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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

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

Ana M. Panisello Arasa

Regidora de Serveis Socials, 
Noves Tecnologies, Esports, 
Turisme i Fires

Benvolguts planers i benvolgudes planeres,
Estem entrant ja a la tardor, època de tornada a la rutina, de reprendre les nostres 
tasques o buscar nous projectes. I és època també on comencem a recollir els fruits 

del nostre camp, de garrofes, de cítrics i d’olives. Olives. Oli. Fira. La nostra estimada 
fira. La Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç. La culminació de la tardor a Santa 
Bàrbara. 
Després d’un any d’aturada obligatòria per la pandèmia, tenim ganes de retrobar-nos 
de nou a la fira, sempre amb responsabilitat i respectant totes les mesures de seguretat 
marcades. Tenim ganes de passejar-la, de veure-la, de sentir-la, de gaudir-la! Volem veure 
els estands, les cooperatives, les entitats, la maquinària, les atraccions, les parades... 
Volem participar en les activitats, escoltar les xerrades, veure les exposicions, degustar-
ne la gastronomia... tenim ganes de fira!
I enguany tenim més ganes que mai. Aquesta edició, planers i planeres, la Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç compleix vint-i-cinc edicions. Han passat molts anys 
des de què el consistori, cooperatives i comerços van unir forces i dotar d’un aparador 
del sector primari, el teixit comercial i associatiu, la cultura i el valor del nostre poble, un 
aparador que ja porta un quart de segle. I ens hem de felicitar, perquè entre tots i totes 
l’hem ajudat a créixer i a ser un referent a les nostres terres. 
La pandèmia ens ha mostrat que res ens pot aturar, ja que igual que fa vint-i-cinc anys 
moltes van ser les dificultats per crear aquesta fira i aquesta es va tirar endavant, ara 
hem de seguir-ne els mateixos passos i ressorgir de nou perquè la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç continuï sent el referent que n’és avui dia. 
Enguany jo m’estreno com a regidora de Fires, per unes circumstàncies especials. 
Voldria fer referència abans que res als qui han marcat el camí i que han contribuït a fer 
gran la fira, Josep Ibáñez, Gerard Cid, Judit Lleixà i Manel Crespo. D’ells i elles intentaré 
aprendre’n i treballar amb responsabilitat; mirarem endavant però sense oblidar d’on 
venim. 
Planers i planeres, soc conscient que les circumstàncies seran diferents, però amb 
moltes ganes de celebrar-ho. Vint-i-cinquena edició, un nou pavelló del qual us sentireu 
orgullosos i orgulloses (s’ha acabat patir per la meteorologia!), noves propostes, nous 
reptes, nous horitzons, però sempre amb l’esperit del primer dia. 

Benvolguts planers i benvolgudes planeres,

Escric aquestes línies quan han passat diferents fets dintre el nostre ajuntament. 
Com a regidora de Salut, com tothom sap, hem passat temps molt difícils i, encara 

que sembla que tot va a millor, no hem de deixar enrere les mesures Covid, ja que la 
prevenció és el millor remei per tirar endavant.

Després de passar les Festes Majors, unes festes que, tot i la situació que estem vivint i 
que ens va limitar la realització d’actes, van poder realitzar-se la majoria d’ells; tot i que 
vam haver de ser prudents per evitar els contagis i la propagació del virus, per això, vam 
buscar maneres alternatives de mantenir i potenciar les nostres Festes Majors.

Així, prenent totes les mesures necessàries i superant les dificultats enfoquem unes 
jornades nadalenques el més normals possibles, tot i que dependrà de les mesures 
vigents en aquell moment, però des d’aquesta regidoria intentarem tornar a poder 
gaudir amb la màxima normalitat. Començarem en la festivitat de Santa Bàrbara, amb 
el típic Parc de Nadal, la cavalcada de reis, la búsqueda dels tions, l’entrega de cartes a 
l’Herald, el pessebre vivent amb els alumnes de 2n ESO, el tió gegant... i no oblidem La 
MARATÓ de TV3.

A partir d’ara tinc més regidories, tot i així espero poder seguir amb aquest nou repte, 
i sobretot dia a dia seguir treballant pel nostre poble, donarem el millor de nosaltres, 
volem una Santa Bàrbara millor i per això seguirem.

Recordeu que la Covid-19 no s’ha acabat, hem de fer cas i seguir les recomanacions en 
tot el que ens demana el Departament de Salut.

Laia Pla Coto
Regidora de Salut, Festes, 
Personal i Joventut
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COVID-19

Després que el 21 de juny les mesures i les restriccions 
es relaxaven, el govern va haver de fer marxa enrere 
degut a l’augment de contagis i el 12 de juliol 
s’anunciaven noves restriccions.

El govern català feia marxa enrere i aplicava noves 
restriccions a Catalunya per al juliol i mesures covid 
per frenar els contagis del que ja es considerava una 
cinquena onada de la Covid-19. A més, va demanar al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’aplicació 
del toc de queda d’1 a 6 h per a municipis de més de 
5.000 habitants amb una incidència acumulada igual 
o superior a 400 contagis per cada 100.000 habitants. 
En total la mesura afectava a Barcelona i 160 
municipis més, solament un, de les Terres de l’Ebre, 
però a mesura que anava passant el mes de juliol, 
s’incrementava el número de municipis de Catalunya 
i també de les Terres de l’Ebre.

La cinquena onada era la més agressiva de la 
pandèmia en termes de propagació. La taxa de 
contagi (Rt), que calcula la velocitat amb què es 
transmet el virus, superava el 3 i, per tant, s’estimava 
que un sol positiu podia encomanar el virus, com a 
mínim, a tres persones més. La realitat, però, era que 
la variant delta (l’originada a l’Índia) ja suposava dos 
de cada cinc contagis a Catalunya i era un 57% més 
contagiosa, de manera que si abans es detectaven 
entre 4 i 5 contactes positius, ara de cada infectat en 
podien resultar entre 9 i 10, bona part dels quals no 
serien convivents de l’infectat.

La població més afectada eren els joves d’entre 16 i 29 
anys; les discoteques tancaven de nou i s’imposaven 
limitacions als esdeveniments multitudinaris, i el 
govern recomanava tornar a portar la mascareta 
posada també en exteriors.

A Santa Bàrbara l’efecte Festes Majors també afectava 
i s’incrementaven al juliol els contagis a diari, cosa 
que no havia succeït a la quarta onada en què la 
Covid-19 no va arribar a Sant Bàrbara.

S’entrava al mes d’agost amb els professionals sanitaris 
una altra vegada al límit. Les UCI tornaven a 
estar plenes i els sanitaris tenien la sensació que 
l’administració només posava pedaços i que una part 
de  la ciutadania no s’estava prenent seriosament el 
virus.

La cinquena onada estava sent un cop molt dur, per 
inesperada, per explosiva i perquè va arribar quan 
els professionals acumulaven un any i mig d’entrega 
absoluta.

En aquesta cinquena onada de temps de lluita contra 
la Covid-19, els hospitals havien passat d’estar 
recuperant activitat ajornada, a haver de suspendre 
cada dia entre el 15 i el 20 % de les intervencions. 

A principis de setembre la situació millorava i els 
contagis baixaven, sobretot a les Terres de l’Ebre, tot 
i així les mesures del 15 de juliol és prorrogaven, en 
principi fins al 10 de setembre, però posteriorment, tot 
i la millora de la situació epidemiològica i els avanços 
en la campanya de vacunació, s’anirien prorrogant, 
amb petites modificacions, fins a finals de setembre. 
Aquestes petites modificacions afectaven a l’oci 
nocturn i la restauració, que incloïen la reobertura 
de l’oci nocturn en espais interiors fins a les 3 de 
la matinada i l’ampliació mitja hora de l’horari de 
restauració. 

La cinquena onada de la Covid-19 afecta als més 
joves
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

L’Ajuntament de Santa Bàrbara ja ofereix el servei 
d’entitat de registre idCAT

L’Ajuntament de Santa 
Bàrbara segueix en el 
procés d’implementació 

de l’administració electrònica 
i en facilitar a la ciutadania 
l’accés a gestions i serveis de 
les diferents administracions. 
L’Ajuntament dona un pas més, 
oferint la possibilitat d’obtenir 
l’idCAT certificat sense haver de 
desplaçar-se a una altra població, a 
l’Smartcentre de Santa Bàrbara ja 
es pot demanar l’idCAT Certificat.
L’idCAT Certificat és un 
identificador digital que s’instal·la 
al navegador tot garantint la 
identitat a internet i permet accedir 
als diferents tràmits i gestions que 
ofereixen moltes administracions.
L’idCAT Certificat permet 
operar amb les administracions 
públiques i assegura la integritat 
i la confidencialitat de les 
transaccions electròniques que 
s’envien per Internet. També 

permet, per exemple, signar 
correus, documents electrònics 
i formularis web amb totes les 
garanties.
Sense la signatura electrònica, 
els tràmits telemàtics no tenen 
validesa, ja que la xarxa electrònica 
no ofereix el nivell de seguretat 
necessari per garantir les dades.
Hi ha dues maneres d’obtenir 
l’idCAT:
1. A través del web www.idcat.
cat, des del punt 1. “Sol·licitud del 
certificat”. En aquesta pàgina es 
troba un formulari que permet 
introduir les dades necessàries per 
obtenir la identitat digital: nom, 
cognoms, document acreditatiu 
d’identitat, adreça electrònica, 
etc. Un cop introduïdes les dades 
s’emmagatzema la petició per 
tal que pugui ser validada per 
qualsevol de les entitats de registre 
idCAT.

2. El ciutadà també té una segona 
forma d’obtenir el seu idCAT: 
presentant-se directament a 
qualsevol de les entitats de registre 
idCAT.
Vídeo explicatiu:
https://youtu.be/PwDFd1DAGKw
Per a més informació http://www.
idcat.cat 

Practicum Odisseu a Santa Bàrbara

Un any més, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara ha gaudit 
durant la temporada 

d’estiu d’un alumne beneficiari 
del programa Practicum Odisseu. 
Aquest programa, previ sol·licitud 
per part de l’alumne/a, permet 
gaudir de pràctiques d’empresa a 
la persona beneficiària. En aquest 
cas, igual que a l’edició anterior, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ha tingut durant 300 hores una 
persona encarregada de donar 
suport a la Plana Ràdio, realitzant 
tasques com la posada en ordre 
de l’arxiu audiovisual de la ràdio, 
actualitzar les xarxes socials, 
generar continguts o substituir 
al personal de la ràdio durant la 

temporada de vacances. 
Odisseu és un programa per 
incentivar mitjançant una 
contraprestació econòmica 
l’estada de joves universitaris en 
pràctiques en empreses situades 
en territoris rurals per a promoure 
i facilitar el retorn i la incorporació 
al mercat de treball dels joves 
a les zones rurals. A banda, 
l’Ajuntament rep una subvenció 
per part de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) del 50 % dels costos 
laborals de la persona contractada. 
Aquestes pràctiques tenen una 
contraprestació important, tant 
per una banda com per l’altra, ja 
que permet a alumnes que estan 

realitzant estudis universitaris 
poder realitzar pràctiques 
d’empresa i, als ens que contracten, 
disposar de personal qualificat per 
realitzar diferents tasques durant 
un període de temps determinat. 
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Hisenda

Durant el mes de setembre, la brigada municipal 
va executar la construcció d’un tram de vorera 
a la banda esquerra de l’inici de la carretera de 

la Galera, donant continuïtat així a la vorera existent a 

la resta del carrer. D’aquesta manera es dona resposta 
a les peticions del veïnat, millorant les condicions 
de seguretat i evitant la formació de bassals que 
dificultaven la circulació dels vianants. 

