relleus antics,
que ara s’han ressaltat.
Una bona sorpresa va ser la
descoberta del relleu de l’escut
després del procés de decapat
de la pintura. Per tal de ressaltar

aquest element de la façana, es
va demanar a l’artista planera
Regina Pla que col·laborés en la
seva restauració, amb un resultat
excel·lent.
Els treballs de decapat també
van descobrir la tonalitat de la
pintura inicial de l’edifici, i es
van escollir pintures als silicats
adients per la base de calç del
revestiment. Amb aquests treballs
de pintura s’ha volgut destacar
diferents elements de les façanes,
i augmentar la importància de la
cornisa que envolta la totalitat
de l’edifici, sempre ressaltant la
façana principal de l’edifici de
l’ajuntament, per damunt del de
correus.
Pel que fa als tancaments de
les finestres i balconades, s’han
substituït els tancaments de fusta
i vidre senzill per tancaments
d’alumini i vidre amb càmera per
donar compliment a les noves
exigències energètiques que tindrà
l’edifici. El color escollit ha estat
d’acord amb els colors de les
façanes de morter de calç i pintura
als silicats.
Aprofitant l’actuació a les façanes
també s’han volgut treure antics
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cablejats de línies elèctriques i
telefòniques, i s’han arranjat la
resta de línies existents. D’aquesta
manera s’han alliberat gairebé
totalment la façana principal i les
dos laterals, i s’ha concentrat el
pas dels cablejats per la façana
posterior.
L’alcalde planer, Antonio Ollés,
es mostra molt satisfet amb el
resultat visible de l’obra, però

HOTEL RESTAURANT

recorda que encara queda un últim
esforç per acabar els interiors
de l’edifici, les instal·lacions i el
mobiliari necessari per tal que les
oficines municipals puguin tornar
a ocupar el més aviat possible
aquest emblemàtic edifici. L’alcalde
també vol agrair la bona feina
i la implicació dels arquitectes
planers Andreu Queral i Núria
Royo, encarregats de la direcció i
l’execució d’obra respectivament.

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

A

l llarg del segon trimestre de
l’any 2021 s’han completat les
obres de construcció de la nova
nau polivalent iniciades al desembre
passat. L’obra ha estat executada
per l’empresa vinarossenca ZAYAN
GRUP, guanyadora del concurs de
licitació, per un import de 402.525,72
€ IVA inclòs.
Es tracta d’una nau construïda a
partir de pilars i jàsseres de formigó
prefabricat,
amb
tancaments
formats per plaques de formigó
prefabricat fixades a l’estructura
de la nau, i un porxo en la seva
façana nord amb el mateix tipus
d’estructura
prefabricada
de
formigó. La coberta està formada a
partir de xapa sandvitx prelacada
fixada a les corretges amb lluernaris
integrats al sostre per tal de dotar
d’il·luminació natural al conjunt de
la nau.
La superfície útil de la nau és d’uns
1.190 metres quadarts i a la qual
cal afegir el porxo d’uns 156 metres
quadrats, on en una propera fase
està previst construir uns vestuaris,
lavabos, i un petit magatzem.
El paviment té un revestiment
multifuncional Siknafloor 2100,
amb tecnologia co-elàstica en base
d’aigua, que permetrà les practiques

esportives més habituals com futbol
sala o bàsquet, però a la vegada
serà apta per a altres activitats com
concerts, àpats o celebració de fires.
La nau ha estat equipada amb
31 potents lluminàries LED que
garantiran una correcta il·luminació.
Per a l’accés general dels usuaris
des de l’exterior es disposa d’una
doble porta acristallada d’alumini
anoditzat inox de 2,40 metres
d’amplada per 2,10 metres d’altura
útil. A l’extrem nord-est, es disposa
d’una altra porta per a l’accés
secundari amb una porta de similars
característiques de dimensions 2,40
metres d’amplada per 2,10 metres
d’alçada útil.
També hi ha una porta de pas de

vehicles, ubicada a la façana sud de
5 metres d’amplada per 4,70 metres
d’alçada. A la resta de l’edifici hi ha
un total de 5 sortides d’emergència
de dimensions 2,40 metres i 2,10
metres d’alçada.
L’alcalde Antonio Ollés explica que
la intenció de l’equip de govern
era construir aquesta nau amb els
elements bàsics imprescindibles,
però preparada per poder ser més
equipada en el futur, i poder donar
cabuda a partir d’ara a la Fira de
l’Oli o altres esdeveniments que
es puguin celebrar, entrenaments
i
competicions
esportives,
o
celebració de concerts, festes, o altres
esdeveniments multitudinaris.

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

http://www.contregisa.com
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Accions de suport al teixit comercial

E

n aquest tram de l’any 2021,
des de la Regidoria de Promoció
Econòmica,
s’ha
continuat
donant suport al teixit comercial
local. Cal tenir present que, el sector
del comerç és un dels principals eixos
pel qual, la regidoria, ha posat èmfasi,
ja que ha estat un dels sectors més
afectats per la pandèmia.
En aquest sentit, s’ha continuat
treballant amb la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Tortosa en
el marc del desenvolupament del
pla de dinamització comercial local.
Cada dimecres, els tècnics implicats
de l’ajuntament i la cambra realitzen
entrevistes
personalitzades
als
comerços locals, amb la voluntat de
treure’n diferents valoracions i que, en
aquest cas, es presentaran en breu a
mode de primeres conclusions. També
s’ha treballat en el reforç comercial,
amb la creació del segell de confiança
per a comerços o el suport a diferents

comerços del Proyecto de Apoyo al
Comercio Minorista, del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.
D’altra banda, s’ha continuat amb el
suport incondicional a la recuperació i
posada en marxa de la Unió de Comerç
de Santa Bàrbara. Un cop recuperada
l’entitat, actualment s’està treballant
per la captació de socis i sòcies, a
banda de la generació d’un programa
formatiu del qual ja s’han vist
beneficiats alguns comerços i que,
d’altra banda, es potenciarà de cara a
l’estiu amb noves ofertes formatives.
En una altra línia de suport, s’ha
publicat una nova línia d’ajuts per
al sector del comerç, la restauració
i l’esport local, sectors que van ser
els més afectats per les restriccions
derivades de la pandèmia de la
Covid-19. Aquesta convocatòria està
dotada amb més de 20.000 euros per
a les empreses que s’hi presenten.

Salut, Festes, Personal i Joventut

Formació de suport vital bàsic amb DEA

E

l passat mes de juny,
8
treballadors/es
de
l’Ajuntament, de diferents
departaments, van realitzar la
formació aprenent a fer suport
vital bàsic (SVB) amb l’ús d’un
desfibril·lador
automatitzat
(DEA). Són aparells segurs i
efectius que permeten realitzar
una descàrrega elèctrica sobre
el cor d’una persona en aturada
cardiorespiratòria (és el que
es coneix com desfibril·lar)
minuts abans que arribi l’ajut
professional.
La disponibilitat d’un DEA en un
espai públic o en qualsevol entitat,
empresa, establiment, servei
o domicili particular i la seva
utilització abans de l’arribada
del
Sistema
d’Emergències
Mèdiques s’associa amb gairebé
el
doble
de
supervivència

davant d’una aturada cardíaca
extrahospitalària.
El municipi de Santa Bàrbara,
actualment,
disposa
de
5
aparells, situats a la Cooperativa
Agrícola del Camp, a la plaça
Cid i Cid (ajuntament), al Pavelló
Municipal, a l’Estadi Municipal
i a les Piscines Municipals. Es

busquen llocs on es concentra
gent.
La regidora de Salut, Laia Pla,
considera de vital importància
estar formats de com iniciar el
SVB, com s’ha d’utilitzar un DEA
si està a l’abast i esperar l’ajuda
professional. Comenta que es
continuaran fent formacions per
als qui no l’han fet.

Salut, Festes, Personal i Joventut

Finalitza Arrels Planeres - Festivitat de Sant Gregori 2021

N

o ha estat fàcil però Arrels
Planeres - Festivitat de Sant
Gregori 2021 es va poder
celebrar i finalitzar amb èxit, en
aquesta primera edició marcada,
com no, per la pandèmia de la
Covid-19. Després que l’any passat
es va haver de suspendre per estar
en estat d’alarma, enguany era la
prova de foc i, en aquest sentit, es
pot dir que s’ha superat amb nota.
Com era de preveure, es va realitzar
un programa adient i adequat a
la situació actual, respectant al
màxim les mesures de seguretat. Tot
i això, el programa va comptar amb
nombroses activitats. Cal dir que,
enguany, la festa es va celebrar en
dos caps de setmana, per tal de donar
cabuda també a la proclamació de
les pubilles i dels pubills de l’any
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2020 que, degut a la pandèmia, no es
van poder proclamar.
El programa va tenir activitats
per a tots els públics: romeria
amb
carruatges
i
cavalleries,
versos feministes d’abans i ara,
celebracions religioses, demostració
de balls, espectacles per a totes les
edats... així com, enguany també es
va comptar amb el teixit comercial
i de la restauració, que va participar
amb el mercat al carrer i amb el
vermut a les terrasses.
Tot i això, com sempre, l’acte
principal va estar el que vincula a
pubilles i pubills, els i les veritables
protagonistes de la festa. Es va
realitzar la tradicional jota de
rondalla, la petició tradicional i la
posterior proclamació, tant de 2020

com de 2021 i, a diferència d’altres
anys, celebrant-ho al poliesportiu
municipal per tal de respectar al
màxim les mesures de seguretat.
L’atzar va decidir que fossin per a
l’any 2021 Andrea León i Joan Bosch,
pubilla i pubill majors, Jèssica Lange
i Nicolas Homrei, pubilla i pubill
infantils. I per a l’any 2020, Paula
Escobar i Albert Cid, pubilla i pubill
majors, Dàlia Fernández i Pol Pitarch,
pubilla i pubill infantils.
La regidora de festes, Laia Pla, i el
regidor de cultura, Agustí Espuny,
valoraven
molt
positivament
aquesta edició i, tot i els entrebancs,
van mostrar una gran satisfacció pel
resultat, desitjant que per a l’any
que ve, la situació es normalitzi i es
pugui celebrar la festa amb el seu
màxim esplendor.

Salut, Festes, Personal i Joventut
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Paràmetres indicadors

P. microbiològics

Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local
DATA

31/3/21

29/4/21

12/5/21

14/6/21

LLOC

Xarxa: c/Ausias March

Diposit de
Capcelera

Xarxa SB:
C/Ausias
March

Xarxa SB:C/
Ausias
March

CONCEPTE

LÍMIT
RD140/03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit)

100

<1

<1

<1

<1

Recompte bactèries Coliformes

0

0

0

0

0

Amoni

0,5

<0’05

<0’05

<0’05

<0’05

Clor lliure In-situ

1

0’88

0’95

0’68

0’75

Clor combinat in-situ

2

<0’1

<0’01

<0’01

<0’01

Color

15

<5

<5

<0’05

<0’05

Conductivitat (a 20ºC)

2500

523

519

527

532

Olor (a 25ºC)

3

2

2

1

2

pH (de 6,5 a 9,5)

9,5

7’9

7’8

7’7

7’9

Sabor (a 25ºC)

3

2

2

1

2

Terbolesa (Dipòsit)

1

Terbolesa (Xarxa)

5

0’31

0’23

0’31

0’42

Nitrats

<=50

Recompte Escherichia Coli
Recompte Clostridium Perfringers

40
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Consulta ciutadana

E

l 25 d’abril de 2021 es va
celebrar la primera consulta
ciutadana en la història de
Santa Bàrbara, i en la qual estaven
cridats a les urnes 3.183 electors
perquè donessin la seva opinió
sobre la instal·lació d’una planta
de compostatge al nostre terme.
En la consulta van participar
654 planers i planeres, el que
significava una participació del
20,55 %.
La opció mes votada va ser el NO
a la planta de compostatge, amb
448 vots (68,50%) mentre que el
SI va obtenir 171 vots (26,15%).
Van haver 23 vots per l’opció
d’ABSTENCIÓ (3,52%), 10 vots en
blanc i 2 nuls.
La jornada es va desenvolupar
sense registrar cap incident i es van
tenir en compte totes les mesures
de protecció davant la Covid-19.

