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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

Antonio Ollés Molías
Alcalde

Benvolguts planers i benvolgudes planeres, 
Comencem aquest any 2022 amb l’esperança posada en què es pugui 
revertir la situació creada per la pandèmia, i que a poc a poc es pugui 

sortir d’aquest malson, que ja fa massa temps que dura. 
Ara fa 2 anys sentíem parlar que havien uns contagis d’una malaltia 
semblant a la grip a la ciutat de Wuhan, a la Xina, però ningú podia imaginar 
que aquell virus acabaria expandint-se per tot el món, acabant amb la vida 
de centenars de milers de persones, creant el caos i enfonsant l’economia 
mundial. Tampoc ningú hagués imaginat que dos anys després la situació 
continuaria més o menys igual, malgrat haver creat les vacunes en un 
temps rècord, i haver pres tot tipus de mesures per evitar els contagis. Per 
això, arribats a aquest punt, dubto molt que ningú es vegi capaç de predir 
com estaran les coses el proper estiu, o a finals d’any. Tots desitgem que la 
pandèmia acabi d’una vegada, però a la vegada tots pensem que serà difícil 
que el virus desaparegui de sobte, per tant, no ens queda un altre remei que 
adaptar-nos a aquesta nova manera de viure, aprofitant els moments en 
què baixin els contagis, i establint mesures cada vegada que tornin a pujar.
A nivell polític, al nostre ajuntament ha passat ja tot un trimestre sencer 
des de què el grup de Junts x Santa Bàrbara governa en minoria després 
de la sortida dels dos regidors d’ERC. Un trimestre en el qual el fet més 
destacat va ser la celebració de la 25a edició de la Fira de l’Oli, amb la visita 
de la Molt Honorable Presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ens va fer 
l’honor d’inaugurar la Fira, i també la nau polivalent, convertida en pavelló 
firal.
Al 2022 tenim nous reptes per endavant. Amb els pressupostos recent 
aprovats al Ple del passat 23 de desembre, el primer objectiu és completar 
les obres del carrer Aire Fase III que dona continuïtat a la canalització del 
Barranquet iniciada al 2014. En paral·lel s’iniciaran els tràmits administratius 
per poder licitar el més prompte possible les obres de la Fase V de la 
rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament. Unes obres molt importants, que 
una vegada completades, permetrà que les oficines municipals puguin 
retornar al lloc on els hi pertoca després de més de 8 anys, i que ajudaran a 
donar un millor servei als ciutadans.

Salut a tothom i Bon Any 2022!
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COVID-19

El 12 d’octubre, el president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va anunciar la fi de les restriccions d’aforament 
als àmbits de la cultura, l’esport i la restauració coincidint 
amb la clara millora de la situació epidemiològica. La 
cultura, universitats, congressos i estadis, també al 100%

També recuperaven l’aforament total els teatres, 
cinemes, auditoris i similars, que podrien acollir el 
100% del públic autoritzat, en comptes del 70% que hi 
havia fins aleshores. Passava el mateix amb els arxius, 
biblioteques, museus i sales d’exposicions. 

Aquestes mesures entraven en vigor el entrada en vigor 
el divendres 15 d’octubre. 

El que no canviava en cap cas era l’obligació de portar 
mascareta als espais tancats o quan no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres amb persones que no 
siguin convivents, així com el mantra de la higiene de 
mans i la ventilació.

La situació epidemiològica favorable, juntament amb 
els avanços en la campanya de vacunació, permetien 
continuar amb les mesures prorrogades, primer fins a 
finals d’octubre, després fins a mitjans de novembre, 
després fins al 3 de desembre i finalment fins a finals 
de desembre. El nivell baix en les restriccions vigents 
significava que continuava vigent la prohibició de 
menjar i beure al carrer entre la 01.00 h i les 06.00 h, 
així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de 
conveniència entre les 22.00 h i les 06.00 h.

A més, la resolució de pròrroga concretava que calia 
presentar el certificat COVID digital de la UE per accedir 
a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin 
a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes 
tancats.

I també, a partir del 26 de novembre, s’especifiquen nous 
àmbits en què calia presentar el certificat COVID digital 
de la UE, obligatori per accedir a zones interiors de 
restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos, celebracions 
amb ball en recintes tancats i també per a visitants de 
residències de gent gran.

Al desembre va arribar a Catalunya la nova variant 
Òmicron, que es va detectar al mes de novembre per 
primer cop a Sud-àfrica, que segons l’OMS és una variant 
preocupant i molt contagiosa.

Concretament a Santa Bàrbara la situació va empitjorar 
considerablement, ja que a partir de mitjans de 
novembre hi va haver un augment creixent dels casos 
Covid-19, situant a la població en la segona posició 
dels municipis més afectats de la comarca del Montsià, 
només superada per la capital Amposta, amb  un risc de 
rebrot de 874.36 mentre que el risc de rebrot a Amposta 
era de 416,91.

Ara, a finals de desembre, estem en un moment que 
sembla que torna a empitjorar la situació epidemiològica, 

però haurem d’esperar que passen les festes nadalenques 
per veure com evoluciona tot plegat.

Tot i així el Govern de la Generalitat anunciava, el dilluns 
20 de desembre, les noves mesures que entrarien en 
vigor el 24 de desembre, ja que la situació epidemiològica 
aconsellava augmentar les restriccions per fer front a 
l’augment exponencial de casos positius de COVID-19. 
S’imposa un toc de queda nocturn d’1 a 6 hores per a 
aquelles localitats amb una incidència acumulada en 7 
dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. 
També el tancament de l’oci nocturn, entre altres 
mesures.

I l’Ajuntament de Santa Bàrbara en previsió de les 
mesures anunciades pel Govern de la Generalitat, per tal 
de restringir la mobilitat i la interacció entre persones, 
i tenint en compte la ràpida expansió generalitzada de 
la nova variant òmicron, molt més contagiosa que les 
anteriors, i el fet de què a Santa Bàrbara havien registrat 
50 casos COVID-19 les últimes 4 setmanes, va prendre 
la decisió de suspendre el Parc Infantil de Nadal i, 
conjuntament amb la Penya Planers pels Bous, el Festival 
de Cap d’Any, previst per a la nit del 31 de desembre.

Finalment, pel que fa a la vacunació, a Catalunya ja 
s’està administrant la dosi de record de la vacuna contra 
la COVID-19 per augmentar la immunitat de la població. 
Aquesta tercera dosi s’està administrant per franges 
d’edat i també a les persones més vulnerables. També 
es va començar a vacunar als infants entre 5 i 11 anys. 

Fort augment de casos Covid-19 a Santa Bàrbara
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Entregada la Beca Institut les Planes 2021

L’Institut les Planes de Santa 
Bàrbara va fer entrega de la 
Beca lnstitut les Planes de 

l’any 2021.

Aquesta beca s’atorga 
conjuntament per tots els 
ajuntaments que tenen alumnes 
a l’Institut les Planes i es dona 
a l’estudiant amb més bons 
resultats al finalitzar el seu cicle 
de batxillerat, que són els que 
definitivament deixen l’Institut 
per traslladar-se a la Universitat.

L’import total de la beca és de 
1.000 €, essent un incentiu i ajuda 
per a l’estudiant que comença el 
seu cicle universitari.

L’acte de lliurament de la beca 
es va celebrar el mateix dia de 
l’entrega d’orles, en finalitzar el 
curs escolar 2020-2021. A aquest 
acte, assisteixen els alcaldes o 
regidors delegats de cada localitat, 
a més del màxim representant del 
centre educatiu, el seu director. 

En aquesta edició la beca se li va 

atorgar a l’alumne de Godall Adam 
Albiol Alemany, qui va aconseguir 
la qualificació més alta per part 
del centre. 
El noi es mostrava del tot satisfet 
i agraït pel premi aconseguit, i 
il·lusionat per emprendre una nova 
etapa en la seva vida d’estudiant. 
Els diferents representants dels 
municipis, així com el director 
del centre, van voler destacar la 

tasca feta, així com donar-li tota 
la motivació necessària per poder 
començar aquest nou camí, que 
segur que no serà fàcil, però que, 
com tot en la vida, cal lluitar 
amb constància i amb esforç per 
aconseguir-ho. També van voler 
fer extensiva una felicitació a la 
família perquè sempre són una 
peça clau en el desenvolupament 
educatiu dels seus fills. 

Com en anteriors edicions, 
Santa Bàrbara al 2021 també 
va participar a la celebració 

de les JORNADES EUROPEES DE 
PATRIMONI - TERRITORI SÉNIA 
2021.
L’activitat va consistir en la visita a 
l’edifici de l’ajuntament situat a la 
plaça de l’Alcalde Cid i Cid que es 
troba en obres de restauració. 
Un grup d’unes 30 persones va 
assistir a les explicacions sobre 
la història de l’edifici i les seves 
característiques modernistes, 
a càrrec del jove historiador 
local Juanjo Vegué, i també a 
les explicacions tècniques i 
arquitectòniques de l’obra de 
l’arquitecte responsable del 

projecte, Andreu Queral. 
A continuació, el grup de 
participants va poder pujar a 
les plantes superiors, i també 
van baixar a la planta soterrani, 
acompanyats en tot moment 
per l’arquitecta tècnica Núria 
Royo, que va estar la directora de 
l’execució de l’obra en la Fase IV.

Cal destacar l’impacte que va 
causar en alguns dels visitants 
el veure les plantes de l’edifici 
actualment buides, ja que encara 
conserven a la seva memòria com 
eren les antigues dependències, les 
oficines, el mercat, l’emissora de 
ràdio, el saló de plens, les oficines 
de correus, etc. 

Jornades Europees de Patrimoni - Territori Sénia 2021
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El passat mes de novembre 
va iniciar el contracte 
en pràctiques una jove 

beneficiària del programa de la 
Garantia Juvenil en el marc del 
programa de contractació de joves 
en pràctiques, promocionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social i el Fons Social Europeu. 