A principis de setembre es van acabar les obres 
d’arranjament del solar situat just al davant de 
l’Escola Jaume Balmes per tal de convertir-lo 

en un nou pàrquing públic.
Aquesta actuació s’ha fet com a fruit de la negociació i 
la posterior signatura del conveni amb els propietaris 
per tal de cedir el terreny de manera indefinida i, a 
canvi, l’Ajuntament els exonerarà del pagament anual 
de l’IBI mentre duri la cessió. En funció del temps que 
duri la cessió, si finalment els propietaris decideixen 
construir un edifici, també gaudiran d’una bonificació 
en el permís d’obres.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara està convençut que 
aquesta és una fórmula amb la qual tots en surten 

beneficiats, per una part els propietaris s’estalvien 
pagar un impost per un terreny que fins ara no tenia 
cap utilitat i per l’altra el poble guanya un nou espai 
per aparcament en una zona en la qual, en certs 
moments del dia, és molt necessari.
Les obres han consistit en pavimentar el solar, 
senyalitzar l’entrada i sortida, pintar les places 
d’aparcament i instal·lar uns punts d’enllumenat.
L’entrada al pàrquing és pel carrer del Mestre i la 
sortida pel passeig de les Escoles.
L’Alcalde, Antonio Ollés, expressava el seu agraïment 
als propietaris per la cessió temporal del terreny, i 
espera que tothom pugui fer un bon ús d’aquest nou 
espai. 

Nou pàrquing públic

Nova vorera a la carretera de la Galera

7



Governació, Promoció Econòmica i Fires

A poc més de sis mesos de 
treball amb la Cambra 
de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tortosa, després 
d’haver signat a principis d’any 
el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
el 30 de juny es va passar un 
primer esbós del treball realitzat 
fins aleshores, amb més de 50 
entrevistes a comerços locals i la 
generació d’un primer document 
que marca les línies estratègiques 
a seguir, encarat principalment 
a la millora dels aparcaments, 
senyalització, millora estètica del 
centre comercial i la regeneració 
de locals comercials buits. 

Presentat aquest primer document, 
la trobada es va encaminar cap 
a la presentació de la nova línia 
d’ajuts que es presentaran i que, 
aquest cop, només podran accedir 
aquells establiments afectats per 
la Resolució SLT/1/2021 de 4 de 

gener, per la qual es prorroguen 
i es modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori 
de Catalunya. També es van 
presentar altres ajuts vinculats al 
Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya. 

Finalment es va abordar l’estat 
actual de la Unió de Comerciants, 
amb la finalització de la campanya 
de captació de socis, la creació 

de comissions de treball, el pla 
formatiu a partir del mes de 
setembre o les properes campanyes 
comercials, fira i Nadal. 

Manel Crespo, regidor de Promoció 
Econòmica, valorava molt 
positivament la trobada, tenint 
present que es va realitzar en un 
clima distès i informal, per tal 
de crear un entorn més proper a 
generar sinèrgies positives entre 
les parts implicades, Cambra, 
Ajuntament i teixit comercial. 

Trobada amb el teixit comercial local

GUÀRDIA MUNICIPAL SANTA BÀRBARA 2021
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Salut, Festes, Personal i Joventut

Del 17 al 19 de setembre 
van tenir lloc els actes 
de celebració de la Ciutat 

Gegantera d’enguany, als quals 
van assistir la colla gegantera de 
Santa Bàrbara entre les més de 
50 colles participants.
La Ciutat Gegantera de 
Catalunya és el títol que 
concedeix, anualment i des de 
l’any 1985, l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya 
(ACGC) a la ciutat que ha 
organitzat els actes centrals del 
dit nomenament i que durant 
un any ha estat el cap i casal 
del món geganter català. Aquest 
títol comporta l’organització de 
diferents activitats relacionades 

amb el món geganter i de 
promoció de la cultura popular, 
així com la custòdia dels 
gegants de l’Agrupació, en 
Treball i la Cultura, els gegants 
representatius de Catalunya, fins 
a la proclamació de la següent 
Ciutat Gegantera.
Enguany la Ciutat Gegantera 
és Tortosa, també capital de 
la Cultura Catalana, i durant 
els dies 17, 18 i 19 de setembre 
va realitzar actes de cultura 
popular com ballades de gegants 
o mostres de bestiari.
La regidora de Festes, Laia Pla, 
es mostrava molt satisfeta que 
la colla gegantera de Santa 
Bàrbara hagués participat en 

aquests actes, ja que dona a 
conèixer el nostre poble arreu del 
territori català i mostra l’esperit 
participatiu dels planers i les 
planeres. 

Els gegants de Santa Bàrbara participen a la celebració 
de la Ciutat Gegantera 2021



Acomiadament pubilles del 2019 

Festes Majors 2021

Salut, Festes, Personal i Joventut
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Salut, Festes, Personal i Joventut
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 14/7/21 18/8/21 16/9/21

LÍMIT 
RD140/03

Diposit de 
Capcelera

Xarxa SB.:
C/Ausias March

Xarxa SB:
C/Ausias March

CONCEPTE LÍMIT RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 2 <1 <1

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’78 0’60 0’66

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

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 527 539 533

Olor (a 25ºC) 3 2 1 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’8 7’9 7’7

Sabor (a 25ºC) 3 2 1 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’32 0’50 0’30

Nitrats <=50 26 20

Pa
rà

m
et

re
s 

in
d

ic
ad

or
s

P.
 m

ic
ro

- 
b

io
lò

gi
cs



Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Des de la Regidoria 
d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara, el dia 13 de juliol van 
iniciar-se les obres de la reforma 
i adequació d’usos dels lavabos 
de l’alumnat de l’Escola Jaume 
Balmes, ja que eren necessàries 
degut als 30 anys que feia que 
s’havien fet.
Amb la col·laboració obtinguda 
per part del director de l’Escola 
Jaume Balmes, qui va informar 
de la realitat i abast de les 
situacions que suposava aquest 
fet, la regidora d’Ensenyament 
es va posar en contacte amb 
el   Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, des d’on 
van desplaçar-se per verificar i 
valorar les necessitats. Un cop feta 
la visita, es va arribar a un acord 
d’actuació que permetrà esmenar 

les deficiències observades per tal 
de poder obtenir una utilització 
més adequada i eficient.
Finalment, el 23 de juliol, es 
van finalitzar les que enguany 
havia previst el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Esperem que es 

continuen tan aviat sigui possible.

La regidora d’Ensenyament, Elen 
Estarlich, es mostrava satisfeta 
que amb la col·laboració del 
Departament d’Educació es 
puguin anar fent reformes tan 
necessàries. 

Reformes a l’Escola Jaume Balmes

A principis d’agost van començat les obres de 
creació del refugi de gats i gossos ubicada al 
darrera del magatzem municipal.

Les obres van consistir en la creació de gosseres per 
donar refugi temporal als gats i gossos que circulen 
solts pel nostre poble.
El refugi està gestionat per l’Associació Profauna 

Terres de l’Ebre, qui és l’encarregada de vetllar pel 
bon funcionament del refugi.
Una vegada es posi en funcionament, també hi 
haurà la possibilitat que gent del poble, de manera 
voluntària, col·labori amb tasques pròpies del refugi, 
com la passejada dels gossos, etc. 

Creació d’un refugi de gats
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Durant els mesos d’estiu 
es van estar duent a 
terme diverses feines de 

manteniment dins el recinte de la 
Llar d’Infants les Beceroles.
Amb la realització d’aquestes 
reformes, al setembre es va iniciar el 
curs disposant del sorral reomplert 
i una borrassa instal·lada al pati 

per a la prevenció de radiació solar.
Igualment es van efectuar treballs 
de manteniment i reparació 
d’elements a la zona dels lavabos.
La regidora d’Ensenyament, Elen 
Estarlich, agraïa a la brigada 
municipal i al personal de neteja 
la feina realitzada. 

Tasques de manteniment a
la Llar d’Infants

El període d’estiu va servir a 
la Regidoria d’Ensenyament 
per poder efectuar una sèrie 

de treballs d’instal·lació, reformes 
de millora i reparacions a l’Escola 
Jaume Balmes.

Amb aquestes reparacions, 
l’escola s’adapta a la normativa 
existent.

L’alumnat ha iniciat aquest curs 
amb el sorral reomplert i l’hort 
ampliat, ja que es va poder 
comptar amb el finançament 
íntegre del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, que també s’havia 
encarregat de reformar i millorar 

els espais de lavabos.

Tot això, juntament amb la 
realització de les tasques 
de manteniment habitual 
necessàries pel correcte 
funcionament del centre escolar 
efectuades regularment pels 
membres de la brigada municipal 
i del personal dels serveis de 
neteja.

La regidora d’Ensenyament, Elen 
Estarlich, estava satisfeta que 
els alumnes i tot el personal de 
l’escola hagin pogut començar 
el curs amb aquestes reformes 
efectuades. 

Tasques de manteniment a l’Escola 
Jaume Balmes

El dia 13 de setembre es va 
donar inici al nou curs escolar 
2021-2022 a l’escola Jaume 

Balmes i a l’Institut les Planes.
La regidora d’Ensenyament, Elen 
Estarlich i l’alcalde, Antonio Ollés 
comentaven que s’iniciava el 
curs amb moltes ganes i il·lusió, 
tot i les normes de seguretat 
que s’han de complir per part de 

tothom, mares, pares, professorat 
i alumnes. L’estreta col·laboració 
entre ajuntament, escola, institut 
i AMPA dona la seguretat que tot 
anirà correctament. Tot i això, es 
necessita l’ajuda de tots perquè 
l’entrada i sortida als centres sigui 
el més eficaç possible.
Entre tots és més fàcil per garantir 
un ensenyament de qualitat. 

Inici del nou curs escolar 2021-2022
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Ensenyament, Participació Ciutadana i Medi Ambient

Diada 11 de setembre a Santa Bàrbara
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Jornades Esportives 2021

Durant l’última setmana 
de les Jornades Esportives, 
també es van realitzar 

algunes activitats noves 
incorporades aquest any, com la 
classe de marxa nòrdica on es va 
poder aprendre nocions bàsiques 
sobre com caminar amb pals de 
forma correcta o la gimcana de 
patinets elèctrics que va tenir 
una bona participació i va ser una 
competició innovadora i divertida 
que segur que intentem repetir 
el proper any amb l’organització 
del Club X-Raiders Santa Bàrbara. 
La classe de ioga a les piscines 
municipals per part de centre Equi-
libri també va ser una activitat 
nova i que es va anar repetint 
durant l’estiu.

El Gimnàs Fit&Hàbit també va 
realitzar una classe funcional 
oberta a tothom, a la pista de 
futbol sala de l’Estadi Municipal, 
amb música ambiental per a 

agafar energia per a fer tota mena 
d’exercicis.

El CE la Plana Femení va organitzar 
una jornada de prova per a totes 
aquelles noies que volguessin 
iniciar-se o jugar a futbol amb 
elles, les recentment campiones 
de la Lliga Futbol 7 Terres de l’Ebre 
i que aquest any s’estrenaran 
amb el Futbol 11. També van 
jugar un partit amistós amb la 
UE Campredó i van organitzar i 
jugar conjuntament amb el CF 
Santa Bàrbara, un emotiu partit 
en homenatge a Agustí Martí “Lo 
Garcho”.

També es van dur a terme activitats 
no tan físiques com els campionats 
de futbolí, billar i guinyot, al bar 
de La Gela i de La Plana Sports 
Club, i es van continuar fent 
activitats que ja formen part 
de les jornades esportives des 
de fa molt temps com el Body 
Combat, aquest any a la plaça de 

la Independència i repetint amb 
l’èxit de participació. La marxa 
nocturna amb mountainbike per la 
via verda, un dels actes que també 
es porta fent des de fa anys, es va 
poder reprendre després d’un any 
d’aturada i essent un dels actes 
amb més gent inscrita.

Finalment, el dia 4 de juliol, es 
va realitzar l’entrega de premis i 
reconeixements esportius havent 
realitzat prèviament l’espectacle 
de cloenda “Trial Battle Show” on 
bicicletes i motos van realitzar tota 
classe de piruetes. A continuació es 
va donar un refrigeri als assistents.

Des de la Regidoria d’Esports 
volem agrair l’esforç mostrat per 
part de tots els col·laboradors, 
organitzadors i participants i 
fem una valoració positiva de 
les Jornades Esportives 2021 i us 
animem a participar o proposar 
noves activitats de cara a l’any que 
ve.  
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Dijous 8 de juliol, i dins el marc 
de les Festes Majors 2021 de Santa 
Bàrbara, va tenir lloc l’entrega de 
premis del XVI concurs d’imatge 
digital. 