La
regidora
de
Participació
Ciutadana, Elen Estarlich, agraïa

a tothom la seva participació i
comportament cívic

Els alumnes de 4t de l’Escola Jaume Balmes visiten les
oliveres mil·lenàries

C

omptant amb el suport de
GEPEC, els alumnes de quart
de l’Escola Jaume Balmes es
van desplaçar per poder conèixer
de prop el gran tresor que són
les oliveres mil·lenàries i del que
podem gaudir a les nostres terres.
Aquests arbres són un dels
símbols més antics de la història
de la humanitat, i hi són presents
en els vells mites i històries dels
pobles que voregen l’antic mar
Mediterrani.
Durant segles van ser valorats
únicament per la seua capacitat
de donar fruits, d’una forma
intranscendent. Així va propiciar
la desaparició de molts exemplars
d’elles que van ser sacrificats
per l’home, tant per cercar una
font de combustible com per ser

substituïdes per altres conreus
més rendibles.
També a algunes poques les podem
veure com a ornament decoratiu a
alguns jardins.
Aquestes
són
un
testimoni
extraordinari
del
patrimoni
natural que resten al seu propi
mitjà, aquest que la nostra societat
ha menystingut massa vegades.
La regidora d’Ensenyament, Elen

Estarlich, es mostrava satisfeta
perquè els alumnes haguessin
pogut
visites
les
oliveres
mil·lenàries i perquè aquestes
oliveres haguessin pogut arribar
als nostres dies de forma un tant
miraculosa, superant la successió
de circumstàncies naturals i
humanes que, prou vegades,
hagueren pogut acabar amb la
seua vida.
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Inclusió social a l’escola

E

ls guàrdies municipals de
Santa Bàrbara, la Sandra i el
Joaquín van anar desplaçarse fins a l’Escola Jaume Balmes per
parlar als alumnes sobre el tema
de la inclusió social.
La inclusió educativa és un
concepte pedagògic que planteja
que l’escola ha de ser capaç
d’incloure a tots els individus en el
procés educatiu, sense importar la
seva condició, origen, raça, religió
o gènere.
Per a la inclusió escolar, la diversitat
és un valor positiu dins de l’escola.
Entén que tots som diferents i
que, independentment de les

nostres característiques (físiques,
psicològiques, socials, culturals),
tenim el mateix dret a rebre una
educació de qualitat.
També, la segona setmana de juny,
van tornar amb el sots-inspector
d’Alcanar Xavier Martí Meix per
realitzar
xerrades
d’educació
viària.
Segons comentava la regidora
d’Ensenyament, Elen Estarlich,
la fi de l’educació inclusiva és
aconseguir el benestar individual
i social de tots els subjectes
que participen dins el sistema
d’educació formal.

Els alumnes de l’escola reben informació sobre les tasques
de gestió de residus

D

ues informants de COPATE
amb funció de revisores de
l’estat dels contenidors de
residus urbans es van desplaçar
fins a l’Escola Jaume Balmes
per explicar als alumnes i les
alumnes de cinquè de primària el
funcionament de les tasques de
gestió de residus.
També a les classes de sisè de
primària es va fer una xerrada
sobre la consideració de les Terres
de l’Ebre com a Reserva de la
16

Biosfera, essent la funció principal
d’aquests espais la conservació i
protecció de la biodiversitat.
Els alumnes d’ambdós cursos van
estar atents i van fer preguntes al
respecte per aclarir i ampliar la
informació que estaven rebent.
La regidora d’Ensenyament, Elen
Estarlich, agraïa a les revisores
haver estat en aquestes xerrades
que han constituït un bon exercici
pedagògic.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Nova barana a l’escola

L

a Regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara ha instal·lat una
nova barana al carrer Genar
Bartrolí, a la banda de la sortida de
la reixa de dalt.
En realitat, s’ha procedit a la
substitució de la barana que hi

havia per una nova de major
longitud i coberta.
Aquesta substitució s’ha fet amb
l’objectiu de dotar-la de major
seguretat que la que hi havia
anteriorment, a l’haver observat
que els petits, més d’una vegada,
s’enfilaven per jugar.

La
regidora
d’Ensenyament,
Elen Estarlich comentava que és
molt important la seguretat dels
alumnes i per això s’estan reparant
i millorant aquelles coses que es
van observant que són un perill.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Campanya LET’S CLEAN UP EUROPE

L

a Campanya LET’S CLEAN
UP EUROPE consisteix en
realitzar accions de neteja en
espais naturals del nostre entorn
per part dels ciutadans i de la
mà d’administracions, escoles o
universitats.
Santa Bàrbara, com no pot ser
d’una altra manera, es va adherir
a la campanya i, per celebrar el Dia
Internacional del Medi Ambient, es
va fer una la plantada d’un arbre i
una campanya de neteja al Canal
Xerta-Sénia.
El divendres dia 4 de juny, a les 17
hores, es va fer una convocatòria
per plantar un arbre al Parc de la
Independència. En aquest acte,
Juanjo Vegué va participar per
explicar que la primera Festa de
l’Arbre de la història de Santa
Bàrbara es va celebrar el dia 9
de maig de l’any 1925, on van
participar els quatre-cents nens
i nenes de l’escola en la plantada
d’arbres als jardins de les mateixes
escoles. L’any 1932 també es va
celebrar la Festa de l’Arbre, tot i
qu e no hi ha documentació de si
va tenir transcendència, encara
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que es creu que aquesta festivitat
va durar fins a la Guerra Civil.
Finalment, també hi ha constància
que l’any 1993 hi hagué una
plantada d’arbres a la zona de
lleure del poliesportiu.
El dissabte 5 de juny es va realitzar
una jornada de neteja al Canal
Xerta-Sénia, i entre tots els
voluntaris que van assistir es van
aconseguir retirar un total de 400
kg de residus i més de 2.000 peces
en un tram aproximat d’1 km.
Es va trobar plàstic dur, metalls
i ferro, moltíssimes llaunes i
ampolles de plàstic, mascaretes,
etc. Tot el material es va portar a la
deixalleria i es va classificar amb
l’ajuda dels voluntaris.
La regidora de Medi Ambient, Elen
Estarlich, comentava que creu
necessari que Santa Bàrbara sigui
un poble modèlic en el respecte
pel medi ambient i cura del nostre
planeta i que cal més consciència
social. També agraïa als voluntaris,
tècnics de l’ajuntament, president
del Xerta-Sénia i regidors i regidores
per participar a la jornada.

Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Entrega d’orles dels centres educatius de Santa Bàrbara

L

’entrega d’orles és una ocasió

que cal celebrar i després d’un
any que no es van poder fer
per culpa de la pandèmia, enguany
els diferents centres educatius del
municipi han pogut fer aquesta
celebració tan esperada. El dia 18
de juny ho feia la Llar d’Infants
les Beceroles, el dia 21 l’Institut les
Planes i el dia 22 l’Escola Jaume
Balmes.
El darrer graó ja s’ha escalat i
alumnes, professors i pares i mares
poden fer balanç amb les coses
positives i les que no ho han estat
tant.
Convé fer aquest exercici amb
tranquil·litat i rigor, si bé ja sabem
que d’entrada la circumstància
sanitària i la seva prevenció tenen
un pes molt important per poder fer
aquest judici.
La regidora d’Ensenyament, Elen
Estarlich, deia que s’ha de posar
en valor l’esforç que han posat
els alumnes per tal de poder
contrarestar aquest pes tan enorme
que finalment ha acabat amb la
celebració d’un fi d’etapa.
També la regidora deia que més
endavant els alumnes, de ben
segur, pensaran en aquelles i
aquells membres del professorat
tan estrictes o tan “legals”. I també
en les amigues, els amics, sempre
inseparables que ja fa temps que no
veuen.
I un somriure, potser, es dibuixarà
als seus llavis, perquè a la pràctica,
gravat en els seus cors, guardaran i
recordaran el que han estat vivint
durant força temps.
Al llarg de tot aquest temps
hauran viscut moltes experiències
dins l’aula. Són les amistats, les
baralles, moltes alegries, algunes
desil·lusions... perquè de tot han
viscut.
És evident que tots estan molt
contents per haver acabat aquesta
llarga etapa. La regidora concloïa
“Volem que penseu que les coses
importants són aquelles que no estan
escrites enlloc. Són les que haureu aprés
i us resultaran ser útils en el futur”.
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Revetlla de Sant Joan

F

inalment es va poder fer
festa i la Flama del Canigó
va venir acompanyada de
música interpretada en forma de
batucada. I ens vam reunir fent
un pa i porta popular, per acabar
la festa amb un concert de música
rock.
Tots aquests actes han estat
organitzats
posant-hi
molta
il·lusió, i també podent comptar
amb la feina i els mitjans dels
membres del cos de tècnics, de la
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brigada municipal, de Batukem
Amposta i de Plataforma SCP.
A totes aquestes persones els
volem agrair l’esforç que han
aportat per tal de fer possible
una jornada de celebració en les
condicions actuals.
Es mereixen menció a part
les veïnes i els veïns que van
col·laborar també d’una forma
voluntària. Són aquells anònims
amb nom que hi aporten bona

part del veritable valor que doona
sentit i caràcter popular als actes.
I
és
a
aquestes
persones
esmentades en darrer lloc a les
que volem fer arribar el nostre
especial agraïment.
La
regidora
de
Participació
Ciutadana, Elen Estarlich, acabava
dient que era qüestió de TOTS
posar la precaució oportuna per
tal que la FESTA fos com la que
mereixem tenir.

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Enquesta projecte empoderament de la dona al món rural i
agrari

L

es Regidories de Serveis Socials
i d’Agricultura de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara donen suport
al Projecte Empoderament de la
dona al món rural i agrari impulsat
per la Fundació Pagesos Solidaris,
vinculada a la Unió de Pagesos de
Catalunya.
Aquest projecte pretén afavorir
el
desenvolupament
personal,
laboral i social de les dones que
pertanyen al món rural propiciant
eines individuals i col·lectives per
fomentar l’apoderament de la dona
i la igualtat d’oportunitats al món
rural i agrari.
Les diferents actuacions que es duran
a terme en el marc d’aquest projecte
es plantegen des d’una perspectiva
participativa,
informativa
i
formativa, amb la intencionalitat de

crear una xarxa intercomunicativa
entre les participants amb l’objectiu
d’apoderar les dones que viuen en i
del món rural.
Si més no, ens interessa seguir
coneixent les necessitats de les
pageses i dones del món rural
del nostre territori i, per aquest
motiu, us encoratgem a participar
en l’enquesta que presentem a
continuació:
https://www.surveymonkey.com/r/
FPS_2021
Necessitem escoltar i sentir les
vostres veus per seguir lluitant per
la visibilització de la dona al món
rural, una visibilització necessària
per potenciar la representació i
participació de les dones en la presa
de decisions no només d’àmbit
privat, sinó també en l’àmbit públic.

Tant Ana M. Panisello, regidora
de l’Àrea de la Dona, com Agustí
Espuny,
regidor
d’Agricultura,
esperen que siguin moltes les que
participin en l’enquesta per poder
guiar el projecte Apoderament de
la dona al món rural i agrari sobre
les necessitats reals de les pageses
i dones rurals del nostre territori.

L’Smartcentre convocava el XVI Concurs d’Imatge Digital:
mirades emMASCARETES

U

n any més, la Regidoria
de
Noves
Tecnologies
convocava
el
concurs
d’imatge digital de Santa Bàrbara.
El concurs pretén apropar i donar
a conèixer la nostra població,
tant per la riquesa natural,
arquitectònica
com
personal.
El tema de la XVI edició del
concurs de fotografia digital era:
Mirades emMASCARETES. Aquest
últim any la nostra vida ha estat
marcada i condicionada per la
pandèmia de la COVID-19 i es volia
que l’edició d’aquest any en fos un
reflex, ja que, des de fa temps, les
nostres cares estan tapades per les
mascaretes i això ens ha permès,
més que mai, veure les mirades de
la gent.
El concurs és una manera
d’apropar i fomentar l’ús de les
TIC entre la nostra ciutadania, a

més el concurs ajuda a què moltes
persones aficionades al món de la
imatge doni a conèixer els seus
treballs i que tots els planers i les
planeres puguem gaudir de les
seves obres.
Els premis sempre s’entreguen
el dijous abans de començar les
festes majors:
- Primer premi: 100 €
- Segon premi: 50 €
- Tercer premi: 30 €
Tots els participants reben un
obsequi en agraïment a la seva
participació.
Des de la Regidoria de Noves
Tecnologies s’animava a tothom
a participar en aquest concurs,
petits, grans, joves i tot aquell que
tingués ganes de captar, en imatges,
les mirades emMASCARETES de
planeres i planers.