Des de l’any 2016, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara ha format part 
d’aquest programa, que permet 
realitzar pràctiques remunerades 
per la realització de tasques 

vinculades. En concret, per formar 
part d’aquest programa cal complir 
els requisits següents: estar com a 
demandant d’ocupació no ocupat, 
ser beneficiari del Sistema de 
Garantia Juvenil, disposar d’una 
titulació mínima requerida i tenir 
menys de 30 anys. 

Per aquesta anualitat, s’ha 
contractat una persona amb 
la titulació de Grau d’Educació 
Infantil per cobrir un lloc a la 
Llar d’Infants les Beceroles, 
realitzant tasques de suport. Per 
a aquestes persones, aquest tipus 

de programes, són ideals per poder 
accedir a un lloc de treball a fi i 
efecte d’aconseguir experiència 
per al seu futur professional. 

Contractació de joves en pràctiques 2021

L’any 2020, la Cambra 
de Comerç de Tortosa i 
l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara van signar un conveni 
de col·laboració anual per tal de 
donar un impuls al teixit comercial 
local, especialment després dels 
devastadors efectes de la pandèmia 
de la Covid-19 sobre els comerços i 
empreses del nostre poble. 
Al 2021, ja es van començar a 
realitzar diferents actuacions. Una 
de les més importants és el pla de 
dinamització comercial on, des del 
mes de març, s’estan realitzant 
entrevistes individualitzades a 
gran part del sector comercial per 
tal de buscar solucions conjuntes 
i orientar-ho cap a nous horitzons. 
Es preveu que, a principis de 2022, 
es publiqui un pla de dinamització 
adequat a les necessitats del sector. 
També s’han realitzat altres 
actuacions, com accions 
d’assessorament en diferents 
matèries (activitats firals, gestió 
comercial...), campanyes de suport 
al comerç (Comerç de Confiança) o 
el suport a la recuperació i posada 
de nou en funcionament de la Unió 
de Comerciants de Santa Bàrbara. 
A banda d’aquestes actuacions, 

una de les de major implicació 
i que més es demanava des 
del sector comercial és la de la 
formació i el reciclatge, sobretot en 
el camp de les noves tecnologies 
i el posicionament dels negocis 
a Internet. En aquest sentit, la 
primera actuació formativa es va 
realitzar el dimecres 27 d’octubre 
al Museu de la Vida a la Plana, 
amb l’objectiu d’orientar al sector 
comercial estratègicament a 
Internet. La valoració per part 

de totes les persones assistents 
va estar molt positiva i ja s’han 
sol·licitat noves activitats. 
La jornada comptava amb el 
suport de la Cambra de Comerç 
de Tortosa i s’emmarcava en les 
actuacions divulgatives sobre el 
comerç electrònic, en el marc del 
Programa de Apoyo al Comercio 
Minorista 2021, del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, i el 
Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). 

Jornada “Enfoca l’estratègia del teu negoci a internet”

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament
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El 18 d’octubre de 2021 va 
començar l’acció formativa 
a l’Smartcentre amb 

col·laboració en l’Escola Jaume 
Balmes, per a totes les famílies 
dels alumnes. Aquesta formació 
té com a objectiu minimitzat 
l’escletxa digital detectada en 
algunes famílies i millorar les 
competències digitals de les 
mares i pares.
La formació estava basada en els 
continguts i eines digitals que 
s’utilitzen a l’escola i amb ella 
es pretén oferir els coneixements 
necessaris a les famílies per poder 
fer l’acompanyament i el suport 
als seus fills i filles en les tasques 
que hagin de fer a casa i necessitin 
de les TIC.
Aquesta activitat ha estat 
promoguda pel mateix centre 
escolar arran de la detecció de 
mancances en competències TIC 
en algunes llars. Per poder cobrir 
totes les necessitats, s’ofereixen 
torns amb diferents nivells perquè 
totes les famílies puguin aprofitar-
se de la formació.

Aquesta acció s’ha dut a terme 
gràcies al treball conjunt de les 
regidories de noves tecnologies, 
ensenyament i cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
que, un cop més, han posat a 

disposició de l’escola els seus 

recursos per facilitar la formació 

i l’accés a les TIC a totes les 

famílies que així ho vulguin i ho 

necessitin. 

Acció formativa per a les famílies de l’Escola Jaume Balmes

És habitual que a la sessió 
plenària del mes d’octubre 
es tracti la revisió de les 

ordenances fiscals del municipi. 
Per a l’any 2022, l’equip de govern 
ha decidit no fer cap modificació, i 
mantenir totes les taxes i impostos 
municipals sense canvis.

Així doncs es manté la reducció 
del 5 % en la taxa de les 
escombraries aplicada al 2021 i es 
dona continuïtat a la important 
bonificació del 50 % de l’IBI durant 
5 anys per a totes aquelles planeres 
i tots aquells planers que instal·lin 
plaques solars per autoconsum als 

seus habitatges, així com també 
del 95 % dels impostos de l’ICIO i 
Llicència Urbanística.

Quedarà pendent la modificació 
de l’impost de plusvàlues després 
de la sentència del Tribunal 
Constitucional en la qual 
s’invalidava el model utilitzat fins 
ara.

L’alcalde i regidor d’Hisenda, 
Antonio Ollés, considera que la 
pressió fiscal a Santa Bàrbara 
és raonable i recorda que la 
majoria d’impostos es troben 
per sota de la mitjana comarcal. 

Malgrat aquesta contenció en la 
recaptació, la bona administració 
dels recursos existents, permet al 
nostre ajuntament executar any 
rere any importants inversions al 
nostre poble 

Ordenances fiscals 2022

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament
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Amb la crisi sanitària 
provocada per la pandèmia 
de la Covid-19, la societat 

en general es va veure afectada. A 
poc a poc, amb la vacunació a gran 
part de la població i les mesures 
sanitàries i de seguretat adoptades, 
amb més o menys lentitud, es 
va anar tornant a la normalitat. 
Dins d’aquest gran aldarull que 
ha provocat aquesta crisi, alguns 
dels sectors més afectats han estat 
els de la restauració i el comerç 
minorista.

Ja l’any 2020, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara va treure una 
línia d’ajuts de 300 euros per als 
comerços i empreses afectats 
durant la primera onada de la 
pandèmia. També dins de l’any 
2020, l’Ajuntament va signar amb 
la Cambra de Comerç de Tortosa un 
conveni anual amb la voluntat de 
dinamitzar el teixit comercial local. 

Així com, també es van realitzar 
altres actuacions de suport al 
comerç, com l’actualització de 
la guia comercial, la recuperació 
de la Unió de Comerciants, la 
realització d’accions formatives 
o la col·laboració en accions de 
promoció.

Amb aquesta línia d’ajuts, es 
tancava un any on la Regidoria de 

Promoció Econòmica ha mostrat 
la seva voluntat de donar el 
màxim suport a un sector que, 
malauradament, ha sofert greus 
conseqüències amb la pandèmia. 
Igualment però, espera que sigui 
aquest un punt d’inflexió i que, 
amb l’entitat al capdavant, el 
comerç generi sinèrgies que ajudin 
a recuperar el sector. 

Més de 40.000 euros d’inversió al teixit comercial local
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Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2022

Al ple extraordinari del dia 23 
de desembre, entre d’altres 
punts, es va aprovar el 

pressupost municipal per a l’exercici 
2022 amb els quatre vots favorables 
de Junts x Santa Bàrbara, els dos 
regidors no adscrits i un regidor de 
MAP, amb els tres vots en contra 
d’ERC i PSC, i l’absència de la regidora 
del MAP. 
Per primera vegada al consistori 
de Santa Bàrbara es presentava un 
pressupost per part d’un equip de 
govern en minoria i, per tal de poder 
aprovar-lo, l’alcalde i a la vegada 
regidor d’Hisenda, va haver de 
negociar prèviament amb la resta 
de formacions polítiques per tal de 
recavar el seu suport.
El pressupost ascendeix a 
3.636.400,00 €, el que suposa un 
increment del 4,12 % respecte de 
l’aprovat inicialment al 2021. Com és 
habitual, el pressupost es distribueix 
en tres parts principals. Per un 
costat la part destinada a personal, 
una altra a manteniments i serveis i 
finalment una tercera a inversions. Al 
nou pressupost es recull l’increment 
salarial pels treballadors municipals 
i es mantenen totes les partides 
pressupostàries necessàries per al 
manteniment dels serveis bàsics i 
d’atenció a les persones, com són 
el Centre de Dia, la Llar d’Infants, 
l’Escola, l’Smartcentre, la Llar de 
Jubilats, les Instal·lacions Esportives, 
el Centre Obert, el Servei de Neteja 
Viària, la Recollida d’Escombraries, 
els Serveis Socials, l’Escola de Música, 
el Museu de la Vida a la Plana, etc. 
Finalment, a la partida dedicada 
a inversions, destaca una obra 
principal, que és la Fase V de 
la rehabilitació de l’edifici de 
l’ajuntament, i que consistirà 
bàsicament en completar la planta 
baixa per tal que les oficines 
municipals puguin retornar al lloc 
que les hi pertoca després de més de 8 
anys situades de manera provisional 
a l’edifici del Mercat. Una obra que 
es licitarà amb un pressupost de 

430.000 €, i que estarà finançada en 
part amb una subvenció del PAM de 
la Diputació de 232.000 €
Aquesta obra va ser el principal punt 
de discordança en el debat previ a 
la votació del pressupost, ja que els 
portaveus d’ERC i PSC consideren 
que al poble hi ha assumptes més 
importants, mentre que l’alcalde, 

Antonio Ollés, va defensar la 
importància de completar aquesta 
obra, donades les mancances per 
falta d’espai existent a les oficines 
actuals, i per tal de donar un millor 
servei als ciutadans. 
A part d’aquesta obra principal, hi 
ha d’altres obres menors que també 
està previst executar durant l’any 
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A meitat del mes de novembre 
es van iniciar les obres del 
carrer Aire Fase III, per tal 

de continuar amb la canalització 
del Barranquet, i renovar els serveis 
de clavegueram, pluvials, aigua 
potable, enllumenat, noves voreres 
i paviment. Es continua d’aquesta 
manera una obra iniciada al 2014 
amb les obres del carrer Victòria, 
amb l’objectiu de tenir una segona 
canonada paral·lela a la ja existent 
del carrer Major per tal d’absorbir 
la major quantitat possible d’aigua 
pluvial i minimitzar, en la mesura 
del possible, els efectes de les 
avingudes periòdiques del Barranc 
del Pelós que creua d’oest a est el 
nostre poble.