En aquesta edició la temàtica ha 
estat “Mirades emMASCARETES”. 
Aquest concurs pretén apropar 
i donar a conèixer la nostra 
població, tant per la riquesa 
natural, arquitectònica com 

personal. Un jurat compost 
per representants d’entitats, 
treballadors de l’Ajuntament 
i regidors va ser l’encarregat 
d’efectuar les votacions per treure 
les imatges guanyadores. El primer 
premi, dotat amb 100 €, va ser per 
a Ernest Subirats Fumadó, el segon 
premi, dotat amb 50 €, va ser per a 
Erika Martínez López i Irina Gisbert 
Pitarch i el tercer premi, dotat amb 
30 €, se’l va endur Guillem Blanch 

Roldan. Tots els participants també 
van rebre un obsequi en agraïment 
a la seva participació.

Ana M. Panisello, regidora de 
Noves Tecnologies, es mostrava 
molt satisfeta per les imatges 
presentades al concurs i perquè el 
tema havia pogut treure imatges 
que reflectien els sentiments de 
les persones en aquesta pandèmia 
que estem vivint. 

Entrega de premis del XVI Concurs D’imatge Digital

1r PREMI -
Ernest Subirats Fumadó

2n PREMI -
Irina Gisbert i Èrika Martínez

3r PREMI - 
Guillem Blanch Roldan
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Nou centre APASA

Al mes de maig, el Servei de Teràpia Ocupacional 
Santa Bàrbara es va traslladar al nou centre 
ubicat al carrer Genar Bartrolí, 7, annex al CAP 

i a la Llar d’Infants les Beceroles.

Les noves instal·lacions estan distribuïdes en una 
planta baixa on disposen de tallers diferenciats, banys, 
un menjador, sala snoezelen, despatxos, magatzem 
i un pati exterior; amb un cost de 900.000 € i amb 
projectes de futur d’una Llar-Residència.

La capacitat del centre és de 48 places per atendre 
a persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament, de les quals actualment es troben 
ocupades 26.

El Servei de Teràpia Ocupacional Santa Bàrbara vol 
agrair a l’Ajuntament de Santa Bàrbara l’haver-los 
facilitat un espai a l’Smartcentre per poder atendre 
als seus usuaris durant sis anys i mig i també per 
cedir-los el terreny per fer el nou Centre Ocupacional. 

També volen agrair, molt especialment, el tracte i 
el suport rebut per part de tots els professionals de 
l’Smartcentre durant tots aquest anys: Guillem, 
Mercè, Amaya i Edu.

Sota el títol “Els sons de 
l’elaboració de l’oli i de la 
cuina” l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara va participar en l’edició 
2021 d’Ebre, Música i Patrimoni 
2021.

La Plana a Santa Bàrbara és des del 
segle XVIII un territori colonitzat 
per al cultiu de l’olivera. Els treballs 
agrícoles encaminats a produir 
olis de la màxima qualitat han 
conformat un paisatge equilibrat, 
una cultura singular i una economia 
caracteritzada pel seu arrelament 
a la terra, tal com es mostra en 
la Cooperativa Agrícola de Sant 
Gregori i en la Cooperativa Agrícola 
del Camp, integrada en el grup 
Montebre.

Les feines tradicionals del conreu 
de l’olivera esllemenar, llaurar o 
entaular són només alguns de molts 
treballs que requereix el cultiu i que 
precedeixen a la recol·lecció de les 
olives.

L’edició d’enguany constava d’una 
instal·lació sonora i visual on es 
podien escolar sons del paisatge 
sonor de l’elaboració de l’oli a 
l’almàssera que és un procés 
industrial que comença amb 
l’entrada de les olives. En ell podíem 
sentir les màquines de molta, el 
batut, el so dels equips de depuració 
i envasat, o el cremador que 
transforma els pinyols en energia. 
Finalment, es podien escoltar els 
sons de la cuina planera on l’oli ha 
jugat sempre un paper important 
per amanir, cuinar o conservar, 
conformant l’ànima i la base del 
que s’ha consagrat com a cuina i 
dieta mediterrànies.

Tot i que la instal·lació sonora va 
estar ubicada a l’Smartcentre durant 
els mesos de juliol, agost i setembre, 
però el 27 d’agost, al Poliesportiu 
Municipal, es va fer la presentació 
amb una activitat vinculada amb 
actuacions que van fer referència 

a l’univers cultural del conreu de 
l’olivera i l’elaboració de l’oli. Una 
activitat que es va incloure dins 
del concert del campus de conjunt 
instrumental la Plana del Montsià, 
impulsat pel mestre Quim Tafalla.

La regidora de Turisme, Ana M. 
Panisello, es mostrava satisfeta 
per poder participar un any més a 
l’edició d’Ebre, Música i Patrimoni 
que organitza el Museu de les Terres 
de l’Ebre. 

Ebre, Música i Patrimoni 2021
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

El divendres 27 d’agost, a 
l’Estadi Municipal, es va 
realitzar el Concert final del 

Campus de Conjunt Instrumental 
La Plana del Montsià, dirigit pel 
planer Quim Tafalla. 

Van estar assajant gairebé 2 mesos, 
dos dies a la setmana a les Piscines 
Municipals. Era el 7è any que es 
realitzava, es va iniciar amb uns 
12 músics a la 1a edició i aquest 
any n’han participat 44, de Santa 
Bàrbara i localitats veïnes.

Va ser una vetllada en la qual 
hi va haver la unió de diferents 
disciplines de l’art: es van 
interpretar diferents peces, 
acompanyades d’una presentació 
teatralitzada a càrrec de Guillem 
Blanch, una demostració de 
pintura espontània, al ritme de la 
música, feta per Regina Pla, una 
exhibició de ball de saló amb Marc 
Ferré i Mariona Ferré, i van ballar 
una jota Guillem Gaya, Eva Pla i 
Marisa Barberà.

També es va fer la presentació 
de la instal·lació sonora amb una 
activitat vinculada amb actuacions 
que feien referència a l’univers 
cultural del conreu de l’olivera i 
l’elaboració de l’oli.

L’Ana M. Panisello, com a 
responsable de l’activitat, agraïa 
la gran tasca que realitza de 

manera voluntària, des de fa set 

anys, el mestre Quim Tafalla; 

valorava molt positivament la seva 

implicació i interès amb el Campus. 

També agraïa la participació 

dels diferents artistes planers, 

que van acompanyar als músics 

complementant el concert.

Cloenda del Campus de Conjunt Instrumental

La primera setmana del mes 
d’octubre es van iniciar, un 
any més, les classes de català 

per adults de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. Comença el curs 
amb quatre grups, diferenciats 
pels nivells de coneixement de la 
llengua de l’alumnat.

Es realitza una sessió a la setmana 
de 90 minuts, del mes d’octubre 
fins el mes de maig. Les classes 
s’imparteixen al Centre Municipal 
de Serveis Socials, al primer pis de 
les instal·lacions.

Són cursos adreçats a tothom qui 
vulgui aprendre i perfeccionar el 
català, tant persones autòctones 
com nouvingudes. Sempre es 
treballa tenint en compte els 
coneixements de les persones 

inscrites i s’adapta a les necessitats 
de cada grup.

Aquest any, davant la situació 
que ens trobem de la Covid-19, 
s’han adaptat diferents mesures 
d’higiene i organització: els grups 
seran reduïts, es deixen 15 minuts 
entre classes per poder netejar i 
ventilar l’aula, és obligatòria la 
mascareta en tot moment i es fa 
rentat de mans tant a l’entrar com 
al sortir de l’aula. Es consideren 
mesures necessàries per realitzar 
l’activitat amb seguretat. 

Al mes de gener està previst tornar 
a organitzar Parelles Lingüístiques 
i les Tertúlies “Parlem?”, que ja es 
feien abans de la pandèmia.

La regidora responsable del 
servei, Ana M. Panisello, destaca 

l’interès que mostra l’alumnat 
en l’aprenentatge i millora de 
la nostra llengua any rere any. I 
també apunta que depenent de la 
situació general de la pandèmia, les 
mesures es poden anar modificant 
durant el curs, esperant que tot 
millori. 

Seguim aprenent català
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Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Clausura del casal d’estiu els Ballarics

El divendres 10 de setembre 
es va realitzar la cloenda del 
casal d’estiu els Ballarics. El 

casal va comptar amb un total de 
63 inscrits a les diferents setmanes 
i guiats per 5 monitors.

Es va realitzar durant 6 setmanes 
de l’estiu, portant a terme diversos 
tallers (manualitats, experiments, 
dinàmiques, piscina, activitats 
esportives...).

Va ser un bon casal on tot i la 
COVID-19 es va poder continuar 
amb la programació prèviament 
marcada i sense cap problemàtica. 

Des de la Generalitat de Catalunya 
es va donar l’opció que els monitors 
i monitores dels casals d’estiu, així 
com els participants de més de 10 

anys, poguessin anar a la farmàcia 
a realitzar-se un test d’antígens de 
manera gratuïta cada 72 hores. 

La cloenda del casal va consistir 
en un petit esmorzar, pinta cares i 
entrega d’obsequis als participants.

Tant Ana M. Panisello com l’equip 
de monitors i monitores valoraven 
positivament el casal d’estiu i 
agraïen a les famílies la seva 
participació, també la predisposició 

de la Farmàcia Bertomeu i la 
col·laboració de la Penya Planers 
pels Bous per deixar una carretilla 
per amenitzar alguna estona. 

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



Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports i Turisme

Entrega de diplomes dels cursos de natació 2021

Fi temporada piscines 2021
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Serveis, Agricultura i Cultura

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ha realitzat les obres d’arran-
jament del camí de Mianes i 

del camí que va des del cementiri 
fins a la carretera T-331 de Santa 
Bàrbara a Tortosa. 
Els treballs que s’han realitzat han 
estat treballs de millora del camí, 
reparació, sobretot de clots, asfaltat 
i manteniment per tal de reduir 
les molèsties que suposen per a la 
circulació de vehicles, i sobretot 
perquè els que l’utilitzin puguin 
circular amb total seguretat i 
comoditat. També part dels treballs 
han estat formigonar per evitar 
que els passos de l’aigua provoquin 
danys importants al ferm del camí.
El regidor de Serveis, Agustí Espuny, 
comentava la importància de 
mantenir els camins ben arranjats i 

nets, i anunciava que properament 
es continuarà amb la reparació i 

arranjament d’altres camins del 
terme municipal. 

El nou festival d’arts escèniques de 
petit format neix amb l’objectiu de 
recuperar el patrimoni immaterial 

i la història amb una relectura contem-
porània de la tradició.
El Rihihiu  era un crit que feien les 
dones de Santa Bàrbara per avisar 
als veïns que havien arribat a la 
llar o al tros. El  Rihihiu  era una 
manera de dir a les persones de la 
vora, moltes vegades separades fins 
i tot per quilòmetres, que estaven 
preparades per a trobar-se, per 
a compartir àpat o per a fer un 
intercanvi de verdures de l’hort. Una 
manera de relacionar-se sintètica, 
un avís, un toc per a dir: hi soc, i tu, a 
l’altra banda, em sents. A partir del 
simbolisme d›aquesta pràctica les 
creadores i activistes Anna Zaera i 
Zoraida Roselló (amb la complicitat 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
associacions locals i Surtdecasa.
cat) han impulsat la primera 
edició d’aquest festival participatiu 
d’arts vives.
Del 15 al 17 d’octubre, la 
programació abordarà temàtiques 

vinculades a les històries de 
vida, a la quotidianitat i a les 
manifestacions culturals locals. Tot 
plegat passat pel sedàs del fotògraf 
Quim Giró, la ballarina  Carmen 
Muñoz, la cantant  Ana Tijoux, la 
geògrafa i antropòloga Rosa Cerarols 
(Konvent Puntzero), l’especialista en 
patrimoni Marta Lloret (Caçadora 
de Masies), el clarinetista Miquel 
Àngel Marín o l’Associació Vent del 
Sud, entre d’altres. 
La vida en femení dins d’una 
masada i al poble; la mitologia i les 
llegendes vinculades a l’imaginari 
col·lectiu; els mecanismes de 
comunicació entre masades; 
el diàleg intergeneracional al 
voltant de la història local; tots 
aquests conceptes  dibuixaran un 
circuit cultural a les masades de 
Santa Bàrbara amb la voluntat de 
reivindicar el valor de la topografia 
del patrimoni local, de repensar la 
tradició i les identitats o simplement 
de redescobrir el patrimoni oblidat. 
Tot plegat travessat pels debats de 
gènere.