Al proper número del magazín
publicarem
les
fotografies
guanyadores i, com sempre, la
fotografia guanyadora amb el
primer premi serà la portada del
magazín.
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El museu reprèn la seva activitat

D

esprés de més d’un any
aturada l’activitat provocat
per la pandèmia de la
COVID-19, el Museu de la Vida a
la Plana reprèn la seva activitat.
Durant aquest any, s’han portat a
terme diferents actuacions per tal
de posar a punt el centre, adaptantho a la normativa actual i amb les
mesures de seguretat i higiene que
corresponen.
Un dels primers canvis ha estat el
canvi dels horaris. Amb la situació
actual, les visites al museu es
fan exclusivament de forma
concertada. Per tal de visitar-lo,
cal trucar prèviament al telèfon
658 998 721 o al correu electrònic
museulaplana@santabarbara.
cat. També s’estableix un nou
sistema
de
lloguer
d’espais

comuns del museu, mitjançant
formulari de sol·licitud que es pot
descarregar de la web municipal o
bé sol·licitant-ho també al mateix
correu electrònic.
En els darrers mesos, amb la
reobertura, s’han realitzat ja
algunes activitats. Per una banda
han visitat el museu tres escoles
del territori i s’ha realitzat un
taller d’oli. Durant l’estiu, s’espera
que es realitzin noves exposicions,
tallers i altres activitats amb la
voluntat de retornar a una nova
normalitat, i que tothom pugui
visitar les nostres instal·lacions.
Per a Ana M. Panisello, regidora de
Turisme, era necessari recuperar
l’activitat del museu, ja que aquest
és un dels principals atractius del
nostre municipi i, sempre que es

compleixin les normes d’higiene
i seguretat, ha de ser possible ser
visitat per a tothom.

Jornades Esportives 2021

D

es de l’11 de juny i fins el
4 de juliol es va celebrar
la vint-i-vuitena edició de
les Jornades Esportives al nostre
poble. Amb la problemàtica de
la COVID-19, l’anterior edició
(2020) va ser escassa d’actes a
causa de les restriccions, tot i ser
molt participativa. Aquest any,
però, el programa venia carregat
d’activitats de caire lúdic i esportiu,
tant per a nens i joves, com per a
adults i gent gran.
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Les jornades s’inauguraven amb
una masterclass de zumba a
càrrec d’Herenia Cruz, la qual
l’any anterior, com a novetat, havia
tingut molt d’èxit, igual que el
campionat de FIFA Online. Aquests
dos actes estrella de l’any passat
van perdre participació. Alguns
altres actes que tampoc van poder
destacar per la seva participació, ja
que no es van poder tirar endavant
per falta de gent inscrita van ser
el torneig 3x3 de bàsquet o el
campionat de skate i scooter.

Les 12 h de pàdel i futbol sala no
es van poder realitzar a causa de
les restriccions nocturnes, com ja
no es van poder fer tampoc l’any
passat. Tot i això es van crear
esdeveniments alternatius, com
la lligueta de futbol sala, la qual
es jugava entre setmana a l’estadi

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme
municipal i va gaudir d’una alta
participació i també de públic.
La Plana Sports Club també va
organitzar actes alternatius a les 12
h de pàdel i tennis, com americans
de pàdel de diferents nivells o el
torneig mixt Centre Equi-libri.
També es van dur a terme activitats
no tan físiques com el campionat
de guinyot, i es van continuar fent
activitats que ja formen part de les
jornades esportives des de fa molt
temps, com el campionat de tennis
taula o l’exhibició de twirling, a qui
volem agrair la seva col·laboració
durant tants anys.
El Club de Futbol Santa Bàrbara va
realitzar la cloenda dels actes del
seu centenari, realitzats durant el
2019 i el 2020, i se li va fer l’entrega

d’una placa commemorativa al
seu president.
Aquest any, es van incorporar
algunes activitats noves com el
campionat de màdel. El màdel és
una modalitat sorgida de la barreja
del pàdel i la pilota valenciana,
i consisteix bàsicament en fer
una partida de pàdel però jugant
amb les mans i amb una pilota
de badana. Es va voler sembrar
curiositat per aprendre i provar
aquest esport tan poc visible a
les nostres terres, però l’activitat
programada no es va poder
realitzar per falta d’inscripcions.
En la següent número del magazín
explicarem el desenllaç final de les
jornades esportives.
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XXIX Jornades Culturals

L

a Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
organitzava enguany les XXIX
Jornades Culturals després que l’any
passat van haver de suspendre’s degut a la pandèmia provocada per la
Covid-19.
La pandèmia continua, però amb les
restriccions i mesures de seguretat
es van poder realitzar alguns actes
culturals organitzats dins les
XXIX Jornades Culturals de Santa
Bàrbara. No van ser unes jornades
tan extenses com és habitual, però
sí que van haver diversitat d’actes
i temàtiques durant les dues
setmanes que van durar. A més
a més, per primera vegada i per
prevenir els contagis i adaptar-se
millor a les mesures de seguretat,
es van realitzar tots els actes al
carrer, per diferents llocs del poble.
I tot i que era molt arriscat pel mal
temps que podia fer, solament un
acte va haver de canviar d’ubicació
per la pluja, i es va acabar fent a la
pista semi coberta del Poliesportiu
Municipal, un lloc que tampoc era
tancat.
La inauguració d’aquestes jornades
va comptar amb l’actuació musical
de la Lia Sampai i l’Adrià Pagès,
presentant el seu segon disc
“Amagatalls de llum” i que va
entusiasmar al públic assistent.
També molt emotiu va ser l’acte
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de presentació de llibres d’autors i
autores locals, que aquest any es van
voler posar en valor i ressaltant la
seua importància, amb Cinta Ferré,
Ignasi Estapé i Alvaro Arasa. I per
acabar el primer cap de setmana,
la tertúlia amb representants de
les ramaderies de les Terres de
l’Ebre posava el toc tradicional a les
jornades.
El següent cap de setmana
començava amb la celebració de la
Diada de Sant Jordi, que cada any
se celebra amb molt d’entusiasme,
perquè és una diada viscuda com
una celebració molt important per
a la cultura del nostre poble i, per
tant, es van realitzar activitats com
lectures a càrrec dels alumnes de
6è de primària, 3r d’ESO, membres
del club de lectura de l’Smartcentre
i dels alumnes dels cursos de
català per a adults, venda de roses
a benefici dels projectes de Mans
Unides i llibres de segona mà a
càrrec de l’Associació Profauna
Terres de l’Ebre; tallers i també la
trentena edició del concurs Rogelio
Farnós de l’Escola Jaume Balmes.
El dia següent, al matí es realitzava
el taller de pintura que organitzava
l’AMPA de l’Escola Jaume Balmes
al pati de la mateixa escola i, a la
tarda, el lliurament dels premis
del XXX Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara, un concurs

que dona prestigi a la cultura
planera, però sobretot que dona a
conèixer el nostre poble a l’exterior,
ja que hi ha participants d’arreu de
Catalunya. Enguany destaca la gran
participació que va haver d’autors
i autores locals, un dels anys que
més, i sobretot destaca que per
primera vegada el guanyador del
premi de poesia va ser un planer,
Guillem Blanch Roldan. L’accèssit
local d’aquesta modalitat va ser
atorgat a Míriam Cid Valldepérez. I
per finalitzar l’acte, es va gaudir de
l’actuació del grup Lorquianes, amb
el seu recital musicat sobre poemes
i textos de Federico Garcia Lorca
“Mar de sueños”.
Acabava aquest segon cap de
setmana amb l’espectacle familiar a
càrrec de Companyia B. i l’obra “La
rateta que...”
Finalment amb la romeria del dia 1
de maig, organitzada per la Penya
Amics dels Cavalls, finalitzaven
aquestes jornades donant pas als
actes programats per celebrar la
festivitat de Sant Gregori.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny,
destacava la participació que havia
hagut a tots els actes aquestes
setmanes d’intensa activitat cultural
i l’entusiasme que la gent mostrava
i sobretot gaudia d’ells, cosa que
l’encoratja a seguir treballant per la
cultura i la identitat planera.
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Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2021

E

l dia 7 d’abril va tenir lloc la
reunió del jurat del XXX premi literari Vila de Santa Bàrbara per debatre i decidir sobre
quines obres eren les millors en
la categoria de poesia i en la categoria d’assaig, ja que, aquest any,
des de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara els
premis que es van convocar van
ser el premi de poesia i el premi
d’assaig.
En aquesta edició, el total d’obres
presentades de la modalitat de
poesia van ser de 17, quantitat inferior a la del 2019 que va ser de
20 i superior a la de l’any 2017 que
van ser d’11. Recordem que des de
l’any 2012 els premis es convoquen
bianualment, un any narrativa i al
següent poesia i assaig i així successivament.
Els cinc membres del jurat expressaven la seua opinió respecte de
les 17 obres participants, en la modalitat de poesia, al XXX Concurs
Literari Sant Jordi Vila de Santa
Bàrbara.

El premi de poesia, dotat amb 600
€, es va concedir a l’obra Marietes,
de Guillem Blanch Roldan de Santa Bàrbara.
S’atorgava un accèssit local dotat
amb 120 € a l’obra Soterrats de Míriam Cid Valldepérez.
El premi d’assaig, dotat amb 600 €,
es quedava desert, ja que no es va
presentar cap obra.
Els membres del jurat es mostraven satisfets per la qualitat de les
obres presentades i per la seva
col·laboració en consolidar aquest
concurs literari. A més a més, comentaven que les procedències
dels participants havien continuat
estant molt variades i de llocs diferents de la geografia catalana.
Finalment, es congratulaven que
en aquesta trentena edició s’hagués pogut atorgar el primer premi a
un jove autor local.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny, també expressava el seu
agraïment als membres del jurat
per la seua tasca i estava content
per la participació que aquest XXX

premi literari Vila de Santa Bàrbara havia tingut, amb autors de les
quatre províncies de Catalunya,
autors que era el primer cop que
es presentaven a aquest premi,
però sobretot perquè havia estat
un dels anys amb més participació d’autors i autores locals i amb
molt bona qualitat pel que fa a les
seues obres. Per això el regidor va
decidir que el dia de l’entrega de
premis també es fes un petit obsequi a tots els participants locals
valorant el seu esforç i entrega en
aquest concurs literari.
Finalment es mostrava satisfet
que després de 30 anys fos la primera vegada que aquest premi el
guanyés un autor local.

Reparació dels parcs infantils del municipi

L

’Ajuntament de Santa Bàrbara va iniciar al 2020 la reparació, millora i condicionament
dels parcs infantils del municipi
consistent en treballs de manteniment, reposició d’elements de seguretat, reparacions, neteja, envernissat i pintura, etc. Tot això, amb
la finalitat de fer-ne d’aquestes
unes zones de fàcil manteniment,
que ajudin a allargar la vida útil
d’aquests espais de lleure i, el més
important, treballar perquè siguin
unes zones el màxim de segures
per als infants.
Després d’haver completat les reparacions als parcs infantils de la
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plaça dels Segadors i de la zona de
pícnic del Poliesportiu Municipal,
aquests darrers mesos, s’ha acabat
també amb els treballs al Parc de
l’entrada del Poliesportiu Municipal i al Parc Municipal 1 d’octubre.
El regidor de Serveis, Agustí Espuny, comentava que una vegada
ja estan enllestits aquests, ara es
continuarà amb les reparacions a
la resta de parcs infantils del municipi. El regidor també destacava
la importància de la planificació
de les millores i sobretot que es
fan per la seguretat de tothom i en
especial dels més menuts.
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L’Smartcentre assisteix a Litterarum, la fira del llibre ebrenc

E

l dia 28 de maig, l’Smartcentre va assistir a la jornada
professional per a biblioteques públiques, en el marc de
Litterarum 2021, la fira del llibre
ebrenc celebrada a Móra d’Ebre.
A les 11 hores hi va haver la xerrada professional: 10 accions de
neuromàrqueting per emocionar,
influir i millorar l’experiència a la
biblioteca pública, a càrrec de Sílvia Guinart, formadora i consultora internacional especialitzada en
neuromàrqueting i neurociències.
El 95% de les decisions que prenem diàriament no són racionals,
per això l’efectivitat del neurmàrqueting es basa en aquest comportament inconscient dels individus.
En aquesta xerrada es va conèixer
com el neuromàrqueting utilitza
les neurociències per aconseguir
informació sobre com els usuaris
de les biblioteques prenen decisions, per predir així el seu comportament, vendre més serveis i pro-

ductes i connectar millor a nivell
emocional amb ells.
En acabar la xerrada, el personal
de l’Smartcentre va poder realitzar adquisicions de llibres ebrencs
amb el pressupost assignat pel
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que va ser de
500 €.
A continuació es va fer un dinar
amb el personal de les biblioteques de les terres de l’Ebre i es va
acabar amb una mostra d’activi-

tats, lectures i música a càrrec de
cada biblioteca. L’Smartcentre va
obsequiar amb unes coquetes de
panoli mentre explicava la recepta
extreta del llibre de cuina de l’autor local Jordi Boronat.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny, es mostrava satisfet perquè
l’Smartcentre participés a la fira i
estava agraït per poder haver adquirit nous llibres que es posaran
a l’abast dels usuaris i les usuàries
de l’Smartcentre.