La previsió és treballar al tram 
comprés entre el carrer Roger de 
Llúria i la plaça de l’Alto fins les 
festes de Nadal, i passades les festes 
començar l’actuació a la plaça de 
l’Alto, i un primer tram del carrer 
Dr. Ferran. En total, en aquesta Fase 
III, es renovaran uns 130 metres de 
carrer.

L’obra tenia un pressupost de 
licitació de 230.000,00 € i està sent 
executada, després de guanyar 

el concurs públic, per l’empresa 
ampostina Contregisa, amb un 
pressupost d’adjudicació de 
213.536,24€ (IVA inclòs). Aquesta 
obra es finançarà a través del PUOSC 
en un 85 % aproximadament.

Un dels fets a destacar és que, 
com a conseqüència d’aquesta 
obra, es remodelarà la plaça de 
l’Alto i es crearà una nova rotonda 
que substituirà l’illa enjardinada 
actual, amb la intenció de millorar 
el trànsit de vehicles.

L’alcalde Antonio Ollés, responsable 
de l’àrea d’Urbanisme, espera que 
l’obra es pugui desenvolupar sense 
problemes tècnics i causant les 

mínimes molèsties possibles als 
veïns. Al mateix temps, l’alcalde 
considera que després d’aquesta 
fase ja solament quedarà una fase 
més perquè la canonada arribi fins 
al col·lector, i que s’espera poder 
executar a finals de 2022 o principis 
de 2023. 

Obres del carrer Aire (Fase III)

Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

2022, com la reparació de fuites 
d’aigua a la piscina gran, l’asfaltat 
de trams deteriorats als carrers, 
l’obertura provisional del carrer Sant 
Pere des del carrer Victòria fins a la 
rotonda de les Mans, el tancament 
del camp de futbol, la instal·lació 
de plaques solars a l’Escola, la 
construcció de vestuaris i lavabos al 
porxo de la nau polivalent, completar 
les millores a la Llar de Jubilats, etc. 
i també la dotació de partides per a 
actes culturals com la segona edició 
del Festival Rihihiu, o una edició del 
concert “La Clika”.
Per poder fer tot això està prevista 
una sol·licitud d’un crèdit de 200.000 
€, però sense haver d’incrementar cap 
impost o taxa municipal, i mantenint 

les importants bonificacions en 
l’IBI per a la instal·lació de plaques 
solars, o la rebaixa de les taxes de 
recollida d’escombraries en un 5 % 
introduïdes al 2021.
Igualment que en anys anteriors, 
una vegada es faci el tancament 
pressupostari de 2021, i en funció 
del romanent de tresoreria que 
hagi disponible, l’equip de govern 
té previst incorporar unes altres 
inversions al pressupost, que es 
decidiran en funció de les necessitats.
Una vegada que l’aprovació del 
pressupost 2022 sigui definitiva, es 
podrà consultar el detall a la pàgina 
web municipal i a les oficines de 
l’ajuntament.

L’alcalde i al mateix temps regidor 
d’Hisenda, Antonio Ollés, es troba 
satisfet amb l’aprovació d’aquests 
comptes per al 2022, i expressa el seu 
agraïment tant als dos regidors no 
adscrits com al regidor de MAP pel 
seu vot favorable, posant de manifest 
d’aquesta manera el seu compromís 
i responsabilitat per ajudar a què 
Santa Bàrbara tingui un pressupost 
i es pugui treballar des del primer 
dia en totes les actuacions previstes. 
Un any més, l’equip de govern vol 
donar les gràcies públicament a 
tot el Departament de Secretaria i 
Intervenció per la bona feina feta 
durant tot el procés d’elaboració i 
tramitació del pressupost 2022. 
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Salut, Festes, Personal, Joventut, Medi Ambient i Participació Ciutadana

Durant el mes de novembre 
es va dur a terme el curs 
de formació bàsica per a 

formar part del Grup Joventut.
Aquest curs es realitza als que 
durant l’any compleixen 16 anys. 
L’any passat amb la pandèmia 
no es va poder realitzar, per això 
aquest any s’ha realitzat amb els 
nascuts l’any 2004 i 2005.
Un total de 25 joves van participar 
activament del curs. Va estar 
impartit per monitors del Grup 
Joventut que els van explicar i 
formar en diferents tallers que es 
fan al curs monitor en el lleure, 
com ara, dinàmiques, cançons, 
com fer de monitor, primers 
auxilis, manualitats... 
Aquest curs dona una continuïtat 

a l’educació en el món del lleure a 
aquells joves que volen continuar 
participant de manera activa amb 
les activitats que el grup organitza.

La regidora de Joventut, Laia Pla, 
encoratja als joves a continuar 
amb aquesta línia i participar amb 
les activitats que es fan al poble. 

Curs de Formació Bàsica 

El dia 4 de desembre va ser 
Santa Bàrbara, la nostra 
patrona. Al matí es va dur 

a terme una missa cantada en 
honor a la patrona i seguidament 
la processó acompanyada per la 
Unió Musical Jaume Balmes. 
Per la tarda els petits del municipi 
van poder venir al Parc Municipal 
1 d’Octubre a buscar el seu tió de 
Nadal. Es va entregar un mapa del 
parc a cada xiquet i xiqueta on hi 
havia assenyalat on es trobava el 
seu tió, un cop el van trobar, se’ls 
va donar un carnet de propietat 
del tió.
A continuació, a la plaça Cid i Cid, 
es va dur a terme un espectacle de 
màgia “La Màgia del Nadal” a càrrec 
del Mag Nebur. I per acabar es va 
realitzar l’encesa d’enllumenat 
nadalenc i es va poder gaudir d’un 
got de xocolata calenta.
Laia Pla, regidora de Joventut, 
tot i els entrebancs, va mostrar 
una gran satisfacció pel resultat, 
desitjant que per a l’any que ve la 
puguem tornar a celebrar.  

Festivitat de Santa Bàrbara
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Cavalcada 2022
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 14/10/2021 19/11/2021 3/12/2021 14/10/2021 19/10/2021 19/11/2021 19/11/2021

LLOC
Xarxa SB.:  C/
Ausias March

XarxaSB: 
c/Ausias 
March

Xarxa SB: 
C/Ausias 

March

Llar d’infants 
Beceroles, 
aixeta pica 

aula

Escola Mu-
sica G.A Els 

flarets.Aixeca 
pica lavabo

Escola Jaume 
Balmes.Aixeta 
lavabos costat 

Aula 2

Smartcentre
Aixeca pica 

lavabos

LÍMIT 
RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0

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

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05 <0’05 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’72 0’74 0’79 0’10 0’52 0’58 0’58

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

Color 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 523 523 517 514 531 528 527

Olor (a 25ºC) 3 1 1 2 1 1 1 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’9 7’7 7’7 7’6 7’7 7’7 7’8

Sabor (a 25ºC) 3 1 1 2 1 1 1 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’32 0’20 0’32 0’22 0’2 0’31 0’49

Nitrats <=50 27 27 29
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Dos alumnes veïns de 
Santa Bàrbara, que estan 
cursant el segon curs del 

cicle formatiu de grau mitjà de 
sistemes microinformàtics i xarxes 
a l’Institut Montsià d’Amposta, 
estan realitzant les pràctiques 
d’empresa a l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. Els alumnes han de 
dur a terme un total de 380 hores 
de pràctiques per poder completar 
els seus estudis i finalitzar així 
aquest cicle formatiu. 
Els alumnes col·laboren en 
les tasques de configuració 
de l’equipament informàtic 
de l’Ajuntament, així com en 
tasques d’administració de 
xarxes, manteniment d’equips, 
introducció i actualització de 

dades de la web de Santa Bàrbara i 
digitalització del fons local. 
Periòdicament, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara realitza convenis 
amb centres educatius del territori 
per tal de facilitar als seus alumnes 
les pràctiques externes, a fi que 
millorin la seva capacitat educativa 
i adquireixin experiència pràctica 

a l’hora de buscar una ocupació en 
el futur.
Ana M. Panisello, com a regidora 
de Noves Tecnologies, s’alegra que 
l’Smartcentre sigui un referent al 
nostre territori i que els centres 
d’ensenyament comptin amb 
nosaltres per acollir les pràctiques 
dels seus alumnes. 

Conveni de pràctiques amb l’Institut Montsià

El projecte iniciat el febrer de 
2018 i que el 2021 complia 4 
anys continua per tal d’oferir 

als nens i nenes un suport de reforç 
escolar. Aquest consisteix en donar 
resposta a diverses necessitats 
socials i d’aprenentatge. A 
l’octubre de 2021, després d’haver 
realitzat les coordinacions amb els 
centres educatius del municipi, 
es va decidir que, pel que fa als 
alumnes de l’escola, les classes 
de reforç anirien més enfocades a 
millorar la lectura i la comprensió 
lectora.

Durant l’activitat es mantenen les 
mesures d’higiene i de seguretat 
establertes per la pandèmia de la 
Covid-19.