El regidor de Cultura, Agustí Espuny, 
es mostra molt il·lusionat per poder 
realitzar aquest festival al voltant 
de les masades i espera que sigui tot 
un èxit i que en vinguin moltes més 
edicions en els propers anys, ja que 
des de la Regidoria de Cultura vol 
donar tot el suport a iniciatives com 
aquesta. 

RIHIHIU, un crit convertit en festival 
a les masades de Santa Bàrbara

Arranjament de camins del terme municipal
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2021

• Abonament a les llibretes de la liquidació 
d’olives 2020/2021. 

• Cobrats els 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 Agrícola 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 abonats químics i orgànics). És 
d’obligació per a tothom a partir de 3 o 4 hes. si 
són en secà.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Entrevista a la planera absent...
Laura Giné Llaveria
El meu nom és Laura Giné Llaveria, 
i vaig néixer l’u de juny de 1978. 
Soc filla de Jenaro i Teresa. La 
família de mon pare no els ha 
calgut un ‘sobrenom’ per poder-
los identificar fàcilment, i la meva 
mare fins casar-se era Teresa la de 
Salvador lo rajoler o de Llaveria, 
però no va tardar gaire en passar 
a ser Teresa la de Jenaro. A ma 
germana i a mi sempre ens deien 
les jenaretes, ara la Tere ja és Tere 
la de la ràdio. Al cole de vegades 
ens ho deien per empipar-nos 
però just el contrari, estàvem ben 
contentes de sentir-ho. Sempre 
hem viscut a la Barceloneta tot i 
que a sovint estàvem al carrer Sant 
Rafael, a casa ma iaia Cinta on 
tenia l’espardenyeria ma tia Anna 
i també a casa la tia Cinteta que és 
on viu la meva germana.

La nostra família sempre hem estat 
molt actius en les activitats del 
poble i ens ha agradat col·laborar 
molt en les activitats que s’hi fan, 
així que sempre agafo el magazín 
municipal i li dono un cop d’ull. 
Sempre hi surt algú de la família, 

els més grans en les activitats dels 
jubilats, la meva fillola Clara en la 
banda, o en l’institut, el Roger, la 
Maria... Així que m’ha fet molta 
il·lusió que em permetin ser la 
Planera Absent entrevistada. Així 
i tot, mai he volgut participar 
de la festa del Planer Absent ja 
que no m’hi sento identificada, 
simplement em sento planera de 
naixement i ara tarragonina en 
adopció.

De menuda vaig anar a l’escola 
del poble i participava activament 
en moltes de les activitats que 
es feien, banda de música, 
majorettes, gralles, esplais... també 
m’agradava molt anar a fer voltes 
en la bicicleta, fer cabanes als 
garrofers, anar a descobrir món 
per les planes, jugar a casa de les 
amigues... Ara de gran m’agrada 
venir al poble per estar en la 
família i gaudir de tot allò que ens 
omple, sobretot els moments de 
retrobament de les festes de Nadal 
i la Festa Major. M’agrada viatjar, 
fer fotos, la música, el ball de poble, 
sigui quin sigui el poble, ara bé, he 

de reconèixer que és més especial 
quan veig a mon tio Rogelio ballant 
i cantant a la vegada!

No recordo gaire que de menuda 
m’acompanyessen al cole els pares, 
ells treballaven i nosaltres anàvem 
soles a l’escola amb els veïns. La 
nostra àvia Maria va morir molt 
jove així que qui es quedava amb 
nosaltres per les tardes i als estius 
eren els nostres tios Pepito de Sol 
i Cinteta la matalapera que vivien 
on hi viu ara la meva germana. 
A mi i a la meva germana ens 
encantava com ens explicaven 
històries, jugaven amb nosaltres, 
ens portaven a veure com havien 
nascut les cabretes... però sobretot 
el que ens agradava era jugar a les 
cassoletes que hi tenien al pati per 
quan nosaltres hi anàvem.  

Els nostres pares eren joves i 
treballaven fora, els caps de 
setmana aprofitaven per anar a les 
planes a plegar olives i garrofes, a 
nosaltres no ens agradava massa, 
els pares ens deien que era el seu 
hobbie i no ho enteníem. Amb el 
temps recordo en molt de carinyo 
aquells dies, l’arròs de muntanya, 
els Sugus per les ‘solades’ dient 
que havia passat un follet i com no 
estàvem atentes no l’havíem vist... 
De més grans ens deien que fins 
que no ompliríem la furgoneta no 
podríem marxar a casa i si es feia 
tard no podríem anar a la Lira... 
Això era una amenaça molt forta! 
Quan no hi havia feina al camp 
ens portaven a fer excursions 
a la muntanya, a la tardor a fer 
rovellons i a l’estiu algun dia a la 
platja. 

Després ja vaig anar a l’Insti, 
primer a Tortosa i després a 
Amposta. Ja van venir les primeres 
sortides sense els pares, organitzar-
nos per poder anar a la disco, la 
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Lira, la Parròquia, les festes al 
pobles... portàvem als pares de cap 
fent viatges a munt i a vall i un 
quadrant perfecte perquè tothom 
participés en les sortides.

Vaig marxar del poble per estudiar 
a la URV de Reus, Facultat 
d’Econòmiques i Empresarials 
on vaig estudiar ADE. Marxar del 
poble el primer cop va ser molt 
dur, m’enllorava molt tot i que a 
Reus m’hi sentia a gust. Sempre 
tornava al poble amb el primer 
tren que podia. En passar amb el 
tren per l’Ampolla i veia el Delta 
pensava, ja estic a casa! 

Quan vaig acabar la carrera vaig 
tornar al poble, vaig tenir petits 
contractes, però de seguida vaig 
entrar a treballar a la Caixa. Ja de 
menuda quan anava a l’oficina 
pensava que treballar-hi devia ser 
una cosa xula, cada cop que hi 
anava m’emportava un regalet i 
això quan ets petit és un puntasso. 
Els nens llavors tot i que ja es vivia 
bé no teníem tantes coses com 
els nens d’ara i apreciàvem més 
aquests petits detalls. Per a mi, 
és com si haguessin passat 2 dies, 
però en realitat ja fa 20 anys que 
treballo a Caixabank! 

El meu dia a dia era molt tranquil, 
vivia i treballava al poble fins que 
un dia vaig anar a les Festes Majors 
de Tivenys. Estava mig entrufada, 
jo volia anar a les Carpes de Tortosa 

que s’havien posat de moda, però 
no, vam anar a Tivenys. Mare de 
Déu Tivenys, que se m’hi ha perdut 
a mi... I es produí la casualitat més 
bonica, vaig conèixer el Miquel. 
Al principi, només ens enviàvem 
algun missatge, quedàvem quan 
ell baixava al poble però va 
començar a baixar més (tot i que 
és de Tivenys, ja no va tornar de 
Tarragona en acabar d’estudiar). 
Jo, quan havia d’anar a algun curs 
de formació a Tarragona, també 
quedàvem, i a poc a poc ens vam 
adonar de què volíem estar junts i 
formar una família.

Motius de la marxa del poble: Quan 
vam decidir retallar distàncies, jo 
tenia més facilitats laborals per 
traslladar-me i ell a Tarragona ja 
hi tenia un pis, així que de nou 
vaig fer les maletes. Aquest cop 
vaig marxar més contenta, tot era 
nou, diferent, fèiem moltes coses 
que no fas al poble, amb més 
oportunitats laborals també per a 
mi, inicialment vaig treballar a una 
oficina de particulars a Vila-Seca, 
però necessitaven una persona 
per fer un treball més tècnic en el 
Departament de Riscos així que 

m’hi vaig presentar i vaig canviar 
de feina dintre la mateixa empresa. 
Posteriorment, en desaparèixer les 
Delegacions Generals vaig passar 
a treballar al Centre d’Empreses 
desenvolupant tasques de perfil 
tècnic i anàlisi de riscos. 

Els meus pares em van animar a 
fer el pas, em van dir que si era la 
meva decisió ells estarien sempre 
al meu costat, fins i tot ma iaia 
Cinta em va dir ‘este xic és molt 
templat’ i Tarragona és a prop! 
Jo com m’ho passava tan bé amb 
el Miquel, m’hi vaig tirar de cap. 
Les hores baixes van arribar en el 
moment en què va néixer la meva 
fillola Clara i només la podia veure 
els caps de setmana. Aquesta 
sensació de tristor l’he recuperada 
en veure com està avançant la 
malaltia del meu pare i no poder 
estar acompanyant en moments 
tan difícils, donar suport encara 
que sigui emocional a la nostra 
mare i germana. Tenim molta 
sort però, de tota la gent que es 
preocupa i sovint rep visites tant 
per part de la família com dels seus 
amics que no es cansen d’anar-lo a 
veure. 

Després d’aquest primer baixó, 
es produirien els millors episodis 
de la nostra vida, el casament, el 
canvi de pis i barri, però sobretot 
el naixement dels nostres fills, el 
Marc i la Marina.  

Amb ells, ja no tenim temps 
d’enllorar-nos del poble, omplen 
els nostres dies, són uns xiquets 
molt alegres i els encanta baixar al 
poble, tot i que ells ja en tenen dos, 
Tivenys i Santa Bàrbara. Moltes 
vegades em diuen que hi ha nens 
que tenen molta sort de tenir els 
avis ben a prop i que els hi agradaria 
molt anar a viure al poble. Quan 
els hi preguntem a quin, ens diuen 
que els hi és igual, que s’ho passen 
molt bé als dos. Des de petits els 
hem portat al poble als estius, 
els hem fet partícips de la Festa 
Major, Casals d’Estiu... per tal de 
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Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat

què no s’hi sentin mai estranys. 
Els agrada el poble perquè no s’hi 
matina tant! Així i tot a Tarragona 
també s’ho passen molt bé, tenen 
molts amics, la Santa Tecla, surten 
en una colla de la festa major amb 
el Griu (una bèstia de foc), juguen 
a bàsquet, patins, vivim davant la 
platja...

Visió que en tinc del poble: Jo 
sempre parlo de Santa Bàrbara 
en molt d’entusiasme, tant que 
de vegades faig broma dient 
‘Santa Bàrbara té el campanar 
més alt del mon’. És un poble 
que ha evolucionat en quant a 
infraestructures, té Institut, un 
CAP, la Plana Radio, el Camp de 
Futbol, uns carrers molt arreglats, 
el teixit associatiu... el poble fa 
goig. Malgrat tot, i és una llàstima 
dir-ho, li falta vidilla al centre. 
Aquell ambient que hi ha a l’estiu 
a les piscines, al camp de futbol, 
a la Festa Major, als bous i a la 
desfilada dels Reis Mags, és una 
llàstima que no es pugui conservar 
la resta dels dies. Cada cop hi ha 
menys llocs de treball directes i el 
poble s’està convertint en un poble 
dormitori. 

Contacte amb el poble: Venim al 
poble sempre que podem, tot i que 
cada cop ens és més complicat. 
Els nens tenen extraescolars, 
els partits de bàsquet, nosaltres 
també hi tenim amics que ja hem 
fet i també ens agrada quedar-nos 
a Tarragona, ara és casa nostra 
i també hi estem molt a gust. A 
banda, ens agrada viatjar, anar a 
la muntanya, anar a concerts, al 
teatre... i no es pot estar per tot a la 
vegada. També passem els estius 
a la Ràpita, tot i que no estem al 
poble, estem a prop i podem veure 
família i amics.