Treballs de reparació de les piscines

U

n any més, i gairebé arribant
a l’estiu, es van posar a punt
les piscines municipals per
poder obrir el dia 24 de juny coincidint amb la festa de Sant Joan.
Les piscines municipals són un
atractiu no solament per als planers i les planeres sinó que des de
fa anys també gaudeixen d’aquestes persones de la comarca i de les
Terres de l’Ebre, per això un cop
acabada la temporada i sobretot a
l’inici de la nova temporada sempre necessiten que hi hagi reparacions i una posada a punt per
atendre als usuaris.
Des de la Regidoria de Serveis, i en
concret la brigada municipal, es
va estar treballant amb aquestes
reparacions durant les setmanes

del mes de juny. Les tasques que
es van realitzar van estar tasques
com el rejuntament de les rajoles, que es van realitzar a les dos
piscines, el canvi de rajoles degut
al trencament o deteriorament i
mal estat, sobretot per evitat l’alga negra, i també es van realitzar
treballs d’endreçament de tota la

zona en general.
El regidor de Serveis, Agustí Espuny, comentava que aquests treballs es fan sobretot perquè els
usuaris, tan bon punt obrin les
piscines, puguin gaudir plenament
d’elles sense cap tipus de risc ni
entrebanc.
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Estiu a la bibliopiscina

L

’any 1998, des de la biblioteca
de Santa Bàrbara es va
plantejar la possibilitat que
perquè els usuaris continuessin
lligats a ella, ja que en arribar
l’estiu els usuaris gairebé s’obliden
de què existeix, sobretot els usuaris
infantils, es realitzés una nova
activitat, “la bibliopiscina”, que
tenia com a objectiu primordial
apropar la biblioteca als usuaris
en particular i als habitants de la
població en general.
Aquesta activitat s’havia dut a
terme anualment fins a l’any
passat que degut a la pandèmia
causada per la COVID-19 no es va
poder realitzar. Enguany, i amb les
mesures de seguretat establertes,
igual que passa a l’Smartcentre, es
tornarà a portar a terme.
Es tracta de serveis d’extensió
bibliotecària en què el principal
objectiu és promoure la lectura

com a activitat de lleure, no
esperant que els lectors vagin
als espais tradicionals de les
biblioteques, sinó sortint a trobarlos allà on habitualment passen
el seu temps d’oci per oferir-los
els serveis bibliotecaris amb la
màxima proximitat. En aquestes
petites biblioteques d’estiu es
pot consultar un fons seleccionat
per a totes les edats en què
predominen els temes d’actualitat
i la literatura d’imaginació: diaris,
revistes, còmics, contes i novel·les,
principalment.
Aquest estiu continuem realitzant
aquesta activitat amb el mateix
model dels darrers anys. L’any 2017
es va crear un espai específic per a
la bibliopiscina situat a l’entrada,
amb mobiliari apropiat per al seu
ús, unes prestatgeries adequades
al material documental, una taula
i cadires per seure’s si no es vol

consultar el material a la gespa
de les piscines, i facilitant que
la bibliopiscina pugui oferir els
seus serveis en el mateix horari
d’obertura que les piscines, del 24
de juny al 5 de setembre, de dilluns
a diumenge de les 11 a les 14 hores
i de 15 a les 20 hores, excepte els
festius i caps de setmana que no es
tanca al migdia.
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AGRÍCOLA DEL CAMP I
MONTEBRE SCCL
INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2021
• Abonament a les llibretes de la liquidació de les
garrofes 2020/2021.
• Cobrament d’ajuts agroambientals.
• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern
de Camp amb les aplicacions de productes
fitosanitaris, ja que és imprescindible per
poder cobrar la subvenció de l’oli. Recordar
que la Cooperativa Agricola del Camp ofereix
el servei. Estan augmentant les inspeccions de
les finques i els quaderns. També recordem que
a partir d’ara posem en marxa el servei DAN
(Declaració d’abonaments 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 al planer absent...

Gerard Barberà Coto
Hola planers i planeres, el meu
nom és Gerard Barberà Coto,
planer absent des de fa molts anys,
però l’ànima planera no me la
canvia ningú. Em fa molta il·lusió
poder explicar-vos un bocí de la
meva vida en aquest magazín.
Primer que res voldria recordar
tota la gent que ha patit o està
patint en primera persona aquesta
pandèmia i, com no, a tots els
col·lectius que estan donant tot el
que tenen i més per tots nosaltres.
Justament avui 8 de juny, quan
estic escrivint, m’acaben de posar
la segona dosi de la vacuna. Ja es
comença a veure el final del túnel
i esperem tornar a la normalitat el
més aviat possible.
Bé, em presento: Vaig nàixer
el 12 de febrer del 1968, any
de revolucions i propostes de
canvis. Bé, a França més que aquí.
Desgraciadament, quedaven uns
quants anys de dictadura i els
canvis ens arribarien més tard.
Des de fa gairebé 20 anys, la meva
parella la Gemma i jo vam deixar
Barcelona i ens vam traslladar
a Castelldefels. Tenim dos fills,
Pere (13) i Jan (8). Tant ella com
jo continuem tenint forts lligams
amb les Terres de l’Ebre, ella és
vinebrana i els nostres fills tenen
l’accent ebrenc, vivim en una zona
on el català és residual i sort en
tenim de les nostres arrels.
Ara
toca
presentar
l’arbre
genealògic planer: Fill de M. Lluïsa
i Gerard i net de Carme (La Nadala),
Barberà (Lo Mesellet), Maria (La
Citrona) i “Don Seferino”, cèlebre
al poble per les accelerades amb el
seu 600 i els tocs de clàxon a cada
cantonada.
Soc llicenciat en informàtica i dins
d’aquest món, la meva professió
és la de gestionar els equips
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que donen servei a empreses
financeres, assegurances i del
món de la indústria, tant a nivell
local com internacional, en l’argot
“Programme manager”. Ara estem
en un moment molt interessant,
amb molts canvis a nivell
d’organització, metodologies de
treball i amb la transformació
digital prement l’accelerador. En
clau pandèmia, hem estat un
sector que ha assumit de manera
natural el fet de teletreballar. De
fet, encara ho estem fent la gran
majoria.
Segurament, els que ja passeu dels
50 sabreu qui soc, però suposo
que els altres... continueu igual.
Doncs res, tirem alguna pista
més. Tocava la corneta al “Xiquets
grup balmes”, component de la
mítica penya Lights i porter del
Santa des dels 7 anys i, gràcies a
grans entrenadors i persones com
Blanch, Asensio o Gilabert, vaig
aguantar fins a principis dels anys
90. Habitual en aquella època del
Lokal, La Sal, Manet... fins que la
meva vida es va anar deslligant a
poc a poc del poble.

Un cop acabat l’institut a Tortosa
me’n vaig anar a Barcelona a
estudiar, i tret d’un parell d’anys
que vaig treballar a l’ICS a Tortosa,
ja no vaig tornar a viure al poble.
Així que a mitjans dels 90 ja estava
treballant de manera continuada
a Barcelona, i allí que em vaig
quedar.
Els records gravats a foc que
tinc del poble en són molts.
Me’n recordo com si fos avui de
l’antiga escola Jaume Balmes,
de les estufes de llenya, de la
pobra Donya Mercedes, que la
fèiem patir bastant, M. Carmen,
Donya Rosita, Rosalia, D. Rogelio...
De quan baixàvem a jugar al
barranquet, els carrers de terra,
la pausa que fèiem quan jugàvem
a pilota perquè venia un cotxe o
baixar amb la bici les escaletes, pa
amb vi i sucre de tant en tant, els
cursets a la piscina d’Astàsia, les
12 h de futbol sala, espedregar el
camp de futbol abans d’entrenar
o trepitjar per primera vegada la
gespa del camp... molts records.
Ara, amb la perspectiva que et
donen els anys, veig la situació

L’entrevista
en la que estava el poble i com va
evolucionar en poc temps, passant
de tenir els carrers de terra, fosses
sèptiques i pous a tenir carrers
asfaltats, clavegueram i aigua
corrent. Coses bàsiques que
en aquell moment semblaven
una gran evolució. Ara, gràcies
a l’empenta planera, tenim
infraestructures que semblaven
impossibles i que s’han fet realitat
i que molts altres municipis
desitjarien tenir. És un goig.
El que sí he vist és que passen
els anys i l’activitat econòmica al
poble canvia poc. Sector agrari,
alguna indústria, la pèrdua de la
indústria del botó... Però les dades
econòmiques
ens
continuen
situant a la cua del país, la
mitjana de pensions és molt baixa
respecte la mitjana catalana
(Idescat) i el sou mitjà també.
Potser calen ajuts i apostes més
decidides pel territori, enfortint
les comunicacions i sobretot la
part digital. Hem d’estar cada
vegada més connectats al món.
De cara a futur, m’agradaria veure
el poble amb dinamisme i que
les noves generacions tinguin
l’oportunitat de formar-se i tornar
per desenvolupar el seu projecte
professional i de vida, vaja: ”Roda
el món i torna al Born”. Potser la
maleïda pandèmia ens dona un
punt positiu de cara a la percepció
que no cal viure en una gran ciutat
per poder treballar en sectors molt
determinats. Cal que es percebi el
poble com un lloc ben comunicat,
atractiu per viure i desenvoluparse, i no és fàcil, la competència és
màxima i global.
En quant al contacte amb el
poble, aquí vaig una mica curt,
sort en tinc dels bons amics, les
xarxes socials i l’e-bando. També
m’apunto a una bona calçotada
amb els amics de sempre i petem
la xerrada, arreglant el poble i el

món. Per no perdre el contacte
amb el futbol, també busco partits
a prop de casa amb representació
planera o quan vam venir a Santa
Bàrbara amb un infantil de l’UE
Castelldefels pel centenari del
club. Aquí m’estendré una mica,
una perquè jugava mon fill Pere,
capità i sota pals, i l’altra per
la reacció dels pares quan van
veure les instal·lacions esportives.
Literalment van flipar, el que em
va fer sentir doblement orgullós
i demostra que els planers som
gent amb empenta i amb ganes de
fer grans coses.
De cara al futur veig difícil tornar
a viure al poble. Actualment estem

molt bé a Castelldefels, la vida la
tenim muntada allí i els nostre fills
hi estan arrelats. De totes maneres,
la vida dona moltes voltes i mai
se sap. Un cop els fills siguin més
grans, anirà bé donar-los distància
perquè facin la seva vida, llavors
veurem si ens quedem riu amunt,
tirem més avall o ens instal·lem a
Vinaròs, on passem els estius. Ara
gaudim del moment que vivim i el
futur ja es veurà.
El que sí voldria desitjar-vos a tots
és molta salut, que deixem enrere
la pandèmia i que aquest any es
pugui gaudir de festes majors, que
ben merescudes les tenim tots.
Adeu!

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

L’ajuntament de Santa Bàrbara, per tal de donar un
millor servei als seus ciutadans i/o contribuents, vol
mantenir les dades actualitzades en els diferents
padrons municipals; evitant, en la mesura del
possible, l’emissió de rebuts erronis o a nom de
persones difuntes. Amb aquest propòsit, informem
dels tràmits que es poden realitzar a les mateixes
oficines de l’ajuntament i de la documentació que
s’ha d’aportar en cada cas:
üü Padró d’habitants:
- Altes (DNI, NIE o Passaport, llibre de família o
DNI (pels menors d’edat) i contracte de lloguer
o escriptura de propietat del domicili a residir).
- Canvis de domicili (contracte de lloguer o
escriptura de propietat del nou domicili).
- Modificació de dades personals:
• DNI / NIE (fotocòpia).