Els menors de primària assisteixen 
de 12.30 a 13.10 h, una vegada 
a la setmana, i estan distribuïts 
per cursos escolars, amb grups 
reduïts. I els de secundària, dues 

tardes a la setmana a partir de les 
15 h i fins a les 18 h repartits amb 
grups segons les seves classes. El 
projecte es porta a terme al Centre 
Municipal de Serveis Socials.

Ana M. Panisello, responsable del 
servei, creu que és molt important 
mantenir i impulsar aquest tipus 

de projectes des de la Regidoria 
de Serveis Socials, tant per als 
infants i adolescents, que els 
permeten reforçar les mancances 
d’aprenentatge que puguin tenir, 
com per acompanyar a les seves 
famílies amb les tasques dels seus 
fills i filles. 

Reforç actiu

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires
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Presentació de Tasta la Cultura de l’Ebre i les XXIV 
Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli

El dijous 4 de novembre, al 
Museu de la Vida a la Plana, 
es va presentar el projecte 

TASTA LA CULTURA DE L’EBRE - 
ELS SABORS DE L’OLI, L’OR LÍQUID 
DE LA PLANA.
Aquest és un projecte encapçalat 
pel Museu de les Terres de l’Ebre en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i amb el suport de 
les dues cooperatives de producció 
d’oli local, Agrícola del Camp i Sant 
Gregori. El projecte vol posar en 
valor la cultura oleícola de Santa 
Bàrbara, aprofitant els principals 
recursos: oliveres, cooperatives, 
centre d’interpretació i restaurants. 
Aquests són els ingredients 
principals que articularan una 
experiència turística per les planes 
del Montsià, per conèixer la cultura 
tradicional vinculada a l’oli i les 
oliveres.

En aquesta presentació, també es 
va aprofitar per presentar les XXIV 
Jornades Gastronòmiques de la 
Cuina de l’Oli d’Oliva, en el marc 
de la XXV Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç. Les jornades 
se van celebrar durant tot el mes 
de novembre, col·laborant alguns 
dels locals de restauració del 
municipi que van presentar els 
seus millors plats amb l’oli novell 
com a protagonista.
Ana M. Panisello, regidora de Fires 
i Turisme, valorava el gran treball 
que s’havia realitzat durant tot 
aquest temps i que havia acabat 
donant els seus fruits en aquest 
projecte, encapçalat pel Museu de 
les Terres de l’Ebre i amb el suport 
de cooperatives i restaurants 
locals. 

El 25 de novembre es va 
celebrar el dia internacional 
per a l’eliminació de la 

violència envers les dones per 
denunciar la violència que 
s’exerceix sobre les dones a tot el 
món i reclamar polítiques a tots 
els països per erradicar-les.

Al nostre municipi es va realitzar 
per la Plana Ràdio la lectura 
del manifest institucional. 
Seguidament, i amb la col·laboració 
de “Fem Vent del Sud”, es va dur 
a terme una concentració a la 
plaça Cid i Cid amb la lectura del 
manifest i un minut de silenci per 
totes les víctimes de la violència 
masclista.

I el dilluns 29 de novembre es 
van dur a terme dos contacontes 
destinats a infants i que tractaven 
sobre el tema de la coeducació. 
Els contes van ser “La ventafocs 
que no volia menjar perdius” i “La 
meitat d’en Jan”.

Ana M. Panisello, regidora de Serveis 
Socials, agraïa la participació de la 
gent que col·labora en aquestes 
accions i recordava que tan de 
bo no haguéssim de celebrar més 
aquest dia, ja que això voldria dir 
que no existeix violència cap a les 
dones. 

25N dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

16



CaixaBank, a través d’una 
aportació econòmica de 
la Fundació “la Caixa”, ha 

mostrat el seu suport a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara per a equipament 
de les instal·lacions de la Llar del 
Jubilats, recentment remodelada. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha 
rebut una col·laboració de 2.300 €.
L’Ajuntament ha realitzat 
l’adequació, millora i actualització 
de les instal·lacions on tenen la seu 
l’Associació de Jubilats i realitzen 
la major part de les activitats, és 
un edifici construït l’any 1983. Era 
totalment necessària la intervenció, 
a tots els nivells, de l’edifici. S’ha fet 
nova distribució dels espais, que 
contribuirà a disposar d’un espai 
amb millors condicions. A l’iniciar 
les reformes es van començar a 
detectar mancances no previstes 
en la xarxa elèctrica i climatització, 

que també s’han reparat i 
actualitzat. 
La col·laboració complementarà 
l’espai amb equipament més actual 
i permetrà que la gent gran del 
nostre municipi en pugui gaudir.
La signatura de l’acord es va 
realitzar el 2 de novembre a les 
oficines de l’Ajuntament de la 
localitat amb la presència de 
l’Antonio Ollés, alcalde, de l’Ana M. 

Panisello, regidora de Serveis Socials 
de la localitat, de l’Ana Buqueras, 
gestora de Banca d’Institucions, i 
de Sergi Roda, director de l’oficina 
de CaixaBank a la localitat.
Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la col·laboració de la Fundació “la 
Caixa” i CaixaBank, amb aquestes 
accions es contribueix a poder 
millorar el benestar de la gent gran 
de la localitat. 

La Fundació “la Caixa” i Caixabank col·laboren amb 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 

L’Smartcentre de Santa Bàrbara 
va participar activament 
el dia 9 de desembre en la 

vintena edició de la Jornada de 
Dinamització de la Internet Social 
a càrrec de la xarxa PuntTIC que 
es va celebrar en un format híbrid, 
amb l’espai Valkíria com la seu per 
acollir les sessions presencials. 
La jornada va començar amb la 
xerrada inaugural sobre el projecte 
STEAMonEdu per a la inclusió 
digital i els seus resultats, en 
format online i presencial. El repàs 
sobre les desigualtats pel que fa 
a l’accés a Internet, però també 
sobre l’ús de les eines digitals que 
fan els ciutadans i les mancances 
que presenten, el que s’anomena la 
segona bretxa digital.

Els participants procedents dels 
punt TIC, entre ells representants 
de l’Smartcentre, van explicar 
experiències sobre les potencialitats 
de treballar en xarxa i dels 
diferents models i espais d’arreu de 
Catalunya.
El trajecte que han fet els punt TIC 
en els darrers vint anys donant 
resposta a les bretxes digitals va 
ser el fil conductor de la Jornada de 

Dinamització d’enguany i va basar 
gran part dels seus continguts 
en les experiències reals dels 
dinamitzadors dels punt TIC.
Ana M. Panisello, regidora de 
Noves Tecnologies, valora molt 
positivament que l’Smartcentre 
de Santa Bàrbara sigui un referent 
arreu del territori com a model de 
treball transversal i innovador. 

L’Smartcentre va participar en la vintena edició de la 
Jornada de Dinamització de la Internet Social
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Els dissabtes 30 d’octubre i 20 
de novembre es van dur a 
terme les activitats infantils 

dels mesos d’octubre i novembre.
L’activitat de l’octubre va estar 
dedicada a la castanyera i el 
Halloween. Es van fer caretes de 
Halloween amb goma eva i es van 
dibuixar i pintar castanyes per fer 
una decoració per a llapis.
Els infants, a l’activitat del 
novembre, van realitzar una 
manualitat aprofitant que estàvem 
en plena tardor. La manualitat va 
consistir en decorar algunes pinyes 
amb plastilina, per tal de deixar 
anar la imaginació. Anteriorment, 
ja se’ls hi havia presentat algunes 
idees que podien dur a terme, com 
un esquirol o un mussol.
Aquestes activitats ja fa molt de 
temps que es portaven a terme 
ho es van reprendre després de 
més d’un any sense fer-se. Gairebé 
sempre són un èxit de participació, 
ja que, de les 11 fins a les 13 hores 
d’un dissabte al mes es realitzen 
activitats temàtiques per als 
infants del municipi.
Ana M. Panisello, regidora de 
Serveis Socials, agraeix a les 

famílies la confiança que depositen 
a les monitores en portar als seus 

fills i filles a l’activitat, igual que la 
tasca que realitzen les monitores. 

Es reprenen les activitats infantils

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Santa Bàrbara va aportar 845 € a la Marató de TV3

Una cinquantena de persones 
van participar en la caminada 
solidària realitzada el dia 19 

de desembre per la Marató de TV3. 

Uns 7 quilòmetres aproximadament 

són els que es van recórrer, passant 

per diferents punts d’interès de la 

nostra població.

La Unió Ciclista Santa Bàrbara, com 
ja és costum, va destinar els diners 
recaptats en la Marxa Ciclista a la 
Marató de TV3. Aquesta s’havia de 
celebrar en el marc de la Fira, però 
va quedar ajornada pels forts vents 
i es va acabar realitzant el 12 de 
desembre. La recaptació va ser de 
600 €.