El que més enllorem del poble 
sense cap dubte és la nostra 

família, sobretot ara. Així i tot, 
sovint quan no podem venir al 
poble, el poble ve a Tarragona! 
Venen la Tere, Clara i Salva i fem 
un campament al pis. Abans quan 
podien també hi venien els meus 
pares, sobretot la meva mare que 
acudia amb el tren i em deia: vinc 
a vore als meus netets i a capitalejar!

Retorn al poble: No sé si tornaré 
a viure a Santa Bàrbara, si bé amb 
el teletreball cada cop és menys 
necessari viure on treballes. El que 
si que tinc clar és que tornaré a 
les Terres de l’Ebre, si no de forma 
permanent a passar llargues 
temporades, perquè s’hi viu molt 
bé!
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

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

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

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

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

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

 ü Padró d’habitants: 

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

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

- Modificació de dades personals: 

• DNI / NIE (fotocòpia). 

• Estudis (fotocòpia de la titulació oficial). 

• Noms i cognoms (certificat de naixement).

 ü Padró de taxes (clavegueram i escombraries): 

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

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

 ü Padró de taxes (conservació del cementiri): 

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

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

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

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

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

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

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

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

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT

500 - IBI RÚSTICA 2 27/08/2021 - 29/10/2021
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Moviment Demogràfic

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

NAIXEMENTS 3r TRIMESTRE

ISONA MONTERO FERRÉ ..................................... 02/07/2021
Jaime Montero Badia
Cristina Ferré Martorell

DIEGO CHIREA ...................................................... 15/07/2021
Marius Catalin Chirea
Cristina Chirea

POL LLORENS PIQUER .......................................... 01/08/2021
Marc Llorens Arasa
Angela Piquer Giménez

VALENTINA IRIS LÓPEZ ....................................... 06/08/2021
Francisco Iris Agustí
Davinia López Altés

SARA SCHENE RAMÍREZ...................................... 09/08/2021
Ionut Robert Schene
Mònica Ramírez Garcia

LARA RIBA FERRÉ ................................................. 17/08/2021
Joan Riba Ruiz
Maria del Pilar Ferré Gilabert

CHAIMA ANNASSER ............................................ 18/08/2021
Salah Din Annasser
Mimount Errais

DJENEBA KONARE ................................................ 20/08/2021
Ousmane Konare
Wade Diarra

POL PARÉS ESPUNY .............................................. 25/08/2021
Pere Parés Bahent
Àngela Espuny Farnós

LEYA VILA SANGÜESA ......................................... 05/09/2021
Nicolás Vila Costa
Sara Sangüesa López

MARINA SUBIRATS CODORNIU
PAULA SUBIRATS CODORNIU ............................. 07/09/2021
Gerard Subirats Cardona 
Georgina Codorniu Escrivà

GABRIELA TITUAÑA RALLO ................................ 17/09/2021
Jonathan Alexander Tituaña Carrion
Sonia Rallo Rubio

MATRIMONIS 3r TRIMESTRE
CARLOS PAGÀ SOLÀ 
GRISELDA ALBESA HERRERO .............................. 27/08/2021

MIGUEL ESTARLICH ARASA
VICENTA ZAFRA ROMERO ................................... 04/09/2021

DEFUNCIÓNS 3r TRIMESTRE

JUAN ARASA ROMEU ........................................... 17/07/2021

MARIA ANTONIA TROCA CORDERO .................. 21/07/2021

JOAQUÍN CABALLÉ ACCENSI ............................... 10/08/2021

TERESA PRÍNCEP FORÉS ...................................... 27/08/2021

MARIA LLEIXÀ FERRÉ .......................................... 16/09/2021

FRANCISCA MATAMOROS FIGUERES ................. 23/09/2021

RUFINA TENA MONFORTE .................................. 26/09/2021



Entitats Planeres

AMPA ESCOLA JAUME BALMES

Ja tornem a ser a l’inici del 
curs escolar i, com sempre, ens 
adrecem a vosaltres per donar-
vos la benvinguda. Aquest 
any continuem marcats per la 
pandèmia de la Covid-19, amb 
mesures de seguretat i amb els 
protocols corresponents per tenir 
una aula segura.

Per als que us incorporeu aquest 
any a l’escola i perquè serveixi de 
recordatori als que ja fa temps 
que hi sou, us fem un resum de 
les funcions de l’AMPA.

• Projecte Banc de Llibres (a partir 
de 3r curs i fins a 6è).

• Organització de les activitats 
extraescolars.

• Col·laboració en diferents 
activitats de l’escola (castanyada, 
Nadal, carnestoltes, graduació, 
festa fi curs, etc.).

• Gestió del servei de menjador i 
servei d’acollida matinal, migdia 
i tarda.

Des de l’AMPA vetllem per una 
conciliació familiar, per aquest 
motiu aquest any seguim amb 
les acollides, però també hem 
introduït les extraescolars que 
per la Covid-19 vam haver de 
suspendre. Aquest any els nostres 
nens i nenes podran gaudir 
d’anglès oral, zumba, treballs 
manuals, atletisme, robòtica i 
informàtica.

S’enceta una nova etapa a l’AMPA, 
amb la renovació de la presidenta 
i la nova vicepresidenta M. 
José Torres, l’entrada de noves 
membres, distribuïdes per les 
diferents comissions de treball 
i amb moltes idees noves i 
projectes. Hi ha moltes ganes 
de fer-ho bé, de què les famílies 
i alumnes participin i puguin 
col·laborar en les activitats que 

es puguin proposar, de generar 
cohesió, de millorar l’escola, de 
transmetre valors i sobretot que 
els nostres fills s’ho passin molt 
bé.

Seguim amb el gran equip que 
tenim de monitores de menjador 
i acollides, Nati, Manolita, 
Mariola, M. José i Claudia.

I, com no, hem d’agrair a la 
junta que ens deixa la seva 
plena dedicació, ja que ha estat 
molt positiu per a l’AMPA. 
Gràcies al seu esforç i dedicació 
les coses entre l’associació, 
l’escola i l’ajuntament han 
millorat molt, per això donem 
les gràcies a Rebeca Estrada com 
a vicepresidenta, Jordi Marco 
com a tresorer, Sílvia Balagué, 
Mariola Aixalà, Salomé Gaya i 
Sònia Albiol, com hem dit, per la 
seva plena dedicació i esforç que 
han fet durant els últims anys. 
L’AMPA els hi hem fet un obsequi 
perquè recordin que van ser part 
d’aquesta associació.

També fer un petit recordatori 
de les activitats que vàrem fer a 
les festes majors. No vam poder 
participar amb l’ofrena de flors 
i fruites, per la Covid-19, però el 
que sí que es va poder realitzar va 
ser la diada infantil, i vam gaudir 
al màxim nens/es, pares, mares 
i familiars dels infants amb 
els tallers de treballs manuals, 
activitats i inflables d’aigua, i es 
va poder obsequiar els assistents 
amb gelats i entrades a les 
piscines municipals.

L’11 de setembre també vam 
participar en la pujada de la 
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senyera i amb l’entrega de flors 
als monuments del poble.

Gràcies a la col·laboració de 
l’AMPA i, com no, amb l’ajuda de 
pares i mares aquest any també 
hem pogut fer unes petites 
millores al pati de l’escola, 
incloent-hi un nou tub perquè els 
nens i nenes puguin passar per 
dintre, donació per part de Santi 
Ribàs, hem col·locat unes teles 
de colors per fer un teepee i una 

petita zona amb gespa artificial 
on els nens/es poden relaxar-se 
llegint un conte o fer xerrades 
amb els amics.

Com no, no ens podem acomiadar 
sense donar les gràcies com 
sempre a tot l’equip directiu, 
claustre de professors i personal 
administratiu de l’Escola Jaume 
Balmes per la seva gran dedicació 
i esforç perquè tot vagi bé i la 
nostra escola sigui segura.

Tampoc ens podem oblidar de 
l’esforç de l’ajuntament, per 
aquest motiu volem agrair a Elen 
Estarlich la seva dedicació que ha 
tingut com a regidora d’Educació, 
el treball ben fet, s’ha de valorar, 
i nosaltres valorem molt el que 
has fet per la nostra escola. Et 
trobarem a faltar.

Per finalitzar, us volem ensenyar 

el nou logo, escollit per concurs 
fet a la nostra escola. Aviat 
farem un canvi, passarem a 
ser AFA, Associació de Famílies 
d’Alumnes, ja que avui en dia la 
varietat de famílies no es compon 
només de pares i mares. Som una 
escola inclusiva.

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100



Entitats Planeres

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

Comencem el nostre espai agraint 
a tots i a totes la participació en el 
concert del dia 3 de juliol, previ a 
les festes majors, que vam poder 
realitzar amb els Quicos i que per a 
nosaltres va ser molt especial. Poder 
gaudir d’aquesta experiència dalt de 
l’escenari amb un grup de la seva 
trajectòria va fer que els nostres 
músics visquessin l’esdeveniment 
amb molta il·lusió, la que ens 
agradaria que també continuessin 
tenint al llarg de l’any per poder fer 
concerts i activitats especials que 
ens motivin a tots i a totes, i seguir 
engrandint la nostra entitat.
Agrair públicament la implicació 
de la Regidoria de Festes per haver 
fet possible aquest concert que van 
gaudir més de mil persones seguint 
les normes de seguretat imposades 

per la Covid-19.
Amb il·lusió, així encetem un altre 
cop el nou curs a l’Escola de Música 
“Germans Arasa Los Flarets”; la 
il·lusió de poder tornar a obrir les 
portes, la il·lusió de tenir nous 
alumnes o, fins i tot, la il·lusió de 
poder oferir una experiència gratuïta 
per tots aquells que per primer cop 
vulguin aprofundir en l’aprenentatge 
musical. Recordem que l’entitat 
ofereix, a aquells que s’inscriguin 
per primer cop, l’oportunitat de fer-
ho gratuïtament durant tres mesos 
per veure si els agrada el nostre 
sistema d’aprenentatge.
D’altra banda, als pares i mares dels 
nostres alumnes explicar-los que 
està previst que convoquem una 
reunió per al dia 7 d’octubre a les 

20 hores a l’acadèmica per parlar 
del nou curs. No s’ha pogut fer 
abans perquè necessitem coordinar 
el professorat i els horaris i també 
acabar de tancar l’agenda dels 
esdeveniments previstos, però serà 
important que almenys un cop a 
l’any pugueu conèixer la situació de 
l’entitat i ens feu arribar els dubtes 
que tingueu.
No volem acabar aquest text sense 
agrair públicament tota la tasca que 
la fins ara regidora Elen Estarlich 
ha portat a terme envers la nostra 
entitat; d’una banda perquè la 
coneix internament i sempre ha 
estat vinculada a la mateixa, però 
d’altra perquè ha sabut captar les 
necessitats que teníem donant-
los una solució, gràcies pel temps 
dedicat. 
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Entitats Planeres

Per aquestes dates iniciem la 
programació de les activitats que 
posem en marxa des de la nostra 
associació per a la temporada 2021-

22. Us passem un quadrant amb 
les dades de les activitats que es 
realitzen durant tota la temporada, 
d’altres que es realitzaran de forma 

puntual us informarem a través de la 
circular (sòcies), dels ebandos o de la 
Plana Ràdio. Animeu-vos a participar, 
hi sereu molt benvingudes: 

Aprofitem aquest espai per oferir-
vos un recull d’imatges de l’única 
activitat que la nostra entitat va 
organitzar en motiu de les passades 
festes majors: el concurs de guinyot 
femení, amb la participació de 9 

parelles. 

Agraïm a tothom la seva participació 
malgrat les restriccions sofertes en 
motiu de la pandèmia de la Covid-19.

Desitgem que la situació millore de 

forma definitiva i que tinguem un 
inici de curs amb molta participació 
i activitat social. 

Bon inici de temporada a tothom!