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

L’Ajuntament de Santa Bàrbara informa que els dies de recollida de voluminosos per a aquest trimestre seran:
El segon divendres de cada mes
Els interessats en rebre aquest servei han d’adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament, per indicar el material i
el lloc de recollida, com a molt tard dos dies abans.
CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2021

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

PERÍODE

PERÍODE PROPOSAT

592 – OVP TAULES I CADIRES

1

28/05/2021 - 30/07/2021

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS

1

30/06/2021 - 31/08/2021

840 - CONSERV. CEMENTIRI

1

30/06/2021 - 31/08/2021

010 - IAE

1

30/07/2021 - 30/09/2021

500 - IBI URBANA

2

27/08/2021 - 29/10/2021
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Moviment Demogràfic
NAIXEMENTS 2n TRIMESTRE

MATRIMONIS 2n TRIMESTRE

INDALECI ESTUPIÑA BURATO............................. 24/03/2021
Indaleci Estupiña Prats
Cristina Burato Accensi

MIQUEL VIDAL FORÉS
SARAY MIRÓ BARBERÀ......................................... 05/05/2021

ROSER MAGRIÑA ANDREU................................... 13/04/2021
Jordi Magriña Aixendri
Eva Maria Andreu Lúcia
EMMA MAURI BAILA............................................. 11/05/2021
Marc Mauri Ferré
Míriam Baila Bayarri
MALAK ERRAIS ZAGHDOUDI............................... 15/05/2021
Mohamed Errais
Malika Zaghdoudi Akrouni
HAMZA BOULFALFAL............................................ 31/05/2021
Khalid Boulfalfal
Amane Laoudiyi
BIEL BAH FRANCH................................................ 02/06/2021
Issiagha Bah
Alexandra Franch Cases
LEIRE BEL BUJ......................................................... 12/06/2021
Ivan Bel Bel
Laura Buj Mauri

XAVIER SANGÜESA AIXALÀ
JESSICA ROYO LLEIXÀ........................................... 08/05/2021
DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE
FELISA RODRIGO GRACIA.................................... 16/01/2021
CONSTANTIN SANDACHE.................................... 26/03/2021
TERESA VALLS FERRER......................................... 13/04/2021
JOSÉ MULET TOMÀS............................................. 27/04/2021
DAMIAN RODRÍGUEZ GARCIA............................. 13/05/2021
JOSÉ MARIA ROYO MAÑÉ..................................... 15/05/2021
TOMÀS FARNÓS ADELL........................................ 18/05/2021
MERCEDES RALLO LLOBET.................................. 30/05/2021
JOSÉ MARIA CARMELO CUADRAD JARDÍ........... 08/06/2021
FRANCISCO CARRASCOSA GONZÁLEZ.............. 10/06/2021
ANA MARIA FRADEJAS CASTELLÁ...................... 12/06/2021
ADELINA GÓMEZ MARTÍNEZ............................... 27/06/2021
JOSEFA TOMÀS ESQUERRE .................................. 30/06/2021

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

Entitats Planeres
AMPA ESCOLA JAUME BALMES
Iniciem el tercer trimestre més tranquils, sembla
que la Covid-19 ens dona un respir, però així i
tot aquest any no hem preparat el campus de Setmana
Santa com aquests anys enrere; el fet de mantenir
grups bombolla, en un ampli nombre d’alumnes de
diferents cursos i grups, ens ho fa difícil.
Arriba Sant Jordi, l’escola s’ompli de roses i dracs,
per les aules se sent el conte on el cavaller salva a

la princesa del drac, es nota olor a festa i a tradició,
els nostres alumnes ens preparen treballs manuals
i juntament amb les tradicionals roses dolcetes de
l’AMPA obrim les nostres paradetes de Sant Jordi.
Dia ple d’activitats, a la plaça, al davant les botiges,
i nosaltres a l’escola, entrega de premis Rogeli Farnós i
entrega de roses als assistents invitats.

Aquest any, per les Jornades Culturals, pintem
el rocòdrom de l’escola! Al pati, properament hi
tindrem un rocòdrom on els nostres fills i filles
gaudiran escalant el mur, on de fons hem pintat unes
muntanyes, amb rius, llacs, i fins i tot tenim vaixells.

Vam tenir molta participació, i en un dia el vam tindre
acabat i estem orgulloses del resultat. Volem donar
les gràcies a tots els assistents que van posar el seu
granet d’arena i a Marc Lleixà i Jordi per col·laborar
amb el dibuix.

Arriba la primavera i a les
acollides i el menjador els nostres
fills i filles s’ho passen pipa.
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Aquestes monitores tenen idees
per a divertir-se i gaudir aquestes
estonetes: gimcanes, parxís de

seguretat viària, jocs d’aigua,
treballs manuals, espectròmetres,
teatre, etc.

Entitats Planeres

Aquest curs hem decidit renovar el logo de l’AMPA, i hem portat a terme un concurs de dibuix on han participat
200 alumnes, amb dibuixos molt bonics i originals, i d’on ha sortit el nou logo!

Aquest curs també hem col·laborat en la compra de 6 tauletes per a
infantil en un cost de 990 €, perquè els nostres petits s’inicien amb la
tecnologia. Esperem que les gaudexin molt!
Arriba la calor, i amb això el final de curs. Tots necessitem un descans,
carregar bateries, gaudir del bon temps i dels nostres fills, campus,
piscines, viatges, retrobaments amb la família que viu lluny! Agafar un
llibre o simplement seure’ns i observar com es fan grans i com cada any
canvien. Al setembre arriba un nou curs i amb això l’entrada de nous
alumnes a P3, canvis de cicle, de profes, de companys, inclús d’edificis.
Els nostres alumnes de 6è marxen a l’institut, però vam poder gaudir de
l’acte d’entrega d’orles, emotiu, divertit i trist pel comiat d’algun professor
mític a la nostra escola, com és Sospedra, però els canvis d’etapa s’han
d’agafar amb força i l’AMPA vol desitjar de tot cor que aquesta etapa que
comencen ara sigui productiva, plena d’objectius i de projectes, divertida
i inoblidable. Enhorabona, promoció del 2020/21, a per totes!
Acaba un curs, ple d’incògnites, temors, incertesa, però també de
creixement personal, de valorar el que tenim i que no ho volem perdre,
com és l’escola que teníem abans de la Covid-19, i que esperem
poder tornar a gaudir-la, veure als nostres fills al seu àmbit educatiu i
formar-hi part.
Jo tanco un any de novetats com a presidenta de l’AMPA, de satisfacció
per poder fer coses pels nostres fills i filles i de gaudir d’aquesta etapa.
Ara gaudim de l’estiu, de la família, de les nits a la fresca, de les festes del
nostre poble, de tot el que l’any passat no vam poder gaudir. I com no, a
preparar el curs nou que vindrà.
Bon estiu a tothom!
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CLUB DE FUTBOL SANTA BÀRBARA
El CF Santa Bàrbara va finalitzar
el passat 19 de juny els actes del
Centenari. Tres anys han passat
des de què es va posar en marxa,
amb la pandèmia per la Covi19 que malauradament ha estat
protagonista en aquest darrer tram
del centenari i que ens hem vist
obligats a modificar i/o suspendre’n
algun dels actes. Tot i això, la
valoració que se’n fa és molt positiva,
ja que s’han pogut realitzar gran part
de les activitats previstes, amb actes
carregats de molta emotivitat que
han fet recordar la importància de
l’entitat en el teixit social i esportiu
del municipi en aquests cent anys
d’història.
El tret de sortida es va donar a la
XXIII Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics
i del Comerç. Aprofitant l’aparador
de la fira, es van realitzar alguns dels
principals actes del centenari, amb
la presentació del llibre dels cent
anys, a càrrec de l’autor César Roig,
la proclamació de la bandera, logotip,
uniforme i calendari (realitzat pel
Centre d’Estudis Planers) oficials, i
l’homenatge a l’equip juvenil de la
temporada 1953-54 (primer equip
campió de la història del club) i
als presidents dels darrers 25 anys.
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L’acte fou presidit pel Sr. Joan Soteras
Vigo, vice-president de la Federació
Catalana de Futbol.
Durant l’any 2019, es van portar
a terme la majoria d’actes del
centenari. Destacar els diferents
homenatges que es van realitzar
als equips que van assolir l’ascens
al llarg de la història (temporades
2002-03, 1995-96, 1977-78 i 197374). També es van realitzar altres
actes, com el partit amistós amb el
CD Alcanar que també celebrava
el seu centenari, torneigs de futbol
base, festes o una masterclass amb
professionals del món del futbol
amb passat al Santa, com Josep
Gombau i Andreu Arasa. Així com
també el club va rebre diferents
reconeixements, tant d’organismes
oficials com d’altres clubs de les
nostres terres.
Un dels actes més importants del
centenari però va ser la trobada
d’ex-membres del club i dinar de
germanor que es va celebrar dins de
les festes majors del poble. En aquest
acte, on hi van assistir un bon grapat
de jugadors, preparadors i directius
que han passat pel club al llarg
de la història, es van fer diferents

homenatges i reconeixements, en
una jornada amb una gran càrrega
d’emotivitat i record.
Finalment, en el darrer tram de
l’any 2019 i fins a l’inici de l’estat
d’alarma, es van realitzar altres
activitats, destacant l’exposició “100
anys de futbol a Santa Bàrbara” o
la recuperació de l’himne oficial
del club, gràcies al treball realitzat
pel Sr. Paco Romeu i amb la
col·laboració de les entitats Unió
Musical Jaume Balmes i Grup Teatral
Planer. I, finalment, aquest mes es va
presentar el suplement del centenari
i, des de la Regidoria d’Esports es va
fer entrega d’una placa d’agraïment
a la tasca de l’organització durant tot
aquest temps, acte que va suposar la
clausura del Centenari.
Des de la comissió organitzadora
del centenari i del club, volem
agrair a totes les persones que
heu fet possible la realització de
l’esdeveniment, així com a tothom
que en aquests cent anys heu format
part d’aquesta gran família que és el
Club de Futbol Santa Bàrbara. Ens
retrobem al proper aniversari.
Visca el Santa!
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
Teníem moltíssimes ganes d’obrir
les portes de la nostra entitat, que
tots entréssiu, bé més aviat teníem
ganes de sortir i així ho vam fer el
passat 19 de juny amb una festa de
fi de curs com la de les tradicionals
audicions que aquest any ha servit
de retrobament amb tot el nostre
públic estimat i que no va ser poc tot
i les limitacions. Gràcies per sempre
donar-nos aquest suport, per als
nostres músics és impagable.
Teníem previst portar a terme el
concert de la banda jove, però per
temes de salut del nostre professor
no va estar així, tot i que ell també
ens va acompanyar per gaudir
d’aquest dia tan especial.
En aquest breu recull d’informació
d’activitats, també volem esmentar
les ja realitzades Jornades Culturals
de les quals n’anem formant part,
però que aquest any per temes
obvis no vam incloure les nostres
audicions donat que les limitacions
no ens permetien obrir-ho a tothom.
D’aquesta manera només ho vam fer
extensiu a les famílies que van poder
viure en petit comitè d’aquestes
audicions a l’aula.
Estem contents perquè aquest dia
3 de juliol, previ a les festes majors,
la nostra entitat tornarà a gaudir
d’un esdeveniment de primer nivell,
perquè així ens ho hem proposat.