Gràcies a totes les persones que van 
col·laborar, la nostra població va 
recaptar un total de 845 € a favor de 
les malalties mentals, que va ser el 
tema escollit per la Marató del 2021.
Ana M. Panisello, regidora de Serveis 
Socials, valorava molt positivament 
aquesta recaptació i la implicació 
de la població amb la Marató. 
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El diumenge 12 de desembre 
s’inaugurava la reforma 
feta a l’edifici de la Llar de 

Jubilats, que tot i que s’havien fet 
petites reformes, ara calia una 
reforma gairebé integral del local 
com es mereix la gent gran de 
Santa Bàrbara.
La regidora Ana M. Panisello 
comentava que l’espera s’havia 
fet llarga i que no s’ho esperaven, 
però que un cop començades les 
obres havien anat veient moltes 
coses que s’havien de reformar 
i sobretot millorar. La regidora 
agraïa enormement la paciència 
que s’havia tingut, i es disculpava 
per tots els canvis que l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes havia 
hagut de fer degut a les obres de 
reforma, però que s’havien fet 
sempre amb una gran comprensió 
i respecte, per això pensa que les 
persones grans són el referent del 
que vam ser, del que som i del que 
serem. 
La reforma ha consistit a renovar 
la pavimentació, substituir els 
desaigües i canonades pel seu 
mal estat, renovació total dels 
serveis sanitaris, modificació dels 
equipaments del bar del local, 
com per exemple la millora de la 
barra de bar amb més espai i llocs 
oberts per poder treballar millor, 
redistribuir l’espai per definir 
noves zones i crear diferents 
ambients perquè l’Associació de 
Jubilats no solament fa el ball 
dels diumenges sinó que realitza 
moltes més activitats diàries; i 
sobretot l’ampliació de la zona de 
ball, tenint en compte que durant 
l’any es fan actes i activitats que 
no podien donar cabuda a tots 
els assistents com per exemple el 
dinar de Nadal fet recentment. 
Encara queda alguna petita 
modificació per fer, que tant la 
regidora com l’alcalde comentaven 
que tan prompte es pugui es farà, 

perquè l’Ajuntament té molt clar 
el paper primordial que juga la 
gent gran a la societat, i per això, 
continuaran valorant el col·lectiu 
de gent gran, com a gent activa i 
perfectament útil per a la societat i 
fomentar la seua participació. 

Per acabar, des de l’Ajuntament 
desitjaven que s’estigués satisfet 

amb la reforma, que agrade i 
sobretot que es gaudeixi de tot, 
però especialment del tenir una 
zona més espaiosa per poder 
fer les trobades en més gent i 
sense dificultats. I es recalcava la 
necessitat de promoure una vida 
social activa, positiva i saludable, 
per tal de fer de l’etapa de la 
vellesa, la millor etapa possible. 

Inauguració de la remodelació de la Llar de Jubilats

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires
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El dijous 16 de desembre 
es va celebrar a l’Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa la 

Gala de l’Esport de les Terres 
de l’Ebre 2021, presidida per la 
secretària general de l’Esport i de 
l’Activitat Física, Anna Caula. En 
l’acte, també hi van participar el 
delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Albert Salvadó, l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, i el 
representant territorial de l’Esport 
a les Terres de l’Ebre, Joan Barberà. 
I també com a representants locals 
l’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio 
Ollés, i la regidora d’Esports, Ana 
M. Panisello.
En aquesta gala, entre tots els 
guardonats de les Terres de l’Ebre, 
hi havia dos entitats planeres 
guardonades pel seu 25è aniversari: 

el Club de Twirling Santa Bàrbara i 
la Unió Ciclista Santa Bàrbara.
La gala va servir per fer un 
reconeixement públic a totes les 
persones vinculades al món de 
l’esport de les Terres de l’Ebre 
per la seva trajectòria personal 
i professional, i també aquelles 
entitats i clubs esportius que 
durant el 2020 i el 2021 havien 
celebrat 100, 50 i 25 anys de vida. 

L’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio 

Ollés, i la regidora d’Esports, Ana 

M. Panisello, van acompanyar 

a les entitats guardonades i els 

donaven l’enhorabona i les gràcies 

per la seua dedicació i esforç 

fent-los sentir orgullosos per la 

seua trajectòria dins del món de 

l’esport. 

Dos entitats del poble guardonades a la Gala de l’Esport de 
les Terres de l’Ebre

Punt de Servei Endesa
Plaça Corts Catalanes, 2

Tel. 977 510 174 
 43500 TORTOSA

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

Magatzem: C/ València, 3 - Mòbil 607 204 100
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El diumenge 28 de novembre 
va finalitzar la XXV edició de 
la Fira de l’Oli Novell, dels 

Cítrics i del Comerç, una edició 
molt especial ja que, a banda de 
l’efemèride, va ser la primera fira 
amb el nou pavelló polivalent, 
després de molts anys de demanda, 
sobretot, per part d’expositors. 
El divendres, primer dia de fira, va 
servir també per inaugurar el nou 
pavelló. Ambdós van ser inaugurats 
per la Molt Hble. Presidenta del 
Parlament de Catalunya, Sra. Laura 
Borràs, qui va destacar el gran 
esforç per disposar d’aquest nou 
espai i va lloar al mateix temps 
haver arribat fins a aquesta vint-i-
cinquena edició. 
Durant dissabte i diumenge es va 
realitzar el gruix de les activitats. 
En aquesta edició, aprofitant 
l’aniversari, a les activitats habituals 
com les rutes etnogràfiques, el 
concurs d’allioli, la demostració 
de la preparació del terreny, les 
xerrades tècniques, els tallers, 
les exposicions temàtiques o les 
ballades de jotes, es van incorporar 
algunes activitats noves, destacant 
el I Concurs de Tast d’Olis Novells 
de la demarcació Baix Ebre-Montsià 
o els diferents show-cookings a 
càrrec de la mediàtica Gessamí 
Caramès o el xef local Dani Jové. 
Cal tenir present també que, 
paral·lelament a la fira, es van 
celebrar les XXIV Jornades 
Gastronòmiques de la Cuina de 
l’Oli. 
Malauradament, un any més, la 
meteorologia va ser protagonista. 
Primer amb les intenses pluges 
de la setmana i, durant el cap de 
setmana, el vent va tornar a deixar-
se sentir per la fira que, d’altra 
banda, va posar encara més de 
manifest la necessitat de disposar 
d’un equipament com el que s’ha 
estrenat.
La regidora de Fires, Ana M. 
Panisello, qui debutava també en 

XXV Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
aquesta edició, va valorar molt 
positivament la fira, i va posar de 
manifest la importància de tenir 
un equip de treball entregat que va 

fer possible que la fira se celebrés 
amb les màximes garanties i que 
s’aconseguís l’èxit esperat.

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires
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34 biblioteques públi-
ques van participar 
en activitats relacio-

nades amb el projecte “Bibliote-
ques i Salut Mental a les Terres 
de l’Ebre”

Amb motiu de la celebració 
del Dia Mundial de la Salut 
Mental el passat 10 d’octubre, 
34 biblioteques públiques van 
participar en diverses activitats 
relacionades amb el projecte 
“Biblioteques i Salut Mental a les 
Terres de l’Ebre”. El Departament 
de Cultura i la Taula de Salut 
Mental de les Terres de l’Ebre 
impulsen aquest projecte, que vol 
donar visibilitat a les persones 
que pateixen trastorns de salut 
mental, sensibilitzar la població 
sobre aquesta problemàtica, 
acabar amb l’estigma social i 
afavorir la prevenció d’aquests 
trastorns, sobretot entre els joves.

El treball conjunt de les 
biblioteques es va iniciar a 
l’estiu amb la col·laboració 
dels membres del Club Social 
Terres de l’Ebre (vinculat a la 
Institució de Salut Mental Pere 
Mata d’Amposta), que van 
confeccionar i decorar 34 arbres 
de cartró reciclat, que van servir 
perquè les persones usuàries 
de les biblioteques ebrenques 
poguessin traslladar els seus 
dubtes i inquietuds al voltant 
d’aquesta temàtica. Aquestes 
aportacions serviran, a la 
llarga, perquè els especialistes 
en salut mental identifiquin 
quines qüestions preocupen a la 
ciutadania.

Una altra proposta a destacar és 
l’exposició-taller Im-perfectes, 
de les germanes Besolí. Es tracta 

d’una activitat adreçada als joves 
que pretén prevenir els trastorns 
alimentaris combatent la pressió 
excessiva entorn el físic femení i 
els cànons de bellesa imposats. 
Les biblioteques que en aquesta 
edició van acollir l’exposició són 
les de Tortosa, Amposta, Móra 
d’Ebre i Gandesa. Santa Bàrbara 
ja va acollir aquesta exposició fa 
uns anys.

Completa el programa el 
taller Còmic i salut mental, de 
l’il·lustrador morenc Jordi Alfonso, 
també per al públic jove, que es 
va impartir a les biblioteques de 

Deltebre, Ulldecona, La Sénia, 
Flix, Camarles i Santa Bàrbara.

Tant el taller com l’exposició 
compten amb el suport de 
personal sanitari especialitzat 
que aporta la Taula de Salut 
Mental i que de manera 
voluntària contextualitzen 
l’activitat i aporten valor afegit.

El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, creu que aquest projecte 
és molt important i per això es 
mostra satisfet perquè es pugui 
realitzar des de l’Smartcentre de 
Santa Bàrbara. 

L’Smartcentre participa amb el projecte “Biblioteques i Salut 
Mental a les Terres de l’Ebre”
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El divendres dia 22 d’octubre 
els membres de la Guàrdia 
Municipal de Santa Bàrbara 

van assistir al curs de formació 
“ASP BASIC COURSE”.
Aquest curs es va impartir al 
pavelló municipal de Sant Carles 
de la Ràpita per formadors d’ASP, 
al qual van assistir companys de 
tot el territori.
El curs va tenir una durada de 
8 hores en el qual els assistents 
van haver d’aprendre diferents 
tècniques d’utilització del bastó 
extensible.
El regidor de Governació, Agustí 
Espuny, es mostrava satisfet que 

els guàrdies municipals de Santa 

Bàrbara haguessin pogut assistir 

al curs i vagin formant-se cada dia 

més.

Curs de formació “ASP BASIC COURSE”
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Aquest any 2022, se celebra 
el XXXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàr-

bara. El premi que es convoca és el 
següent:
PREMI DE NARRATIVA, dotat amb 
600 € i donat per l’AJUNTAMENT, 
a un relat curt d’una extensió 
mínima de 15 pàgines, de tema 
lliure; i un accèssit de caràcter local 
de 120 €, donat per l’AJUNTAMENT.
En el cas que el guanyador/a del 
premi sigui local, es concedirà 
l’accèssit a la segona millor obra.
El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 18 de març de 
2022, a les 13 hores. 
El veredicte del jurat es farà públic 
el dia 11 d’abril de 2022. El mateix 
dia es donarà a conèixer la data 
del lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest 
concurs es poden consultar a la 
web municipal www.santabarbara.
cat. També es pot realitzar 
qualsevol consulta a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, telèfon 977 719 
136.