La Junta

ACTIVITATS TEMPORADA 2021-2022 

IOGA-PILATES (obert a tothom) Dilluns i divendres De 19.30 h a 20.30 h

GIMNÀSIA (obert a tothom) Dimarts i dijous De 19.30 h a 20.30 h

BINGO  (només sòcies) Dilluns i dimecres A partir de les 16.00 h

CARTES (només sòcies) Divendres A partir de les 16.00 h

1r premi - Núria i Fani 2n premi - Natàlia i Teresa 3r premi - Rosmari i Marilen

Participants concurs de guinyot Festes Majors
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Entitats Planeres

El Club de Tennis Taula Santa Bàrbara va organitzar 
el torneig de les jornades esportives al mes de juny 
amb tres modalitats: individual infantils, individual 
sèniors i dobles.

Els resultats del campionat infantil va ser el següent:

1. Amy Ardit

2. Albert Arasa

3. David Ferraz

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

Els resultats del campionat de dobles va ser el següent:
1. Pau Pla – Rufino Martín 
2. Genís Callau – Xavi Marcoval
3. Ferran Cid – Richard Roiget

CLUB TENNIS TAULA SANTA BÀRBARA

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

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



Entitats Planeres

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Amb l’estiu passat i les vacances fetes, ja hem arribat 
a la tardor. Però aquest trimestre estival, encara que 
hem tingut descans de campionats, les nostres atletes 
han seguit els seus entrenaments, i hi han participat 
en algunes activitats.

Els dies 4 i 5 de setembre, algunes de les nostres 
atletes, van participar a un stage de twirling a 
Deltebre, on van gaudir de les classes de Sabrina Pea 
i Adrien Sellier, campions d’Europa i subcampions del 
món amb modalitat parella.

Aprofitant l’estada d’aquests atletes internacionals, 
vam aprofitar per fer els muntatges d’alguns dels 
exercicis individuals i de parella que presentaran les 
nostres atletes la propera temporada.

El passat 11 de setembre, també vam participar 

als actes commemoratius de la Diada Nacional 
de Catalunya, amb una desfilada pels diferents 
monuments on es van fer ofrenes florals i finalitzant 
al Parc de la Independència on es va fer el tradicional 
Hissament de l’Estelada. Les nostres xiquetes ja tenien 
moltes ganes de poder desfilar i poder participar en 
actes, ja que feia un any que per la situació que estem 
vivint no havien pogut desfilar.

Ara és hora de reprendre els entrenaments amb 
intensitat, preparant els exercicis de competició per 
a la propera temporada, que esperem que la puguem 
dur a terme amb una mica més de normalitat que les 
dues passades. Desitjant que tinguin tantes ganes, 
il·lusió i encerts com la passada.

Molta salut per a tothom!!!
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3 Imatge 4
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ZONA DE JOCS

Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Gregoria Guillén, Imma Arasa, Nuri Panisello
Imatge 2: Plaça de bous - 1961
Imatge 3: Maria Rodríguez, Fernando Arasa i Francisco Arasa
Imatge 4: Sebastian Albiol, Cesar Roig, Paco Roig, Teresín Roig i 
Montse Pont
Imatge 5: Celestino 1956
Imatge 6: Dones reunides al carrer de la Rosa resant el Rosari 2
Imatge 7: Luís Vicente, José Maria, Òscar i Fernando
Imatge 8: Cinta Caballé, Cinta Rocamora i Pepa Caballé
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Entreteniment infantil

Endevinalla:  
De dotze germans que en som
soc el segon i en canvi,
soc el més petit de tots.

Dites i refranys:
Del setembre a la tardor,
torna la calor.

Webs recomanades: 
https://cuentosparadormir.com
http://www.pipoclub.com

Solució: febrer

COLOREJA

RESOL L’ENIGMA
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Planers en adopció

Xavi Bailach Almo
Em dic Xavi Bailach, si bé al DNI 
consto com a Agustín Javier 
Bailach Almo.

Agustí no m’han cridat mai. Mon 
pare, descansi en pau, es deia 
Agustí. El meu iaio per part de 
mare també i el germà de ma 
mare (mon padrí) també. Tradició 
familiar, però per evitar confusions 
sempre he estat Xavi.  I coses de la 
vida, mon sogre és Agustí Barberà 
“lo mesellet”.

Vaig néixer a Amposta, a casa, 
com es feia abans, al barri de “Les 
Quintanes”(per qui no ho sàpiga 
està al costat del barri del Grau). 
Al sortir de casa ja pràcticament 
eren garrofers i oliveres. Quan era 
petit encara no estaven els carrers 
asfaltats i sempre anàvem amb 
els genolls pelats (ja ho diuen Els 
Pets). Sempre jugant al carrer i per 
les planes dels voltants o els horts 
a la vora del riu cap a “la Carrova”. 
Estàvem una mica assilvestrats.

Mon pare era pagès i ma mare, Lola, 
peixatera. Tinc dos germans, Jordi, 
que viu a Saragossa i Toni, que no 

s’ha mogut d’Amposta. Tenia una 
iaia manya, Dolores, així que puc 
dir que tinc un 25 % de manyico. 
Dels iaios paterns no tinc records, 
van morir essent jo molt petit.

Vaig estudiar E.G.B. (Eduación 
General Bàsica) a l’antic col·legi 
“Miquel Granell”, ara Museu del 
Montsià. Com a curiositat, els nens 
i les nenes separats i el patí dividit 
en dos per una tàpia que ni ens 
veiem. (I no existia la Covid).

Després vaig formar part de la 
primera promoció que va estudiar 
B.U.P. (Bachillerato Unificado 
Polivalente) a l’institut “Ramón 
Berenguer IV”. Anàvem junts 
ampostins, masdenvergencs, 
santjaumeros, caveros, de Jesús i 
Maria (crec que el termini Deltebre 
no existia), baladencs, dels 
Muntells, rapitencs, de Freginals 
i inclús canareus. Segur que em 
deixo algun poble, però són els que 
em venen al cap pels companys 
amb els que vaig coincidir i recordo. 
Dels 14 als 17 anys, una època amb 
molt bon record.

També vaig estudiar a l’Acadèmia 
Cots de Tortosa. Qui hagi anat 
recordarà al senyor Ramón i al 
senyor Carles. Vaig enfocar els 
estudis en temes administratius i 
de banca a Sabadell, on vivia mon 
germà gran.

Vaig aprovar unes oposicions que 
feien a Caixa Tarragona, però no 
vaig poder començar a treballar 
perquè necessitava un “requisit” 
molt important, ja que em van 
considerar “apte”: El Servei Militar. 
Total, gairebé tres anys més tard, 
inclosos tretze mesos i mig de “mili” 
a Còrdova (primer a Cerro Muriano 
i després al cuartel d’infanteria 
La Reina II), vaig entrar a Caixa 
Tarragona.

Em van destinar a Tarragona 
capital (per uns mesos). Vaig estar-
hi més de nou anys. També una 
part del meu cor és tarragoní. 

Els meus primers records del 
poble, d’adolescent, són la 
discoteca “Iris”, la “Holiday” i la 
piscina d’Astàsia. Recordo uns 
carrers estrets, baixant escales i 
tots semblants, devia tenir uns 
disset anys, suposo que anava, 
amb els amics de llavors, del carrer 
Major cap a la Holiday, travessant 
la Barceloneta (igual vaig passar 
sense saber-ho per davant de 
casa Marisa). Anàvem els amics 
en autoestop cap aquí, cap allà 
i la parada no la triàvem natros. 
Després ja van venir mobilettes i 
cotxes dels pares.

Com la terra, la família i els amics 
tiren, tornava els caps de setmana 
a casa dels pares i, vet aquí que 
a la discoteca “Contacto” (encara 
feien lents), vaig conèixer a la 
meva dona, Marisa Barberà Arasa, 
alguns la coneixereu com la filla 
d’Agustí “lo mesellet” i Montserrat 
“la sinforosa” e.p.d. I d’altres com a 
mestra de l’escola Jaume Balmes.

Jo treballava a Tarragona i Marisa 
encara no tenia plaça fixa de 
mestra de primària. Ens vam 
plantejar de viure a prop de 
Tarragona, concretament ens 

Planer en adopció…
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Planers en adopció

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

agradava Altafulla, però al final 
(on va la corda va el poal), ens 
vam fer casa a Santa Bàrbara, vaig 
demanar el trasllat i aquí estic.

Tenim dues filles. L’Agnès, 
llicenciada en medicina i 
actualment preparant l’examen 
del M.I.R. i la Maria que farà tercer 
d’infermeria. Són el nostre fruit, 
la il·lusió de “pujar” dues bones 
persones i procurar que tinguin 
una vida feliç. Esperem que així 
sigui. 

He treballat molts anys a Caixa 
Tarragona, mai al poble, després a 
Catalunya Caixa i BBVA. Ara estic 
prejubilat, mitjançant això tan de 
moda ara, que són els E.R.O.s. Tot 
ha canviat molt!

Ja fa 28 anys que soc planer. Santa 
Bàrbara és un poble tranquil, a 
prop de tot i amb gent treballadora, 
senzilla i acollidora. Amb 
inquietuds culturals i diverses 
entitats que les desenvolupen. 
Amb unes instal·lacions esportives, 
culturals i lúdiques magnífiques.

Formo part de la junta de la Unió 
Musical Jaume Balmes i Escola 
Municipal de Música Germans 
Arasa “Los Flarets”. El meu iaio 
Agustí va ser un dels primers 
músics de la Unió Filharmònica 
d’Amposta, va arribar a tocar 
al Liceu de Barcelona i va ser 
membre de l’Orquestra de Sixto 

Mir (L’auditori de la Ràpita porta 
el seu nom). Amb mi, la tradició 
musical es va trencar per temes 
que no venen al cas, però a casa les 
meves filles i la dona són músics 
de la qual cosa em sento molt 
orgullós. Jo no llegeixo partitures, 
toco paperassa i comptes de la 
Unió Musical.

Temps enrere, amb Marisa, havíem 
fet classes de balls de saló, llatins, 
etc. Sempre ens ha agradat ballar 
i, ara que no hi ha gaire llocs per 
anar a ballar, vam canviar d’estils 
i formem part del Grup de Ball 
Jota Planera. Ara toquen balls 
tradicionals, jotes, punxonet, 
ball de plaça, etc. Ens ho passem 
molt bé, són tots molt eixerits i el 
mestre, un crack! Ballem a diversos 
actes del poble i a trobades que es 
fan principalment a les Terres de 
l’Ebre. 

Tornant al passat i seguint amb 
la música, de jove, quan teniu 
un duro, comprava discs (llavors 
vinils), mitjançant una empresa 

que es deia Discoplay. T’enviaven 
uns butlletins i tu demanaves els 
discs que volies i els rebies contra 
reemborsament a correus. Quin 
goig quan obries el paquet i et 
posaves a escoltar-los!

La música i el ball són part 
important de la nostra vida.

També m’agrada la pesca, la 
lectura, el pàdel i el senderisme.

Tenim la sort de viure a un lloc 
on es poden fer moltes activitats, 
ja sigui al delta, al mar, al riu o al 
Port. A veure enguany com anirà de 
rovellons! Em sento molt ebrenc.

Trobar-nos amb els amics, alguns 
d’ells planers absents, i gaudir 
de la seva companyia amb un 
bon menjar és un dels luxes més 
valuosos que existeixen. Una 
abraçada per a tots ells!

Un agraïment per a tots els planers/
es, planers/es absents i planers/
es en adopció que em feu sentir... 
a casa! I un desig: que aquesta 
maleïda pandèmia s’acabi aviat.