De fet, acompanyar en concert als
Quicos no es fa cada dia, per això
hem estat assajant, possiblement
no tant com hauríem volgut, però sí
amb totes les ganes perquè el concert
sigui tot un èxit per a vosaltres que
el gaudireu i per a nosaltres com a
músics. Avui volem que gaudiu més
de les imatges que del text i fem
nostra la dita “una imatge val més
que mil paraules”.
Abans de finalitzar i desitjar-vos bon
estiu us volem recordar que al mes
de setembre, si tot segueix igual,
iniciarem les classes i tindrem les
portes obertes per seguir acollint
joves del poble que vulguin fer
de la seva afició una professió o
senzillament a tothom qui vulgui
aprendre a tocar algun instrument,
mai és tard per fer-ho, podeu
contactar amb algun membre de la
junta o qualsevol professor.
Bones Festes a tots en nom de la
junta, professors i músics i sobretot
aquest any gaudim de l’estiu!
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Els desitjos que teníem en l’anterior
magazín s’han fet realitat. Aquest
segon trimestre de l’any les nostres
atletes han pogut mantenir el ritme
d’entrenaments al que estàvem
acostumats, sempre amb les
mesures de seguretat necessàries i
amb ús de mascareta. Hem pogut
participar en els tres campionats
que composen el Campionat de
Catalunya, dos a les Terres de
l’Ebre i un en terres gironines.
El primer dels campionats, la
semifinal Catalunya Sud, es va
celebrar a Tortosa, el dia 1 de maig,
amb unes mesures de seguretat
extremes, aforament reduït al 50
%, amb torns d’entrada i sortida
per categories, venda d’entrades
anticipada, amb un nombre limitat
per atleta, i l’obligació d’entregar
la declaració de responsabilitat
COVID. En aquest campionat van
participar les atletes que competien
en modalitat individual, parella,
equip i grup. El Club Twirling Santa
Bàrbara va portar a la competició
7 atletes en modalitat individual, 8
parelles, 3 equips i 2 grups. Totes
les nostres atletes es van classificar
per poder anar a les finals.
A Deltebre, el dia 5 de juny, es va
celebrar la primera de les finals,
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el Campionat de Catalunya Base
en el qual participen les atletes
en modalitat individual iniciació
i de 3a divisió i parelles de 2a i
3a divisió. En aquest campionat
es van mantenir les mesures de
venda anticipada d’entrades i
declaració responsable amb un
aforament del 70 %. Del nostre
club van participar 3 individuals i
7 parelles.
Finalment, el passat 12 de juny es
va celebrar, com ja és habitual, el
Campionat de Catalunya a Sant
Feliu de Guíxols (Girona), en el qual
participen atletes en la modalitat
individual 1a i 2a divisió, parelles
1a divisió i equips i grups. En aquest
cas les mesures de seguretat es
van relaxar, només va caler la
declaració responsable i la compra
anticipada d’entrades per poder
accedir al pavelló. El exercicis del
club que van competir van ser 2
individual, 1 parella, 3 equips i 2
grups.
En els tres campionats les
nostres atletes han defensat
els seus exercicis amb molta
energia,
demostrant que, any
rere any, van aprenent i avançant
en el món del twirling, essent
capaces de fer exercicis amb mes

complexitat. Els resultats han
estat molt satisfactoris obtenint
primeres, segones, terceres i
quartes posicions en les diferents
modalitats.
Aquest any la temporada ha
acabat amb l’exhibició que el
club fa per a tot el poble dins del
marc de les Jornades Esportives
organitzades per l’Ajuntament de
Santa Bàrbara. El dia 19 de juny,
al Pavelló Municipal, les atletes
van mostrar els exercicis que
hem portat aquesta temporada al
Campionat de Catalunya i d’altres
preparats en motiu d’aquesta
exhibició.
No vull acabar aquest petit resum
de la temporada sense nomenar
una persona molt important per
a tots els membres del Club de
Twirling Santa Bàrbara, la seva
presidenta, Laura Pla Arasa. De
part de tot el club et donem les
gràcies pels esforços i la dedicació
que tens per les atletes, per les
mares i pares, per les monitores
i per tot allò que forma part del
Club Twirling Santa Bàrbara.
Moltes, moltes gràcies, Laura.
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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:

Imatge 1
Imatge 2

Imatge 3

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

Imatge 5

Imatge 6

Imatge 7

Imatge 8
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Solucions
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Sudoku

Qui i què?
Imatge 1: Vicent, Paco, Maria, Encarnación, Rogelio, Carmen
Imatge 2: Pepita Vallés, Carmen Ferré, Lola Doménech, Joaquín Roig,
Ramon (Sinfores) i Mercedes Ferré
Imatge 3: Cèsar Roig
Imatge 4: Fernando Arasa i Maribel Cid
Imatge 5: Imma Arasa, Lourdes Montesó, Jordi Llorens i Roser Llorens
Imatge 6: Pasqual i Rosa
Imatge 7: Cinteta Miralles, Francisco Miralles, Cinta, Cinta Miralles,
Francisco Reverté i Celestino Reverté
Imatge 8: Pepito lo Banero, Marisol, Maria Cinta Arasa, Nievetes de
Checo, Carmen Royo i José Royo

Sudoku

ZONA DE JOCS

Entreteniment infantil
LABERINT

ENDRECEM LLETRES

Endevinalla:

Que és allò que tothom pren
i ningú no s’emporta?

Dites i refranys:

Qui dia passa, any empeny.
Webs recomanades:
https://alexandria.xtec.cat
https://www.poissonrouge.com

Solució: el sol
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Planers en adopció

Planera en adopció…

Lolín Vicente Escaño
Hola, soc la Lolin, ja fa 15 anys que
visc a Santa Bàrbara amb el meu
home i el meu fill Chema.
Jo vaig néixer al 1949 a Linares de
Mora, Terol. Allí vaig passar la meva
infància i la meva adolescència.
Sempre m’ha agradat participar en
les activitats del poble, així que vaig
fer catequesi als petits i participava
en tot allò que podia per ajudar a
la gent. L’any 1964 em vaig casar
amb el meu marit, el Josep, que era
de Jaen, però que des dels 4 anys
havia viscut a Barcelona i després
a Terrassa, on va cursar els estudis
a l’Escola Industrial. Quan em vaig
casar, vam estar a Terrassa i allí
vaig passar molts anys de la meva
vida, i van néixer els meus quatre
fills.
Les casualitats de la vida van fer
que una veïna de Terrassa em
parlés del poble de Sant Jaume
d’Enveja, que era un poble bonic,
en platja i que així els meus nens
petits podrien jugar i estar molt bé,
i que al Chema també li podria anar
molt bé. Jo a Terrassa tenia una
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tenda d’ultramarins i això feia que
no sortís molt, ja que treballava
bastant. La meva veïna va insistir
molt, que els nens s’ho passarien
molt bé, i així es com vam conèixer
aquestes terres, aquest Delta tant
bonic. Per a mi era el paradís, els
nens podien jugar sense perill, la
gent molt amable, el poble molt
entranyable, i això va fer que als
estius lloguéssim una caseta a
Sant Jaume i que aquestes terres
ens acabessin atrapant.
Però per a nosaltres, després
de l’estiu la vida continuava a
Terrassa. Uns anys després, la vida
em va portar a viure a Mosqueruela,
on també vam passar bons
anys, però malauradament, uns
problemes que vam tenir amb uns
permisos per construir la nostra
casa van fer que el meu home em
digués: Lolín s’ha acabat, marxem
de Mosqueruela. Primer a mi se’m
va fer de nit, però a poc a poc vaig
anar valorant la idea.
I la sort va fer que un dia escoltéssim
un anunci d’una immobiliària del

poble de Santa Bàrbara i a mi em
va donar bona “vibra”, i per tant, el
dilluns ja estàvem a Santa Bàrbara.
Després de veure diferents cases,
ens vam enamorar de l’última,
una caseta molt maca al carrer
Lluna, i aquella tarda vam firmar
el contracte i en 15 dies ja estàvem

Planers en adopció

amb el camió de mudances a la
nostra nova casa per començar
una nova vida.
Santa Bàrbara ens va acollir
ràpidament, a més creiem que
és un poble molt ben situat. Per
al nostre fill necessitem anar al
metge, i tenim Amposta i Tortosa a
molts pocs quilòmetres. Del poble
m’agrada tot, ja que hi ha molt

bones instal·lacions i ara ja tinc
moltes amigues, participo en tot el
que puc, estic apuntada al club de
lectura, al taller de memòria, faig
el voluntariat del Lecxit on ajudo
a llegir a un nen i m’ho passo a les
mil meravelles.
La pandèmia ens ha fet deixar
moltes d’aquestes activitats, però

espero tornar molt aviat i retrobarme amb molta gent.
Marxar del poble? En aquests
moments aquesta idea no entra
als nostres plans, encara que mai
se sap. Els meus fills, menys el
Chema que tots coneixeu, viuen
fora, però Santa Bàrbara ara ja és
el meu poble.

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

Llar d’Infants Les Beceroles
Com ja sabeu, aquest ha estat un
any atípic per als centres educatius,
entre ells “Les Beceroles”. Ha estat
un any de restriccions i prohibicions
i tot i que per al curs vinent ens
continuen demanant estabilitat
de grups, és cert que desapareixen
moltes restriccions. Per exemple, ja
no serà necessari el canvi de sabates
abans d’entrar a la llar, entre altres
coses. Amb això volem dir que
esperem poder anar obrint la llar a
la resta i així arribar a la normalitat
absoluta. A més a més hem trobat
la manera de poder oferir un horari
més ampli (de 8 a 18 h) a partir de
setembre. Esperem, de tot cor, poder
complir amb les expectatives de les
famílies que conformen la nostra
llar d’infants. Aprofitem aquesta
publicació i us fem un breu resum
de les coses més rellevants de cara
al curs vinent:
• Continuen sent obligatoris els
grups estables.
• Imprescindible l’absència de
simptomatologia
compatible
amb la COVID-19 per poder
accedir al centre.
• Imprescindible
declaració
responsable de l’alumnat per
conviure al centre.
• No serà obligatori prendre la
temperatura abans d’entrar.
Pel que fa als fluxos de circulació:
• Podrà accedir a la llar només un
adult per alumne.
• L’adult haurà de portar mascareta
obligatòriament.
• L’adult s’haurà de desinfectar
les mans amb la solució
hidroalcohòlica que es troba
a l’entrada i després trucar el
timbre.
• Un cop oberta la porta, l’adult
accedirà al centre juntament
amb l’alumne/a i es dirigirà
únicament a l’aula corresponent.
• Si dues o més famílies es troben
a l’entrada cal que segueixin les
mesures de protecció establertes.
• Recordem que els fluxos han de
ser ràpids per tal d’estar el menor
temps al centre i per respecte a la
resta de famílies que esperen fora
per poder entrar.
En cas que la situació ho requereixi,
la llar es guarda el dret a tornar a
restringir l’entrada.
Tornant al curs que tanquem i com
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la majoria sabreu, finalment vam
poder realitzar una petita sortida a un
espai situat a Tortosa, a ComunikArt.
Vam llogar el local en qüestió per
als diferents grups bombolla per tal
de poder gaudir d’un dia diferent
amb la tranquil·litat de què s’estava
complint la normativa en tot
moment. Aquesta sortida va poder
portar-se a terme gràcies a que la
Regidoria d’Ensenyament va sufragar
les despeses de desplaçament; es
va encarregar de pagar el preu dels
dos autobusos. D’aquesta manera,
el preu de la sortida va minvar i va
resultar assequible per a totes les
famílies.
Els nens i les nenes de P2 també van
tindre festa de graduació. Aquesta
va ser el passat 18 de juny i va ser
itinerant, igual que l’any anterior.
Un any més, vam anar casa per
casa a ritme de música per tal de fer
entrega de les orles i petits obsequis
a l’alumnat que promociona al
segon cicle d’educació infantil.
Un cop més, volem agrair als pares
i les mares la paciència que han
tingut durant aquest curs, així com
el fet d’haver complert les normes
establertes en tot moment.
Aprofitem per recordar els preus i
bonificacions de la llar d’infants:
- Matriculació 35 €.
- Quotes mensuals jornada sencera
130 €.
- Quota mensual mitja jornada 100€.
- Quota mitja jornada diària 3 €
(l’alumnat matriculat que vingui
només mitja jornada i necessiti
quedar-se una tarda o un matí,
podrà fer-ho).
Servei de menjador amb carmanyola:
- Quota mensual 30 €.
- Quota diària 3 €.
Pel que fa a descomptes:
En el cas de famílies nombroses
o
monoparentals,
degudament
acreditades mitjançant el carnet
corresponent, o en el cas que hi
hagi dos germans o més matriculats
a la llar d’infants, s’establirà una
bonificació de 20 € per a cada infant
sobre la quota mensual a jornada
sencera, és a dir, cada infant pagarà
110 € (menjador a banda en cas de
fer-ne ús).