També es convoca el XXXI 
CONCURS LITERARI ROGELIO 
FARNÓS, de caràcter local, destinat 
als alumnes de l’Escola Jaume 
Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un 
dels cicles d’Educació Primària i 
d’Educació Infantil se li atorgarà 
un premi consistent en un lot de 
llibres, donat per l’AJUNTAMENT. 
A més a més, tots els participants 
rebran un record commemoratiu.

L’especificació de les bases serà 
establerta per la mateixa escola.
El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, es mostra molt satisfet 
per poder organitzar un any més 
aquest concurs i considera que 
després de més de 30 anys ja 
està més que consolidat. A més a 
més creu que continuarà donant 
prestigi a la cultura planera i 
donarà a conèixer el nostre poble 
a l’exterior. 

XXXI Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara
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La primera edició d’aquest nou 
festival d’arts a Santa Bàrbara va 
reunir més de 600 persones per 
construir una mirada contemporània 
sobre la feminitat i la cultura rural.
Entre divendres 15 i diumenge 17 
d’octubre, Santa Bàrbara (Montsià) va 
acollir la primera edició de RIHIHIU, 
un nou festival d’arts escèniques de 
petit format pensat per recuperar el 
patrimoni immaterial i la història, 
amb una relectura contemporània de 
la tradició. Les creadores i activistes 
Anna Zaera i Zoraida Roselló van 
dissenyar un programa que va atraure 
més de sis-centes persones a les 
masades de la població i que va unir 
diverses generacions per repensar 
les tradicions i els estereotips de 
gènere en l’àmbit rural. “Hem 
recuperat i contemporanitzat el crit 
del rihihiu, un crit que abans servia 
per avisar els veïns i les veïnes, per 
dir que ja havien arribat i que a la nit 
es trobarien. Aquest festival ha estat 
com un crit col·lectiu que exclama la 
necessitat conjunta que té el poble 
de recuperar el patrimoni, donar-li 
valor i repensar-lo conjuntament.”, 
explicava Anna Zaera. “Les persones 
que han passat per Santa Bàrbara 
aquest cap de setmana hem 
recuperat una mica de l’autenticitat 
perduda” afegia.
Durant el cap de setmana, els 
visitants van poder veure l’exposició 
de fotografies ‘Terres de l’Ebre, 
paisatge humà’ de Quim Giró, 
assistir a un ‘concert coral’ de 
‘rihihiu’ o gaudir de l’espectacle de 
dansa ‘Estudio sobre la histeria’ de 
Carmen Muñoz. “Diumenge al matí, 
el Diàleg Arts vives a les masades va 
esdevenir un moment d’intercanvi 
intergeneracional, en el qual es va 
generar un clima de sororitat entre 
les dones de Santa Bàrbara i es va 
fer evident la necessitat d’explicar-
se en públic i de manera col·lectiva 
per redefinir la identitat femenina”, 
comentava Zoraida Rosselló. El 
mateix diumenge, la processó de 
‘Marfantes i Pubilles’ va esdevenir un 

acte reivindicatiu, provocador, amb 
una relectura queer de la cultura 
popular.
El festival va buscar la interacció amb 
altres projectes de relectura de les 
tradicions i els espais patrimonials 
a través de l’art, com per exemple el 
laboratori experimental El Konvent 
de Berga, amb la voluntat de fer 
xarxa amb projectes similars d’altres 
punts del país. La primera edició 

de RIHIHIU es va organitzar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, d’associacions locals 
i del portal d’oci i cultura Surtdecasa.
cat.
L’alcalde, Antonio Ollés, i el regidor de 
Cultura, Agustí Espuny, se mostraven 
molt satisfets amb aquesta primera 
edició, i des de ja mateix volen 
començar a treballar per donar 
forma a la segona edició del 2022. 

El festival RIHIHIU, una catarsi col·lectiva a través de l’art
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2021

• Abonament a llibretes de l’avançament d’olives 
fins al 30/11/21. Campanya 2021/2022. 

• Cobrat el 95 % PAC 2021.

• 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 
s’ha de presentar la DAN (Declaració abonats 
químics i orgànics). És d’obligació per a tothom 
a partir de 3 o 4 hes. si són en secà. Fins 
20/01/2022.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Entrevista al planer absent...
Joaquim Tafalla Andreu

Hola planers i planeres, soc Joaquim 
Tafalla Andreu, fill de Joaquin Tafalla 
“Lo Demaguano” i Mari Carmen 
Andreu que viuen al carrer Metge 
Coto i Garcia, prop del forn del Pato.
Tinc un altre germà més petit que 
es diu Jordi Tafalla. Vaig néixer un 
23 d’agost de 1968 a una clínica de 
Tortosa, però sempre dic amb molt 
d’orgull que vaig néixer a Santa 
Bàrbara.
Vinc d’una família humil. El meu 
pare sempre ha treballat de paleta 
encara quede més jove havia fet 
de  barber i també en alguna festa 
solia imitar a Cantiflas. 
La meva mare sempre ha estat 
al capdavant de la família, en 
l’organització de totes les tasques 
domèstiques, en la nostra educació 
i en tot allò que fes falta; no 
he conegut mai una dona amb 
tanta força, valentia i amb tanta 
dedicació a la seva família. I també 
el meu germà dedicat al que més li 
apassiona que és l’automoció.
Tinc grans records de petit de quan 
jugava a futbol pels carrers de 
terra, jugaven a carreres de bicis, 
etc. i també les hores que passava 
amb els veïns de tota la vida, 
Teresa la Central, Llasat, Vicenta, 

lo cacauero... Com xalava jugant a 
la fusteria de Juanito lo cacauero i 
les nits d’estiu jugant fins molt tard 
mentre els pares i els veïns petaven 
la xarrada. Jo passava moltes hores 
jugant a futbol al carrer i això 
també em portava algun càstig per 
molestar massa als veïns. Només 
esperava que arribés el dissabte a 
la tarda per pujar al camp de futbol 
del Santa i anar a entrenar amb els 
meus companys i, com no, també 
per anar a buscar les xuxeries que 
Alfredo Blanch ens donava després 
de cada entrenament; quina gran 
època, com també esperàvem 
amb moltes ganes que arribés  el 
diumenge perquè després de la 
missa del matí el mossèn ens donés 
una entrada per a la sessió matinal 
de cinema, cosa que mai aconseguia 
i això que jo era escolanet i per tant 
o pagava o em colava, i llavors tenia 
problemes amb Ramos que era 
l’acomodador del cinema.
L’esport era la meva passió i sobretot 
el futbol. I quins records quan 
jugava a futbol i anàvem a competir 
per la comarca amb els pares que 
ens portaven als desplaçaments 
amb els seus cotxes i furgonetes; 
alguns cops arribàvem a anar 6 i 7 
dintre d’un cotxe i allò era una festa. 
La meva època a l’escola la recordo 
molt des de pàrvuls Doña Pepita, 
Doña Mercedes, Teresa Tormo, 

Doña Mari Carmen, Don Francisco, 
Don Salvador (pretecnològica, gran 
assignatura), Doña Rosalia, Don José 
i els que em deixo. El meu record de 
l’escola del poble és boníssim, una 
de les millors èpoques de la meva 
vida, però no a nivell acadèmic 
perquè era molt mal estudiant, sinó 
perquè ho passava molt bé i gaudia 
amb els meus amics. A la tarda 
sempre apuràvem abans d’entrar a 
l’escola a les 15 hores quan sonava 
la sirena de la fàbrica Toar, era la 
meva referència abans d’entrar, 
però alguns cops ja trobàvem la 
porta de l’escola tancada perquè 
ens entreteníem jugant i llavors 
saltàvem o passàvem pel mig dels 
barrots de la porta de l’escola. Jo no 
era ni soc un bon estudiant! A l’escola 
jugava molt, era poc disciplinat i 
pràcticament mai feia els deures i 
això portava conseqüències nefastes 
com repetir dos cursos, disgustos 
a casa, càstigs, anar al repàs per 
a reforçar el meu aprenentatge i 
sobretot no m’agradava gens anar 
al repàs a l’estiu, perquè el que 
volia jo a l’estiu era jugar amb 
els meus amics, anar a la piscina 
d’Astàsia, a les basses sense permís 
i corresponent multa del guarda 
i així vaig anar tirant fins a vuitè 
d’EGB, on  vaig acabar com vaig 
poder. Després de l’escola del poble 
vaig anar a Amposta a estudiar FP, la 
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rama d’electricitat, i després de dos 
anys ho vaig deixar, perquè el que 
realment em va canviar la vida a mi i 
la meva trajectòria va ser la música. 
Quina gran sort va ser que els meus 
pares m’apuntessin a la Banda de 
Cornetes i Tambors Xiquets Grup 
Balmes de Santa Bàrbara, mai els 
hi podré agrair tant a ells, i també 
un gran agraïment al seu director 
Alejandro Castells, que va ser el que 
em va ensenyar les primeres notes 
musicals i qui em va aconsellar 
el que havia de fer en el món de 
la música. Gràcies a la Banda de 
Cornetes i Tambors vaig conèixer 
molts pobles, ciutats i sobretot vaig 
viure molt bones experiències i 
també vaig fer molt bons amics que 
encara conservo.
Paral·lelament a la Banda de 
Cornetes i Tambors alguns 
companys i companyes recomanats 
per Alejandro anàvem a La 
Lira Ampostina a aprendre un 
altre instrument que no fos la 
corneta i el tambor i allí vaig 
començar a estudiar el clarinet i 