43



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

HOTEL RESTAURANT



Llar d’Infants Les Beceroles

La llar municipal de Santa Bàrbara va obrir les portes 
al nou alumnat (des dels 4 mesos fins als 3 anys) el 
darrer 1 de setembre amb un total de 35 alumnes. 
Recordem que a la nostra llar hi ha la possibilitat de 
matricular-se durant tot el curs fins a cobrir totes les 
places disponibles.
El nostre equip està format per sis educadores i ens 
ordenem per classes:
Núvols (P0) à Mercè Cañellas Reverté i Judith Beltri 
Sòria
Planetes (P1) à Estela Marín Gila
Marcians (P1) à Rosana Fort Rodriguez
Astronautes (P2) à Yolanda Espuny Guillén
Coets (P2) à Gemma Duran Ferré
L’horari on ens podeu trobar és de 8 a 18 h. El torn de 
matí comprèn de les 8 h fins a les 13.15 h i a la tarda 
de 14.45 h fins a les 18 h. A més a més, també tenim 

el servei de menjador amb carmanyola en horari de 
13.15 h fins a les 14.45 h.
Les famílies que necessitin deixar dies solts al seu 
fill/a al menjador o de tarda també poden fer-ho 
sempre i quan estiguin matriculats al centre.
Volem destacar el fet que aquest any els familiars 
poden entrar a la llar a portar i vindre a recollir als 
infants. A poc a poc, esperem que l’escola bressol torni 
a ser un espai de convivència entre els infants, pares 
i educadores, on puguem viure moltes experiències 
tots plegats. Això no obstant, volem recordar que tot 
i que al calendari escolar estan contemplades les 
festes i celebracions, encara estem pendents de saber 
com es podran dur a terme.
Aprofitem per donar la benvinguda als nous xiquets i 
xiquetes i a les seves famílies a la llar; gràcies per la 
confiança que dipositeu en nosaltres.
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La Plana Ràdio

A la Plana Ràdio també iniciem nou 
curs i durant aquestes setmanes ja 
heu pogut descobrir alguns dels nous 
col·laboradors que ens acompanyaran 
durant aquesta temporada.
Entre les novetats més destacades 
d’un curs, que ja us avancem, serà 
mogut i tindrà més d’una sorpresa, 
hem incorporat a la nostra plantilla 
de col·laboradors al col·lectiu de 
Profauna, perquè cada dimecres 
a les 10.12h ens expliqui les 
activitats que porten a terme 
i les crides que realitzen per 
fer acollides d’emergència dels 
animals abandonats.

Aquest estiu vam fer una crida 
perquè qui volgués participar 
aquesta tardor de la nova 
programació contactés amb 
nosaltres. Així el Guillem es 
va animar a col·laborar amb 
nosaltres, incorporant-se aquesta 
temporada. Ell ens presenta els 
dimarts a les 12.25 h “Curiositats 
de sobretaula” històries que fem 
també extensives al magazín en 
Xarxa “Al Dia Terres de l’Ebre”. 
Per cert, no és el primer cop que 
participa amb continguts, ja que 
en temps de pandèmia també 
va fer petites intervencions que 
l’han animat a seguir ara amb 
propostes més atrevides.

Els dimecres un espai molt 
breu, però que pensem pot ser 
molt útil per als nostres oients, 
són les càpsules informatives 
d’emergències i primers auxilis 
que podem oferir-vos gràcies 
a la col·laboració del tècnic 
d’emergències de Creu Roja Paco 
Túnez.

“Tururut canut” és una proposta 
divertida on cada dimecres a les 
12.25 h busquem frases fetes, 
dites, paraules nostres amb la 
participació d’Hernan en H, 
conegut com el creador del joc 
de “Lo Llépol” que també realitza 
els dimecres quinzenalment a 
les 20h un espai d’humor que 
no us podeu perdre perquè és 
“Debades”.

Els dijous “Anem a l’escola” amb 
els més petits i petites i els que 
no ho són tant. L’espai s’emet a 
les 10.35 h per explicar-vos que 
s’hi fa al centre d’ensenyament. 
El col·lectiu feminista “Fem Vent 
del Sud” també s’ha incorporat 
aquest any a la nostra plantilla 
per tal de fer-vos arribar 
informació en clau feminista, 

cada dijous a les 12.25h.

Entre les novetats també hi 
destaca un breu espai dedicat al 
cinema fet amb enginy i molta 
imaginació que dirigeix el nostre 
particular “Ciutadà Kane” Albert 
Arias, que va estar fent pràctiques 
durant aquest estiu i s’ha volgut 
quedar per acompanyar-nos 
en aquesta nova temporada, 
l’escoltareu els divendres a les 
12.25h.

A partir del 15 d’octubre a la 
tarda, de les 19 fins a les 21 hores, 
tindrem una tarda musical en 
directe amb un programa de 
dues hores “Jewell Músic”, que 
ens oferiran diferents propostes 
musicals en directe i inclouran 
el sorteig d’entrades per 
esdeveniments que s’organitzin 
al territori.
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La Plana Ràdio

Agrair molt especialment els 
col·laboradors de sempre, els 
habituals, aquests que avui no 
esmentem perquè ja formen 
part de la família de la ràdio, 
però que són els fonaments del 
nostre mitjà, aquells que sempre 
dediquen el seu temps a què la 
ràdio sigui diversa i plural amb 
els seus continguts.





Smartcentre

Dijous 8 de juliol, i dins el marc de les 
Festes Majors 2021 de Santa Bàrbara, 
va tenir lloc l’acte d’inauguració 
de l’espai SmartLAB. L’acte també 
va comptar amb la presència de 
Cinta Roig, cap de la central de 
biblioteques de les TTEE. També vam 
gaudir de la participació de la Joana 
Barbany, directora general de la 
Societat Digital de la Generalitat de 
Catalunya, així com de la presència 
de Ricard Faura, cap del Servei 
d’Inclusió i Capacitació Digital de la 
Secretaria de Polítiques Digitals de la 

Generalitat i d’Arnau Serra i Ricard 
Benítez com a tècnics del Servei 
d’Inclusió i Capacitació Digital. 

Agustí Espuny, regidor de Cultura, i 
Ana M. Panisello, regidora de Noves 
Tecnologies van inaugurar aquest 
espai i es mostraven molt satisfets 
de poder engegar el projecte de 
l’SmartLAB i que l’Smartcantre 
continuï sent un punt de referència 
per a la població tant en noves 
tecnologies com en cultura i 
promoció. 

Inauguració de l’espai Smartlab
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Smartcentre

L’espai SmartLAB, situat a l’Smartcentre, és un 
laboratori d’innovació social digital, un lloc obert a la 
creativitat on poder dur a terme projectes innovadors. 
Compta amb les eines i recursos necessaris per 
afavorir la innovació social digital. L’SmartLAB treballa 
per convertir-se en una eina pública de referència 
perquè els diferents agents socioeconòmics del nostre 
territori, ciutadania, administració, teixit empresarial 
i centres de coneixement (Quàdruple Hèlix) detectin 

problemàtiques i mancances de l’entorn més proper 
i treballin integrant les TIC i la innovació per trobar i 
testejar possibles solucions a un projecte o repte. Des 
de l’SmartLAB es vol crear un ecosistema natural on 
les idees, la participació, la cooperació i la creativitat 
estiguin en el seu estat més pur i doni lloc a sinèrgies 
de treball col·laboratiu en benefici de tots els agents 
implicats. 

Espai Smartlab
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Smartcentre

Document 
Terres de l’Ebre – El paisatge humà
Autor: Quim Giró
Pròleg: Anna Zaera
Quim Giró recrea en fotografies en blanc i negre l’explosió dels colors. Ho 
fa per donar-li tota la transcendència que mereix la lleugeresa. Com si la 
lleugeresa no fos allò senzill, sinó la complexitat a la qual s’arriba després 
d’un recorregut. I a les Terres de l’Ebre aquesta lleugeresa és pura precisament 
perquè no té l’arrogància de pensar-se important. Així, aquest fotògraf ha 
decidit obviar el color per no morir d’excés. Deixar la natura sense els seus 
colors fixa aquest àlbum en la permanència documental, com si, en aquest 
cas, no fos important el patrimoni o el paisatge, sinó només la figura humana 
que li atorga virtut. Com si l’escenari sense animació no tingués valor.

El racó de les recomanacions

Web 

http://waifu2x.udp.jp/
Waifu2x és una aplicació gratuïta que ens permet ampliar 
una imatge, sense perdre qualitat. L’eina es pot utilitzar 
en línia o com aplicació d’escriptori, prèvia descàrrega 
i instal·lació de la versió portable per a Windows. Amb 
aquesta eina no cal ser un expert en aplicacions de retoc 
d’imatge digital, només cal conèixer els paràmetres bàsics 
de format d’imatge. Un cop ampliada la imatge, et permet 
guardar-la en diferents formats d’imatge per poder fer-ne 
ús en altres aplicacions.  Una eina molt recomanable per 
evitar que una imatge amb poca qualitat es vegi pixelada 
quan la necessitem ampliar.
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Participació Planera

Informe d’Amevesaba i plataforma “No a la planta de 
compostatge”
Ha passat l’estiu, temps en el que gairebé 
tot es para o alenteix. També les darreres 
setmanes, des de la Plataforma contra la 
Planta de Compostatge i des de l’Associació 
Amevesaba, no hem generat gaire informació. 
Això no vol dir que la nostra lluita hagi acabat o que 
les nostres voluntats per mirar d’aturar aquesta 
barbaritat hagin minvat. Ans al contrari, ha estat 
un parèntesi per reprendre forces i sobretot per fer 
balanç del que hem fet i aconseguit fins ara.
Per començar, ens hem de remuntar al febrer del 
2021, quan un grup de veïns, alarmats per la notícia 
que es donava a conèixer, “casualment”, sobre el 
projecte de construcció d’una macro planta de 
compostatge de dejeccions animals, darrere la 
qual es troba l’empresa Padesa i granges el Pilar, 
decideixen organitzar-se i demanar una reunió 
urgent, amb l’equip de govern planer i l’oposició, 
per saber la posició que prenien sobre el tema. El 
resultat va ser que, dels 11 regidors i regidores, 7, 
entre els quals hi havia dos membres de l’equip de 
govern, s’hi mostraven en contra.
Aquest fet va provocar la immediata constitució 
d’una plataforma ciutadana contra la planta els 
dies posteriors.
Poc després, el consistori planer facilitava una 
“trobada” entre les parts perquè l’empresa pogués 
explicar “les bondats” del projecte, fet que encara 
va crear més suspicàcies entre els dissidents en 
conèixer que, aquest, per poder passar tràmits més 
fàcilment, s’havia hagut de modificar per rebaixar 
el nombre de tones que acolliria la planta. Cal tenir 
en compte que el projecte contempla la possibilitat 
que en pugui recepcionar fins a 100.000 tones 
anuals.
El nostre primer objectiu va ser presentar 10 
al·legacions al projecte (9 de caràcter tècnic i 1 de 
caràcter legal), i la recollida de signatures per donar-
los-hi el suport de la ciutadania. Durant 4 caps de 
setmana vam estar a la plaça Major informant, per 
acabar recollint-ne gairebé 700. (681)
El segon pas va ser el de crear una sèrie de 
comissions que s’encarregarien de reunir-se amb 
els alcaldes de Godall, La Galera, Ulldecona, La 
Sénia, Freginals, Mas de Barberans i Masdenverge, 
per donar-los a conèixer la nostra preocupació 
pel projecte de la planta i demanar el seu suport 
perquè no s’instal·li, ni al nostre terme, ni a cap del 

Montsià interior. Amb la mateixa intenció, també 
vam reunir-nos amb el gerent del Consell Comarcal 
del Montsià i el conseller de Medi Ambient.