Serveis Socials
CASAL D’ESTIU ELS BALLARICS
El passat 28 de juny va començar el casal d’estiu. Amb
un total de 63 inscrits repartits amb les 6 setmanes
que es porta a terme. I guiats per 5 monitors que
s’encarreguen de dinamitzar els matins del casal.
Aquest any i tornant un poc més a la normalitat, s’ha
notat un augment significatiu de les inscripcions.

Diàriament
realitzem
tallers
(manualitats,
dinàmiques, experiments, activitats d’expressió
corporal, sortides, piscina...) activitats que van sota el
centre d’interès “El món de l’oli i l’olivera”.
Els xiquets i xiquetes estan repartits amb 3 grups,
separats per les edats dels participants per tal de
poder adaptar-nos a les necessitats i demandes en
cada cas.

La Plana Ràdio
A aquestes alçades de l’estiu són
moltes les històries que hem viscut
a la Plana Ràdio, però avui ens
toca començar explicant que al
mes de març, el divendres 26,
la Demarcació Terres de l’Ebre
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va celebrar la segona
Nit de la Comunicació.
La festa anual de retrobament
del periodisme ebrenc reconeix
la trajectòria professional dels
periodistes de les Terres de l’Ebre
i del nord de Castelló. Aquest any,
la Plana Ràdio fou reconeguda
pels 25 anys de trajectòria i
també un altre aniversari fou per
les companyes de Surtdecasa,
el digital cultural que celebra
el seu 10è aniversari i que està
liderat per Anna Zaera. D’altres
homenatjats de la festa foren els
periodistes Tomàs Carot, Guillem
Comí, Arturo Gaya, Julio Vidal,
Antonio Cordero, Luz Acero,
Elies Pujol i Joana Domènech.
Així mateix es va lliurar el Micro
Daurat 2019 a la catedràtica i
periodista Amparo Moreno, i es
va donar la benvinguda a 11 nous
col·legiats.
Es va tancar l’acte lliurant el
VI Premi Terres de l’Ebre de
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Periodisme, que va recaure en la
sèrie de 12 programes Espai de
Saó Fonda emès per Canal Terres
de l’Ebre; el treball «La història
dels oblidats: soldats de l’Ebre
al Valle de los Caídos», publicat
al Setmanari l’Ebre per Andreu
Prunera, i «26M El Reportatge»,
del periodista Daniel Sainz de
Aja.
Malauradament
l’acte
es
va realitzar en un temps on
les restriccions encara eren
moltes i no van poder assistir
presencialment
molts
dels
guardonats
ni
tampoc
el
nombrós grup de periodistes que
van anar la primera edició, tot i
això, com a emissora municipal
ens vam sentir més que satisfets
per aquest reconeixement.
En nom de l’emissora vaig
poder expressar la satisfacció
que representa poder coordinar
aquest mitjà de comunicació, que
no hauria estat possible sense
qui des dels inicis hi va creure i
la va impulsar, Josep Roig, i sense
cadascun dels col·laboradors
que han passat durant aquests,
ara ja 26 anys de trajectòria.
També vaig voler agrair el suport
dels diferents representants

polítics que ens han deixat poder
informar en plena llibertat sense
obstaculitzar la nostra tasca. Les
darreres paraules van ser per a
Glòria Espuny que sempre ha
estat un referent i representa
tota la tasca impagable dels
col·laboradors.
A hores d’ara ja haurem
encetat la programació d’estiu,
una programació que es veu
supeditada a la reducció del
personal de l’emissora per
vacances i al descans dels
col·laboradors habituals, tot i
això aquest any ja us puc avançar
que tindrem un grup de noies
joves que ens acompanyaran als
matins oferint una programació
més entretinguda i diversa.
Recordar
que
la
propera
temporada començarà el 13
de setembre, així que si algú
té idees i vol fer ràdio sabeu
que sempre estem oberts a
qualsevol
iniciativa.
Podeu
contactar amb nosaltres pels
telèfons habituals, al mòbil o pel
correu, laplanaradio@gmail.com.
Qualsevol suggeriment serà ben
acollit per continuar oferint-vos
la millor ràdio de proximitat.

Grup Joventut
GIMCANA NOCTURNA
“SEMPRE TOCA; si no un
pito, una pilota!
Dins del marc de les
festes majors i davant la
incertesa
momentània
que vivim en aquesta
situació de pandèmia,
vam creure necessari
realitzar alguna activitat
com la cursa, però sense
oblidar el moment que
vivim, el format que
veníem fent vam creure
impossible fer-ho.
Dilluns de Festes Majors es
presenta una alternativa:
una gimcana nocturna.
Les inscripcions es van
fer en format online de
l’1 al 8 de juliol, a l’enllaç
de les xarxes i/o a l’App
Ebando.
L’inici de la gimcana
va ser a la plaça de la
Independència a les 24
hores i calia venir amb
mascareta per tal de
complir les mesures on la
situació ho requeria. Així
com, venir disfressats
grupalment de temàtica
lliure.
Per participar no hi havia
límit d’edat, però els
equips van estar formats
per grups d’entre 6-10
persones.
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Smartcentre
Anem avançant i ens anem adaptant
a la nova realitat que ens ha portat
la COVID-19. L’Abril és un mes
molt important per a nosaltres i les
biblioteques vam poder començar a
fer algunes cosetes. Sant Jordi, una
festa gran per al món dels llibres,
per tant els aparadors es van omplir
de novetats, dracs, princeses i
cavallers... Els més petits van poder
gaudir de l’Escut de Sant Jordi, i
portant les seves activitats tots van
rebre un llibre com a obsequi. El
dia de Sant Jordi varen poder tornar
les lectures en veu alta, a càrrec
d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut
les Planes, alumnes de 6è de primària
de l’Escola Jaume Balmes, membres
del club de lectura de l’Smartcent6re
i alumnes de cursos de català per a
adults.
Durant tot el dia de Sant Jordi,
tots els usuaris que van venir a
l’Smartcentre van ser obsequiats
amb un llibre. Més de 100 persones
van passar a veure’ns, tant grans
com petits.
Durant tota la setmana, i aprofitant
la setmana cultural de l’escola
Jaume Balmes, vam tenir la visita de
tots els cursos, des de P3 fins a 6è de
primària. Als més petits, el va rebre
la vella quaresma, la paleontòloga
Joana i la princesa Blanca que van
explicar la veritable història de Sant
Jordi. I per als més grans, la Teresina
del Delta els va explicar com vivíem,
estris de les casetes del Delta, com
parlen... i tots vam acabar cantant
LO MEU RIU de Joan Rovira.
El mes de maig per a Santa Bàrbara
també és molt important, les festes
de Sant Gregori arriben i els nostres
aparadors també es preparen per
a la festa, a més de tenir les visites
dels alumnes de P2 de la Llar
d’Infants les Becerole, i algunes
classes de l’escola. A l’escola també
els hi portem molts llibres per poder
treballar a la classe, de cavalls, de les
abelles, de les estacions...
El juny se’ns ha presentat sense
adonar-nos ni compte, l’estiu ha
arribat i als nostres aparadors es
fa present. La fada de l’estiu ens
ha visitat i s’ha acomiadat dels
més petits de l’escola. Al setembre
esperem a la fada de la tardor.
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L’Smartcentre, el dia 28 de maig va
assistir a la fira Litterarum, on a més
d’anar a xerrades es va poder fer la
compra de llibres d’autors de l’Ebre.
També
s’han
ofert
serveis
d’assessorament i orientació a
l’ocupabilitat:
Activa’t
(servei
d’inserció laboral), Borsa de treball,
Centre col·laborador ACTIC, Ebiblio,
Biblioteca digital, Espai coworking,
Préstec
a
domicili,
Préstec
interbibliotecari, Punt TIC, Punt
de suport UOC, Reemprèn (servei
d’assessorament a emprenedors/
es), Suport SOC i tramitacions
administratives.
Ara a l‘estiu també ens podeu trobar
a la bibliopiscina. Us esperem al
setembre preparats per començar
amb totes les activitats.

Smartcentre

El racó de les recomanacions
Document
Els impostors
Autora: Pilar Romera
Barcelona, maig del 1949. Albert, un noi que treballa en una impremta, és detingut per
la Brigada Político-Social i enviat a la temuda comissaria de Via Laietana acusat de
col·laborar amb joves universitaris en activitats contra el règim. Una visita secreta del
general Franco a la Ciutat Comtal té nerviós tot el departament de policia. Un retrobament
casual quan Dora, germana d’Albert, intenta esbrinar què li ha passat desencadenarà unes
conseqüències que cap dels seus protagonistes podran controlar. Uns fets esdevinguts al
camp de refugiats d’Argelers, deu anys abans, tornaran per passar-los comptes.
Amb una capacitat enlluernadora per fer-nos entrar al cor i al cap dels personatges, Pilar
Romera narra la història de tres perdedors de la Guerra Civil espanyola: Dora Colom, Miquel
Alberich i Bonaventura Puig. Una història farcida d’enganys, impostura, amor, amistat i
traïció. I enmig, Fuentes, un comissari de la vella guàrdia, corrupte i addicte, que és també,
malgrat tot, un supervivent.
Els impostors retrata tres vides des d’abans de la guerra fins a la dura postguerra, passant
pel terrible camp de concentració d’Argelers, i aconsegueix fer-nos sentir que, en casos
extrems, tots podem ser uns impostors.
Web
https://www.wia-europe.org
Women in Aerospace (WIA), fundada en els EEUU. El 1985, es dedica
a augmentar les capacitats de lideratge i la visibilitat de les dones
en la comunitat aeroespacial. WIA reconeix i promou a les persones
innovadores que s’esforcen per promoure la indústria aeroespacial
en el seu conjunt. Simonetta Di Pippo i Claudia Kessler van fundar
el 2009 Women in Aerospace Europe (https://wia-europe.org/) per
donar suport a la creació d’un entorn divers en el sector espacial
europeu.
WIA-Europe, des de la seva fundació, es va convertir encara més en una de les associacions professionals de
referència a Europa per a dones i homes que vulguin treballar i desenvolupar-se professionalment en el sector
espacial, promoure programes espacials i donar suport a la generació jove que vindrà i contribuirà a la configuració
del futur. WIA-Europe és per a dones i homes que volen ser part d’una associació moderna, una xarxa global per
construir tots els nivells de diversitat i inclusió.
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Institut Les Planes: Projecte Gep i Auxiliar de conversa de Kansas
aquest curs 20-21
A L’institut Les Planes estem desenvolupant el projecte GEP (Generació
Plurilingüe) des del curs 2017-18.
L’objectiu d’aquest és millorar la
competència en llengües estrangeres de l’alumnat a través d’incrementar la seva exposició a la llengua
estrangera en matèries no lingüístiques (en el nostre cas, especialment
en ciències naturals, biologia i visual i plàstica).
Gràcies a formar part d’aquest projecte, el present curs 2020-21 hem
tingut una auxiliar de conversa de
Kansas, dels Estats Units, el nom de
la qual és Ciana Albarelli. Ella ha vingut aquest any per ajudar l’alumnat
de l’institut a millorar la seva competència oral en anglès, i també a
explicar-los les tradicions i costums
dels Estats Units.
Dues alumnes, l’Aroa Bonet i la Núria Sangres, de 2n C de l’institut Les
Planes, li han preparat una entrevista:
1.-)How did you learn about this program?
I found out about this program from
a friend that lives in the same town
as me from Kansas. We went to high
school in the same area and she was
an Aux in Malaga. So when I saw her
photos on social media I asked her
what she was doing, what the job of
an aux was like and she gave me all
of the information I needed to apply.
Vaig descobrir aquest programa
per una amiga que viu a la mateixa
ciutat que jo a Kansas. Vam anar a
l’institut a la mateixa zona i ella era
auxiliar a Màlaga. Així que quan vaig
veure les seves fotos a les xarxes
socials li vaig preguntar què estava
fent, com era la feina d’un auxiliar, i
em va donar tota la informació que
necessitava per sol·licitar el programa.
2.-)Have you liked the experience?
Yes, I have had so much fun here
and I have loved getting to know all
of the students and teachers.
Sí, m’he divertit moltíssim i m’ha
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encantat conèixer tots els estudiants
i professors.
3.-)You are a nurse in the United
States. Have you liked the «teaching»
experience?
Yes, I really enjoy teaching! A big part
of my job as a nurse is to educate patients on their medical diagnoses or
upcoming surgeries so teaching is a
true passion for me. I have also learned so much while I have been here
as an aux about English! It is different to speak a language as a native than to try to teach the language
with proper grammar. It is also interesting to find out what things are
difficult for people to learn or pronounce in English. And I think this is
important for people to understand
when someone is practicing and learning a language because it can be
overwhelming!
Sí, m’agrada molt ensenyar! Una
gran part de la meva feina com a infermera és educar els pacients en els
seus diagnòstics mèdics o cirurgies
properes, així que l’ensenyament és
una veritable passió per mi. També
he après molt mentre he estat aquí
com a auxiliar d’anglès! És diferent
parlar una llengua com a nativa que
intentar ensenyar la llengua amb
una gramàtica adequada. També és
interessant saber quines coses són
difícils d’aprendre o pronunciar en
anglès. I crec que això és important
perquè la gent entengui que quan
algú està practicant i aprenent una
llengua pot ser aclaparador.
4.-)What have you missed the most
from the USA? Què és el que més
has trobat a faltar dels Estats Units?
The thing I have missed the most
has definitely been my family and
my friends. I am very close to my family and we are used to spending a
lot of time together. I feel very lucky
to have stayed connected with them
online but I would love for them to
come see me here in person before
I go back!