llenguatge  musical amb el mestre 
Octavi Ruiz. ambé vaig formar part 
de la Banda de La Lira Ampostina 
i amb els companys del poble que 
tocàvem algun instrument vam 
formar la xaranga Grup Musical 
Joventut, on vam gaudir molt anant 
a tocar per tot arreu i sobretot anant 
de festa i ens vam fer una amistat 
que encara perdura ara.
Després dels estudis a la Lira 
Ampostina vaig passar a estudiar el 
grau elemental i mitjà de clarinet i 
llenguatge musical al Conservatori 
de Tortosa. Després va venir un 
parèntesi a la meva vida on vaig 
haver de marxar un any a Jaca per 
a fer el servei militar, cosa que no 
m’apassionava gens però que vaig 
haver de fer obligatòriament. A 
la tornada del servei militar vaig 
reiniciar els meus estudis superiors 
al conservatori superior del Bruc i 
del Liceu. Paral·lelament als estudis 
també treballava a l’escola taller 
d’Amposta i a la gasolinera Agip 
de la carretera de Santa Bàrbara 
a la Galera. Va ser una època molt 

estressant, ja que treballava a la 
gasolinera fins al migdia i després a la 
tarda agafava un tren a l’Aldea i cap 
a Barcelona, i a la nit quan acabava 
les meves classes tornava al poble 
perquè l’endemà al matí tornava a 
treballar a la gasolinera. Tot i així, 
encara em vaig buscar més feina 
perquè també em vaig matricular 
a la Universitat a distància UNED 
per estudiar pedagogia, on em 
vaig llicenciar amb l’Especialitat 
d’Orientació Escolar. Al conservatori 
del Liceu em vaig llicenciar amb 
el títol superior de clarinet, amb 
l’apartat d’interpretació,  i després 
vaig marxar un any a Gante 
(Bèlgica) per fer un màster en 
perfeccionament i interpretació del 
clarinet. Actualment encara em 
segueixo formant perquè crec que 
encara que siguis professor t’has de 
seguir formant i aprenent les noves 
tècniques i formes d’ensenyament, 
per això segueixo puntualment 
anant a Berlín per rebre classes i 
consells d’alguns professionals de 
l’Orquestra Filharmònica de Berlín.
Les meves primeres experiències 
en el món de la docència van ser a 
l’Ametlla de Mar, on vaig ser durant 
molts anys professor de clarinet 
de la Banda Mestral d’aquesta 
població i també vaig ser durant 
uns tres anys mestre de clarinet a la 
Banda de Música de Masdenverge. 
Durant aquesta època encara vivia 
al poble amb els meus pares i amb 
aquestes feines ja anava adquirint 
experiència en la docència.
La meva marxa del poble es va 
produir per qüestions de feina, ja 
que em va sortir la primera feina 
a Barcelona com a professor de 
música. Primer treballava poques 
hores i  ho podia combinar baixant 
al poble tots els caps de setmana, on 
aprofitava per seguir fent les classes 
de clarinet a l’Ametlla de Mar i 
Masdenverge,  i el diumenge a la 
tarda me’n tornava cap a Barcelona, 
i així durant una bona temporada. 
Després em van anar sortint més 
feines  i substitucions i ja es va fer 
impossible que pogués anar a casa 
cada cap de setmana i ja vaig decidir 
quedar-me a viure a Barcelona. 
Marxar del poble va ser una decisió 
que em va costar prendre, però 
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que havia de fer tant per la meva 
formació com per la meva feina, 
ja que era important en aquells 
moments quedar-me a viure a 
Barcelona on porto vivint ja fa 
més de 15 anys. Aquesta decisió de 
marxar a viure fora, va ser recolzada 
per la meva família que em va donar 
tot el suport, entenent que era el 
millor per a mi a nivell professional. 
Vaig fer les oposicions a l’Institut 
d’Ensenyament Artístics Oriol 
Martorell de Barcelona on porto 
treballant des del 2004 i on soc el 
professor titular del clarinet i música 
de cambra. També soc professor 
de clarinet i grup instrumental 
a l’escola de música de l’Orfeó 
Gracienc.
La meva visió del poble és que ha 
anat canviant molt. Crec que al 
poble li fa falta més dinamisme 
comporant-lo en aquells anys on la 
fàbrica Toar, fàbriques de calaixos, 
Kanase i molts comerços que hi 
havia al poble donaven feina a 
molta gent. També la pagesia tenia 
més recursos; entitats culturals i 
esportives estaven molt actives,  tot 
fluïa i donava sensació d’un poble 
que anava creixent. Però ara els 
temps han canviat i la visió del 
poble que tinc és que vulgues o no la 
societat va canviant i evolucionant, 
i alguns d’aquests punts que he 
mencionat s’han anat perdent al 
poble. Hi ha més competència  a 
nivell de centres comercials i les 
grans superfícies comercials fan mal 
als comerços a nivell de poble i això 
de retruc a l’economia del poble. 
També crec que Santa Bàrbara va 
creixent a nivell de població, però 
una població que molts cops només 
viu al poble però que treballa fora 
a alguna empresa del territori, i en 
aquest aspecte també se’n recent 
l’economia del poble. Crec que fan 
falta més inversions, motivacions 
i projectes al poble que atreguin al 
jovent i a les famílies que viuen al 
poble perquè tinguin motivació per 
quedar-se a treballar i que puguin 
invertir més al poble. Jo recordo el 
poble, al carrer Major els dies de cada 
dia i caps de setmana, que hi havia 

molt moviment de gent, amunt i 
avall, comprant a les botigues i fent 
el vermut als bars del carrer Major. 
Actualment, quan passo pel carrer 
Major a qualsevol hora o en cap de 
setmana no es veu aquesta activitat. 
Sé que estem en una època difícil, 
tant a nivell polític, d’inversions, 
sanitari, etc. i que tot costa tirar-ho 
endavant però em consta que des 
del consistori s’intenta fer les coses 
bé i buscar el bé per al poble, perquè 
crec que estem en una zona molt 
privilegiada i crec honestament que 
Santa Bàrbara té molt potencial, tant 
a nivell de territori com de personal 
humà, per ser una de les poblacions 
de referència del territori.
El meu contacte amb el poble és 
constant, no a nivell físic però sí 
que no passa dia que no pensi amb 
el poble, amb algú o amb alguna 
cosa del poble. Intento estar al 
corrent de tot el que passa al meu 
poble per mitjà de les xarxes socials, 
amics, l’ebando i també cada més 
intento venir al poble a casa els 
pares, i aprofito per veure els amics, 
fer algun soparet amb ells  i anar a 
veure el Santa.
Les vacances de Nadal i  les d’estiu 
les passo al poble, m’encanta estar 
a les Festes Majors i participar als 
actes, estar amb els amics als bous, 
al ball, etc.
Un dels millors dies i moments en 
què em vaig sentir més orgullós 
de ser planer va ser al juliol del 
2018, quan vaig tenir l’honor de 
ser el pregoner en l’homenatge 
als planers absents, és un dels 
moments que recordaré tota la vida. 
També soc un regular col·laborador 
de la Plana Ràdio, on tinc un 
programa setmanal de música 
clàssica anomenat Concerto Grosso. 
I també des de fa uns anys, a l’estiu 
organitzo a les piscines municipals 
un campus de conjunt instrumental 
on compartim música i passem 
una bona estona amb músics del 
poble i també de fora. Com podeu 
comprovar encara que visc a 200 
quilòmetres del poble els meus 

vincles i contacte amb el poble són 
constants.
El que més enyoro del poble és la 
proximitat de la gent, la tranquil·litat 
d’anar pel carrer i saludar a tothom, 
petar la xarrada, tenir-ho tot a prop, 
poder sortir a estirar les cames pels 
voltants del poble, ganes de què 
arribi l’estiu per anar a la piscina; en 
resum de respirar el caliu de poble, 
cosa que a la gran ciutat això costa 
molt de trobar.
No tinc cap dubte que la meva 
intenció es tornar al poble, no sé 
quan podré tornar, suposo que serà 
quan acabi la meva etapa de docent 
i quan em toqui jubilar-me, però si 
que sé que em faria molta il·lusió 
tornar... Ja veurem, el temps dirà. 
M’ha fet molta il·lusió aquesta 
entrevista i m’ha ajudat molt a 
recordar moltes coses i a reflexionar 
sobre molts aspectes personals i del 
poble.
Un abraçada planeres i planers.
Salut
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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 2022

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

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1 31/03/2022 - 31/05/2022

500 - IBI URBANA 1 29/04/2022 - 30/06/2022

501 - IBI RÚSTICA 1 29/04/2022 - 30/06/2022

592 – OVP TAULES I CADIRES 1 27/05/2022 - 29/07/2022

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 30/06/2022 - 31/08/2022

840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 30/06/2022 - 31/08/2022

010 - IAE 1 29/07/2022 - 30/09/2022

500 - IBI URBANA 2 31/08/2022 - 31/10/2022
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NAIXEMENTS 4t TRIMESTRE

LAIA MARTORELL ARASA.................................... 15/10/2021
Samuel Martorell Hallado
Olivia Arasa Martí

GRETA CID TISCAR ............................................... 02/11/2021
David Cid Caballé
Desiree Tiscar Vadillo

AHMAD ARSHMAN IQBAL................................... 02/11/2021
Zafar Iqbal
Sana Nisar

NEREA ROMEU SEGARRA .................................... 02/11/2021
Alvaro Romeu Esquerré
Roser Segarra Tafalla

MÍA ALBESA MORENO ........................................... 1/11/2021
Patricia Albesa Moreno

JENNIFER ARANDA SOS ....................................... 04/12/2021
Jesús Aranda Riveiro
Cristina Sos Codorniu

OLIVER SABATÉ CERVERA ................................... 07/12/2021
Jordi Sabaté Cardona
Meritxell Cervera Jiménez

GEMMA BONILLA RODA ...................................... 17/12/2021
Xavier Bonilla Saborido
Montserrat Roda Colomé