Durant aquests mesos i per donar difusió a la nostra 
lluita, també hem tingut diverses intervencions 
en ràdio i televisió, canal youtube, etc. defensant 
i argumentat el nostre NO a la planta, i hem estat 
enviant cartes a diferents organismes implicats: 
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Participació Planera

CUTE, ACA, ARC, Medi Ambient, Política Territorial 
etc. exposant el mateix.
El moviment ciutadà decideix fer un pas més i al 
juny crea, i constitueix legalment, l’Associació 
Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara 
(Amevesaba), per donar cobertura legal a les 
nostres accions i crear consciència mediambiental 
ciutadana.
Una de les grans fites ha estat aconseguir que per 
primer cop al nostre poble es pogués dur a terme 
una Consulta Popular per saber que opinava el 
veïnat sobre el tema. El resultat va ser clarament 
en contra del projecte, tot i que cal reconèixer que 
la participació podria haver estat més nombrosa... 
De 3.183 veïns del municipi majors de 16 anys, a la 
crida hi van participar 654 persones, que equival al 
20,55 % del cens. 448 van rebutjar el projecte de la 
planta de compostatge, mentre que 171 van optar 
pel sí. 23 persones es van abstenir, 2 van votar en 
blanc i 10 vots van ser nuls.
La nostra lluita l’hem portat també fins a altres 
estaments com ara el Síndic de Greuges de 
Catalunya, amb una reunió presencial amb el Sr. 
Ribó per exposar-li també la nostra preocupació i 
argumentar el perquè ens oposem al projecte.
Prèviament també va haver-hi una reunió virtual 
amb la Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, directora 
general d’Agricultura i Ramaderia, el Sr. F. Jesús 
Gómez Fernández, director dels Serveis Territorials 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
a les Terres de l’Ebre, la Sra. Neus Ferrete Gràcia, 
subdirectora general d’Agricultura, el Sr. Jaume 
Boixadera i Llobet, Serveis de sòl, Secció d›Avaluació 
de Recursos Agraris i la Sra Montse Soler, tècnica en 
plans de gestió de dejeccions ramaderes.
Posteriorment, una comissió d’Amevesaba es va 
reunir altre cop, en aquest cas de forma presencial, 
amb el Sr. F. Jesús Gómez Fernández. El motiu, 
sempre el mateix, exposar i argumentar els nostres 
dubtes i pors sobre la implantació de la macro 
planta.
Aquestes, entre d’altres, són algunes de les accions 
que hem dut a terme durant aquests darrers vuit 
mesos, accions que si bé no han aconseguit aturar 
el projecte definitivament, com a mínim pensem 
que han servit, per una banda, per a mantenir-
lo aturat (en standby) i per altra, per crear una 
conscienciació veïnal i política sobre el que es vol 
fer mediambientalment al nostre Montsià interior, 
advertint que hi ha una sèrie de ciutadans que 
estaran a l’aguait de tot allò que es faci en aquest 
sentit al territori.

De fet, i per acabar, informar també de què la 
darrera acció duta a terme recentment ha estat 
la d’enviar una carta a diferents responsables 
polítics, després dels forts aiguats que van caure a 
Les Cases i La Ràpita i veient els efectes provocats 
a aquestes localitats, per mostrar-los-hi la nostra 
preocupació pels riscos que suposa tenir una planta 
que gestionarà tanta dejecció i pels cada cop més 
violents efectes del canvi climàtic, que provoquen 
aquestes pluges torrencials que podrien derivar en 
efectes molt negatius per a la plana del Montsià, 
cas d’un accident.

La nostra lluita segueix, i seguirem buscant tots 
els arguments possibles per poder evitar al nostre 
poble i pobles veïns la implantació d’aquests tipus 
d’indústria nociva als nostres termes, deixant clar, 
un cop més, que no estem en contra de buscar 
solucions a la problemàtica real que existeix sobre 
l’eliminació de les dejeccions animals de producció 
industrial. No, el que volem és evitar la seva 
centralització i massificació en una única zona, per 
això i des d’aquestes pàgines us animem a que us 
sumeu a la nostra iniciativa formant part d’aquest 
grup.

Demaneu-nos informació o adheriu-vos visitant els 
nostres perfils de Facebook:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
associaciomediambiental

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / N o - a - l a -
p l a n t a - d e - c o m p o s t a t g e - a - L a - P l a n a - d e l -
Montsi%C3%A0-104903141683265
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Opinió dels Partits Polítics

Benvolguts Planeres i Planers, com passa el temps, ens tornem a retrobar en aquest magazín com cada tres mesos. Octubre... i ja fa 
quatre anys!!! Segueix estan d’actualitat el mateix com els successos de finals de setembre a l’Alguer van demostrar. 
En breu arribarà el mes de novembre, un mes especial per al nostre poble i per a la nostra pagesia, ja que arriba la Fira de l’Oli Novell, 
dels Cítrics i del Comerç Local, l’edició que fa 25; desitgem una gran collita i un bon preu i tota la sort als nostres productors.

Després d’una mica més de dos anys al govern, ERC torna a estar a l’oposició a l’ajuntament de Santa Bàrbara. Molta feina feta al càrrec de les fins ara 
“nostres regidories”, una experiència qaue ens dona la certesa que som capaços de prendre decisions importants, no sempre fàcils d’aplicar i moltes vegades 
no enteses o compartides, i capaços de governar. Regidories del dia a dia, necessàries per portar una activitat normal, regidories que doten d’eines per facilitar 
la vida diària a totes les Planeres i Planers, regidories per incentivar el petit comerç i la nostra marca, l’Oli (Promoció Econòmica i Fires) i per posar ordre a 
la circulació de vehicles (Governació que dona seguretat), regidories que estan al costat dels més petits del nostre poble i que posen al dia les instal·lacions 
on passen moltes hores  (Ensenyament), regidories que cuiden del Medi Ambient i dels animals, que fins ara semblaven no importar massa (Medi Ambient), 
regidories que fan important saber l’opinió de la gent i la seva participació (Participació Ciutadana). Hores aplicades de bon grat i sempre pensant en buscar el 
millor per Santa Bàrbara i els seus habitants, els nostres veïns. Ho tornarem a fer, ara des de l’oposició, una altre vegada i sense complexos. Estarem al costat 
del poble i escoltarem tots els seus suggeriments/problemes i intentarem buscar solucions, treballarem com sempre, d’això poden estar tranquils i segurs. 
Som regidors de l’ajuntament de Santa Bàrbara, escollits per molts de vostès a les llistes d’ERC fins al 2023 i ho donarem tot.
Ens quedem amb les mostres de suport i d’afecte que hem rebut aquests darrers dies per part de molts dels veïns i veïnes, ens quedem amb la satisfacció de 
les tasques realitzades, que no són poques, però amb la tristor de no haver pogut acabar tots els nostres projectes encetats, estarem pendents que no quedin 
en l’oblit o en un calaix. 
Com sempre ens trobareu al carrer, propers a tothom.
 #FentPoble
Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya. 

Benvolguts planers i planeres, estem vivint una legislatura única i diferent a qualsevol altra anterior des de fa dècades. És la primera legislatura sense 
una majoria absoluta per governar, que ens va obligar a fer un govern de coalició per primera vegada, la primera legislatura on es produeix la renúncia 
d’un alcalde, i des de fa unes setmanes, també la primera legislatura en la qual es trenca una coalició de govern al nostre poble. 
Efectivament, tal i com ja es va explicar a la Plana Ràdio i amb un comunicat per les xarxes socials, el nostre grup municipal es va trobar davant 

una greu pèrdua de confiança en un dels socis de govern, el Sr. Manel Crespo, que a meitat del mes de juny va demanar una reunió amb el Sr. Joaquim Martí 
per oferir-li la possibilitat de formar un govern alternatiu. Des del moment en què vam ser sabedors d’aquella fosca maniobra, i com no podia ser d’una altra 
manera, vam veure que no podíem treballar amb confiança i qaue no tenia sentit continuar amb un govern en el qual el nostre soci estava intentant trair-nos 
sense cap mirament i sobretot perquè no podíem permetre que al final fos el poble qui hagués de pagar les conseqüències d’aquesta situació de desconfiança que 
no ens deixaria treballar com cal. Per aquest motiu, el dia 9 de setembre vam comunicar al Sr. Manel Crespo que havia de deixar el seu lloc a l’equip de govern. 
La nostra intenció era continuar governant amb la seva companya la Sra. Elen Estarlich, perquè valorem la seva feina feta fins el moment, i perquè sabem que 
estava al marge dels intents per canviar el govern protagonitzats pel seu cap de llista, però malauradament, quatre dies després, el 13 de setembre, la regidora 
Elen Estarlich va presentar la seva renúncia a continuar formant part de l’equip de govern. Això fa que ara mateix el nostre Ajuntament està sent governat en 
minoria pels quatre membres de Junts per Santa Bàrbara.
El nostre alcalde Antonio Ollés està mantenint converses amb els altres tres grups polítics del consistori (MAP, PSC, i grup No Adscrit) per tal de donar estabilitat 
al govern municipal, i en les pròximes setmanes haurem de valorar si és preferible continuar governant en minoria, i negociar de manera puntual els suports 
necessaris en cada moment, o bé tractar de formar una altra coalició que garanteixi l’estabilitat fins a les properes eleccions municipals de 2023.
Per acabar, una breu menció a la pandèmia que ja fa més d’un any i mig que tenim entre nosaltres i que sembla que a poc a poc va remetent, encara que sense 
desaparèixer del tot.
No hi ha espai per parlar de la famosa Taula de Diàleg, o de la detenció del president Puigdemont, o del volcà de la Palma, però a ben segur que de tots aquests 
temes ja esteu ben informats tots vosaltres.  

Cuideu-vos molt i salut per a tothom!

Comunicat SBAU
Després de les últimes declaracions i comunicats ens veiem obligats a contestar algunes de les qüestions a les quals se’ns fa 
referència directament.
Primerament volem afirmar que estem en aquesta situació per l’egoisme d’una persona, la qual, pel seu afany de poder i d’una 

forma deslleial i barroera, va voler trencar el pacte que té a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per tant l’únic culpable d’aquesta situació, que ens provoca 
tristesa i malestar, és el senyor Manel Crespo, qui, passant per damunt la seva companya, va anar a intentar aconseguir l’alcaldia, fet que es va evitar 
gràcies a la nostra resposta.
Abans de seguir i per facilitar proves de què allò que diem és així, ens agradaria posar l’enllaç de dos moments importants d’aquesta legislatura, i on el 
nostre cap de llista fa una crida pública per a fer un govern entre tots.
Primerament un cop dutes a terme les eleccions i amb els resultats que totes les planeres i planers ja saben, la nostra formació va proposar als grups 
de MAP-Podem i ERC que demanessin de forma individual poder estar tots representats a la comissió de govern. Durant els anys de majoria absoluta de 
Convergència i Junts mai vam poder tenir aquesta oportunitat, la resposta va ser el pacte d’ERC amb Junts, sense pensar amb la resta de partits que havien 
aconseguit els mateixos regidors que ells. Qui són els egoistes? Qui són els que volen la cadira?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XlDSexywhXM&t=6s
Quan el Sr. Blanch va renunciar a l’alcaldia ho vam tornar a demanar, alguna cosa no anava bé dins del govern. la resposta va ser la mateixa. Nosaltres 
vam tornar a demostrar la nostra solidaritat per formar un govern unitari on tots tinguéssim veu i representació. Qui són els egoistes? Qui són els que 
volen la cadira per sobre de tot?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KFaJrtzHb7k
Us heu preguntat com és que el Sr. Crespo va anar a oferir un pacte al Sr. Martí, si pensa tot el que diu que pensa d’ell?... Era tan important la cadira 
d’alcalde com per passar per damunt dels seus principis?
I si el senyor Martí diu que sí? de veritat algú es pot creure que aquest senyor hagués dit que era una broma o que era per comprovar si hi havia filtracions 
a l’equip de govern? Per cert, el tema de les filtracions és un altre tema interessant, el Sr. Crespo vol saber si hi havia filtracions dins del govern fent una 
proposta a l’oposició, la seva forma d’actuar és totalment surrealista i demostra, una vegada més, que tot li val per arribar al poder?
Sr. Crespo, l’Ajuntament és la principal institució del nostre poble, no podem fer bromes o proves amb ell.
Nosaltres no som perfectes, evidentment, i és cert que possiblement podríem haver fet públic el mateix dia les intencions d’aquesta persona, però en 
aquell moment vam creure, encertadament o no, que era millor esperar a veure si resolia l’embolic en el qual s’havia posat, cosa que no ha estat així, ans 
al contrari, per això ens preguntem quina confiança ens pot merèixer una persona que volia arribar a ser alcalde de Santa Bàrbara per sobre de qualsevol 
pacte firmat?
També volem deixar palès des del nostre grup que lamentem molt la marxa de la Sra. Elen Estarlich, una persona que no va tenir res a veure amb la jugada 
fosca del seu company i de la qual reconeixem el seu treball al capdavant de les regidories que se li van confiar.
I ja per acabar, a les pròximes eleccions ens presentarem sota les sigles de SBAU, no amb coalició amb cap partit ni molt menys. 
Amb un partit del poble i per al poble que no es deu a cap altra formació.
Amb aquest comunicat el nostre grup voldria tancar aquest tema.

G R U P
NO ADSCRIT
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