El que més he trobat a faltar ha estat la meva família i els meus amics.
Estic molt unida a la meva família i
estem acostumats a passar molt de
temps junts. Tinc molta sort d’haver
estat connectada amb ells en línia,
però m’encantaria que em em vinguessin a visitar aquí abans de tornar.
5.-)What’s the most surprising of
the Catalan culture in your opinion?
Què és el que m’has t’ha sorprès de
la cultura catalana?
The one thing that surprised me
the most was how long breaks are
for lunch. That might seem very silly but in the US I only have one 30
minute lunch break while I am working. To have an hour and a half here
for lunch at school has been so amazing! And of course the desserts are
the best part!
L’única cosa que més em va sorprendre va ser quant de temps descansen
per a el dinar. Això pot semblar molt
absurd, però als Estats Units només
tinc una pausa per al dinar de 30 minuts mentre treballo. Tenir una hora
i mitja aquí per a menjar a l’escola
ha estat increïble! I, per descomptat,
les postres són la millor part!
6.-)What have you visited in Catalonia so far? De moment què has visitat de Catalunya?
I have been lucky to visit many places in Catalonia during my stay!
Each week I go between Blanes, where I live on the weekend and Amposta, where I live during the school
week. I have been able to see many
places in Barcelona, the Delta, and
small cities along La Costa Brava. I
hope to see more of Catalonia before
I return to the States!
He tingut la sort de visitar molts
llocs de Catalunya durant la meva
estada! Cada setmana estic entre
Blanes, on visc el cap de setmana i
Amposta, on visc durant la setmana
escolar. He pogut veure molts llocs a
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Barcelona, el Delta i petites ciutats al
llarg de La Costa Brava. Espero veure
més de Catalunya abans de tornar
als Estats Units!
7.-)Would you recommend the language assistant program to a friend?
Recomanaries aquest programa a un
amic o amiga?
I would absolutely recommend this
program to a friend! I think it is a
great opportunity to live and work in
Spain and amazing to be immersed
in the language and culture here!
Recomano absolutament aquest
programa a un amic o amiga! Crec
que és una gran oportunitat per a
viure i treballar a Espanya i per a estar immers en la llengua i la cultura
d’aquest país.
Des de l’institut Les Planes volem
agraïr a la Ciana la seva implicació

i no cal dir com ha estat de motivadora l’experiència per als nostres
alumnes, ja que han après moltíssim
de la cultura dels Estats Units i s’han
esforçat per a parlar anglès amb ella
durant tot el curs escolar, des d’octubre fins a maig.
Tot i que el programa ja s’ha acabat
i la Ciana ja ha marxat als Estats
Units des de l’institut estem elaborant un E-twinning (un intercanvi
virtual amb França, amb el collège
«Nina Simone» de Lille) i un altre
intercanvi virtual amb l’institut Gillingham Charter School de Potsville,
Pennsilvània . En aquests intercanvis
virtuals l’alumnat de tots dos centres intercanvien vídeos, presentacions i també farem vídeo conferències amb ells.
Des del departament de llengües
estrangeres també volem destacar
que ens han concedit unes «estades

d’immersió lingüística en llengua
anglesa» per a 3r d’ESO. Aquestes estades són fruit d’un programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació professional i cofinançat pel Fons
Social Europeu. Tot l’alumnat de 3r
d’ESO gaudirà d’uns dies plens de
jocs i activitats en anglès a l’alberg
de l’Espluga de Francolí. Aquestes
estades seran gratuïtes, excepte el
transport, que l’hauran de pagar les
famílies. I per acabar, afegir que continuarem preparant l’alumnat per a
certificar els nivells B1 i B2 d’anglès i
que l’alumnat que cursa francès que
ho vulgui es podrà presentar als exàmens DELF de nivell A2 per obtenir
també un certificat oficial.
Ma Isabel Cid Reverté
(Professora de llengües estrangeres de
l’institut Les Planes i coordinadora del
projecte Generació Plurilingüe).
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Opinió dels Partits Polítics
Benvolguts planers i planeres, com podeu llegir a l’editorial d’aquest mateix numero del MAGAZIN, el nostre alcalde fa una valoració
de la meitat de la legislatura que ja ha quedat enrere, així que aquesta columna d’opinió la dedicarem a explicar com veiem els altres
dos anys que tenim per davant.
El cert és que a nivell municipal, el grup de JUNTS per SANTA BÀRBARA tenim molts de projectes damunt la taula i tenim la il·lusió i
l’energia necessaris per dur-los a terme; una altra cosa és si trobarem tot el finançament necessari. Estem parlant de projectes importants, com
executar una nova fase de la canalització del Barranquet al seu pas pel carrer Aire, finalitzar les obres de l’ajuntament per poder retornar les
oficines municipals al seu lloc, construir un nou auditori a la sala d’actes de l’Smartcentre, habilitar un local per ajudar a dinamitzar la joventut
del nostre poble, la creació d’unes basses de laminació que puguin frenar les avingudes d’aigua o “barrancades”, continuar millorant els camins
del nostre terme, la construcció d’una nova i més moderna depuradora, o la propera posada en marxa del reg del Canal Xerta-Sénia... tots ells
projectes importants, però sense oblidar en cap moment les petites reformes i actuacions, que sense ser tan importants, també ajuden a millorar
la qualitat de vida de tots els planers i planeres.
Sembla que la situació sanitària comença a millorar en la mesura que la vacunació avança i esperem que de manera gradual puguem recuperar
la normalitat a les nostres vides. Tant de bo aquest segon semestre de 2021 que tenim per davant no arribi cap nova onada que ens faci donar
passos enrere.
A nivell de Catalunya, després de moltes setmanes de negociacions, sembla que per fi els dirigents d’ERC i JUNTS es van posar d’acord i van ser
capaços de configurar un govern que esperem que prompte comenci a treballar perquè el país no es quedi aturat i Catalunya recuperi el lideratge
que li correspon. En aquest sentit, un fet molt important és la posada en llibertat dels 9 empresonats del “procés” per la via de l’indult. Tots sabem
que això per si sol no solucionarà el problema polític entre Catalunya i l’Estat, però sí que pot suposar un efecte positiu que ajudi a rebaixar les
tensions, i ajudar a que el diàleg sigui possible i es pugui avançar en la consecució d’acords.
Cuideu-vos molt i salut per a tothom!
Benvolgudes Planeres i Planers, ens tornem a retrobar tres mesos després per comentar la tasca quotidiana que realitza la
nostra formació política a Santa Bàrbara. Estem intentant complir el nostre programa electoral o almenys el màxim possible
de les nostres propostes, tot i que estem a govern, no resulta fàcil, ja que per motius protocol·laris o per motius varis, no és
tan senzill portar a terme tot el que nosaltres voldríem.
La Covid-19 continua entre nosaltres, tot i que les dades ens fan ser optimistes, no podem deixar de demanar màxima precaució i no baixar la
guàrdia. Aquest any hem pogut celebrar la revetlla de Sant Joan, amb la típica foguera i un sopar de ”pa i porta”, amenitzat amb una mica de
música. També hem gaudit de les audicions musicals de l’escola de música i de les graduacions dels alumnes de sisè de l’escola i dels alumnes de
quart d’ESO i segon de Batxillerat de l’institut i dels nostres menuts de la Llar d’Infants, millor del que ens pensaven quan va començar el curs.
La secció local d’ERC a Santa Bàrbara continuem treballant per buscar noves iniciatives i implementar les idees existents, amb reunions de
treball dels militants i amics per localitzar les necessitats de la nostra població i de la seva gent. Comerços, bars i restaurants, empreses, entitats,
etc. Ara no estem en campanya i per això potser és el millor moment per parlar sense esperar ni demanar res a canvi, simplement conèixer la
realitat.
Des de les nostres regidories, Ensenyament, Promoció Econòmica, Medi ambient, Governació, Participació Ciutadana i Fires, totes importants i
necessàries per a un bon desenvolupament de la nostra població, ens esforcem dia a dia per donar el màxim de nosaltres i aconseguir fer realitat
les idees que surten de les seves peticions que ens arriben per diferents canals.
Estem lluny de fer complir totes les nostres propostes, però encara ens queden dos anys per arribar al màxim possible. Moltes vegades s’han
de prioritzar els problemes del dia a dia, que potser no entraven dins del programa que penses per a quatre anys. Recordeu que hem tingut
problemes politics, problemes meteorològics, problemes mediambientals, tots aquests no estaven pensats a principi del mandat i això fa que
hagis de canviar els tempos i la disposició de deixar per més endavant coses que volíem fer ja. Ens comprometem a continuar treballant de
valent per tots vostès.
Per altra banda, si parlem a nivell de país, Esquerra Republicana de Catalunya torna a tenir la presidència de la Generalitat, torna a governar el
nostre país i això ho intentarem aprofitar al màxim i treure rendiment pel nostre poble, ja sigui amb reunions presencials, telemàtiques o amb
la típica trucada telefònica amb qui faci falta.
El Gobierno de España ha concedit un indult als presos politics, però és l’AMNISTIA el que reclamem. No van fer res dolent, només ens van donar
l’oportunitat d’expressar-nos lliurement a les urnes i per això no han de demanar perdó ni penedir-se de res. Lògicament aquest indult deixa
fora a les exiliades i exiliats. El nostre grup va presentar una moció demanant l’AMNISTIA i es van presentar més de dues-centes mil signatures
al Congreso de los Diputados.
Visca Santa Bàrbara i Visca Catalunya Lliure.
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Les nostres valoracions,
NO
ADSCRIT Joaquim Martí
El temps passa molt ràpidament, el passat dia 15 de juny va fer 2 anys de la creació del nou ajuntament, i per
tant, 2 anys des de què som regidors. La veritat és que estem molt orgullosos de moltes coses, primerament dels resultats electorals, tot
un èxit amb el moment i context amb el qual ens trobàvem. Cal recordar que ens vam quedar només a 27 vots de la segona força al nostre
poble i que vam ser un dels culpables que el partit que sempre havia guanyat amb majoria absoluta la perdés d›una forma molt clara.
Personalment he treballat i he aportat moltes coses, ja tindrem temps per a explicar tot el que hem fet en un altre moment. Estar a
l’oposició és complicat, però el que tenim clar és que des de fora intentarem seguir ajudant i aportant tot el que puguem al nostre poble.
Ara ve l’estiu, i amb ell les nostres Festes Majors, unes festes que encara no seran com les que estem acostumats a viure.
Volem donar molts ànims a totes les planeres i planers i que participen de la forma més responsable possible en tots els actes.
El nostre nou partit ja comença a funcionar... #SBAU #SantaBàrbaraAvançaUnida.
Àngels Bayerri
Després de dos anys com a regidora del PP al principi i ara no adscrita dins l’ajuntament, puc dir que al principi no sabia molt bé on em
posava, no tenia ni idea de la feina que es feia ni si la sabria fer; ara puc dir que no és una tasca fàcil, ja que no tens gairebé informació per
poder treballar, però crec que hem fet una bona feina, hem posat ganes i hem anat aconseguint alguna cosa de les que portàvem al programa,
així que estic orgullosa i continuaré treballant juntament amb Ximo per a poder fer més coses per al poble en aquests dos anys que ens
queden, i que esperem que siguin molts més.
Gràcies a tots els que ens han donat la seva confiança.
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