MATRIMONIS 4t TRIMESTRE
GUILLEM GAYA SOL
VICENT SERRANO MONTERO ............................. 31/10/2021

GERARD GARCIA VALLÉS
LAURA PELLISA ESTELLER .................................. 25/11/2021

XAVIER BONILLA SABORIDO
MONTSERRAT RODA COLOMÉ ........................... 25/11/2021

DEFUNCIONS 4t TRIMERTRE

CARMEN CANO NIETO ........................................ 06/10/2021

JAIME FERRER GIMENEZ ...................................... 07/10/2021

PETRA GUERRA SUÀREZ...................................... 11/10/2021

FIDELA SUBIRATS MONTARDIT ......................... 12/10/2021

JUAN ADERN SABALL........................................... 13/10/2021

MERCEDES BAIGES FERRÉ ................................... 16/10/2021

FERMÍN RODA CORTIELLA .................................. 29/11/2021

CONCHITA JUSTE PERIS ...................................... 01/12/2021

CONCEPCIÓN TOMÁS RODRÍGUEZ .................... 06/12/2021

FERMÍN RODA VALLÉS ......................................... 08/12/2021

JOSEP LLUÍS CID BARBERÀ .................................. 18/12/2021

JOSE MUÑOZ TARÍN ............................................. 18/12/2021

SUCESO ZAERA DAUDEN .................................... 22/12/2021



Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DONES PLANERES
Després de molt de temps sense 
gaire activitat a l’associació, per 
fi hem donat el tret de sortida a 
una nova temporada, iniciant 
les activitats amb caminades, 
classes de gimnàstica i ioga, 
obrint les portes del local social 
totes les tardes per reunir-se les 
sòcies i jugar a jocs de taula, així 
com realitzar els ja tradicionals 
tallers de manualitats de Nadal 
i reprenent les sortides culturals, 
la primera al pont del Pilar 
realitzant una ruta per la Costa 
Brava i sud de França i una segona 
al pont de la Constitució on vam 
gaudir d’uns dies d’esbarjo i relax 
per Benidorm i rodalies. 

També hem participat a la 
Fira de l’Oli de la població 
amb el muntatge d’un estand, 
organitzant el concurs d’allioli 
i elaborant la xocolata per a la 
cloenda. Cal fer esmena que 
en aquesta edició de celebració 
dels 25 anys de la Fira de l’Oli, 
l’ajuntament va lliurar, entre 
d’altres, a l’associació Dones 
Planeres un trofeu en agraïment 
a la nostra col·laboració i 
participació continuada durant 
aquests 25 anys. Estem molt 
agraïdes pel reconeixement.

Per tancar l’any, el 18 de 
desembre vam dur a terme el 
tradicional Prenadal que en 

aquesta ocasió vam iniciar amb 
la celebració de l’assemblea 
general de sòcies, aplaçada en 
motiu de la pandèmia; després 
vam continuar amb un berenar i 
l’esperat sorteig de regals. Volem 
agrair a totes les sòcies assistents 
els seus donatius per a la Marató 
de TV3, destinada enguany a les 
Malalties Mentals.

Esperem que la situació millori 
totalment i l’any que iniciem ens 
permeti realitzar les activitats 
habituals de l’entitat. Només 
demanar-vos que hi participeu 
ben activament.

Bon any a tothom.

La Junta

Sortida Pont del Pilar

Reconeixement per la participació 
als 25 anys de la Fira de l’Oli

Estand de la Fira de l’Oli Concurs d’allioli a la Fira de l’Oli
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INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT,
FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ
FRANCESC ROYO I ANDREU

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

Taller de manualitats nadalenques
(1r grup)

Caminades amb Alfredo

Taller de manualitats nadalenques
(2n grup)

Sortida al pont de la Conttitució

Prenadal
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA

Desitjant que tothom hagi passat 
unes bones festes nadalenques i un 
bon començament de l’any 2022.
En aquest espai us explicarem 
algunes de les darreres activitats 
del nostre club i una mica la 
programació futura.
Aquest trimestre, tot i no estar en 
temporada de competicions i també 
per estar marcats encara per la 
pandèmia de la Covid-19 hem estat 
fent les següents activitats:
El passat mes d’octubre, algunes 
de les nostres atletes grans, 
van estar fent un curs de tècnic 
telemàticament i van anar a fer 
l’examen final a Massanet de la 
Selva. Totes van aprovar el curs en 
molt bona puntuació.
El 13 de novembre van assistir a un 
curs de Short Programe a Deltebre 
implantat per twirlers internacionals, 
on van poder aprendre molt.
Al mes de novembre també vam fer 
dues desfilades, la primera el dia 21 
acompanyant als músics de la Unió 
Musical Jaume Balmes, a la festivitat 
de Santa Cecília patrona dels músics, 
per recollir, a les seves llars, als nous 
membres que entren a la banda.
La segona desfilada del mes de 
novembre va ser el divendres dia 26, 
a la inauguració de la XXV Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç 

de Santa Bàrbara, 
acompanyant a 
les autoritats, a les 
pubilles, a la Unió 
Musical i a tot el poble 
en general. Aquest 
any la inauguració 
de la fira va anar a 
càrrec de la M. Hble. 
Sra. Laura Borràs i 
Castanyer, Presidenta 
del Parlament de 
Catalunya.
Al mes de desembre 
el nostre club també 
va assistir a la Gala 
de l’Esport a les 
Terres de l’Ebre, concretament el 16 
de desembre. En aquesta gala es van 
fer reconeixements al clubs ebrencs 
que l’any 2020 i 2021 van fer el seu 
aniversari.
De la nostra població vam estar 
guardonats el Club Twirling Santa 
Bàrbara i la Unió Ciclista. Encara 
que nosaltres som un club que 
portem una trajectòria de 46 anys, 
com molts ja sabeu, el 2020 van fer 
25 anys que estàvem registrats dins 
del registre d’entitats esportives i 
per aquest motiu el guardó tan ben 
merescut pel nostre club.
Aquest trimestre les nostres 
atletes i monitores han estat 

treballant molt, preparant tots els 
exercicis que presentarem per a la 
temporada 2022.
Aquesta temporada les competicions 
oficials començaran al febrer i fins a 
juny.
Per finalitzar, desitjar a les nostres 
atletes, entrenadores, familiars i 
simpatitzants que puguin gaudir 
de la nova temporada de twirling, 
amb molts encerts, companyerisme 
i il·lusió.
Bon any a tothom i molta, molta 
salut.
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UNIÓ CICLISTA SANTA BÀRBARA 

Entitats Planeres

RESUM ANY 2021
El nostre club hem dut a terme, 
el 26 de juny, la marxa nocturna 
en bicicleta per la via verda, amb 
els condicionaments imposats 
per la lluita contra la pandèmia 
de la Covid-19. Es va prendre 
la temperatura corporal a tots 
els participants i es va haver de 
mantenir la distància de seguretat 
i ús de la mascareta. Tot i que 
el temps previst no era massa 
bo, van emprendre la marxa 64 
participants que van patir els 
efectes d’una forta tempesta entre 
Pinell de Brai i Bot, però malgrat 
tot no vam haver de lamentar cap 
accident i tot va anar bé.

A Festes Majors, seguint les 
directrius de les administracions 
pertinents, no es va fer cap activitat  
per evitar els contagis del virus de 
la pandèmia.

Per la Fira de l’oli, la forta ventada 
que va fer per tota la comarca 

ens va fer suspendre la marxa en 
bicicleta de muntanya. Finalment, 
es va dur a terme dues setmanes 
més tard, el dia 12 de desembre. 
Ja havien passat dos anys des de 
la darrera edició de la Marxa en 
btt de la Fira de l’Oli, dos anys 
sense poder fer activitats degut a 
la pandèmia de la Covid-19, sense 
Festes Majors i el 2021, fins i tot, 
sense la Fira, dos esdeveniments 
en què la nostra entitat sempre 
organitza algun acte. Encara que a 
l’estiu ja vam poder fer la sortida 
nocturna en bicicleta per la via 
verda, per a nosaltres el plat fort és 
la marxa en bicicleta de muntanya 
de la Fira de l’Oli. Després d’haver-
la d’ajornar degut al fort vent que 
ens va fer, cosa que feia impossible 
pedalar pel recorregut triat per 
aquesta ocasió, finalment la vam 
poder fer amb molt bon temps i la 
participació de 85 ciclistes vinguts 
majoritàriament de les comarques 
del Montsià i Baix Ebre. Vam 

senyalitzar un recorregut molt 
entretingut pels termes de Santa 
Bàrbara, Masdenverge i Freginals, 
per senderes i camins, en alguns 
trams molt deteriorats degut a les 
fortes pluges del novembre. Tot va 
transcórrer amb normalitat sense 
haver de lamentar cap accident.

Com sempre cal agrair a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbar el 
seu suport, als voluntaris la seva 
ajuda i a tots els participants la 
seva participació en benefici de 
la Marató de TV3, que hi vam 
contribuir amb 600 €, demostrant, 
un any més, la solidaritat del món 
del ciclisme. Moltes gràcies a tots.

Des de la Unió Ciclista Santa 
Bàrbara esperem que el 2022 torni 
la normalitat i les entitats puguem 
fer les nostres activitats sense 
entrebancs. 

Bon any a tothom, salut i pedals 
per a tots els bojos per la bici.
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES
La festivitat de Santa Cecília és 
festa grossa per a les entitats 
musicals. A Santa Bàrbara la Unió 
Musical Jaume Balmes i l’Escola 
de Música Germans Arasa Los 
Flarets ho celebrem amb diferents 
propostes. Aquest any ho vam fer 
amb la incorporació de tres noves 
components a la banda gran: 
Ariadna  Aixendri, Cinta Garcia i 
Núria Sangrès.

L’acte va portar-se a terme el 
diumenge dia 21 de desembre, 
primer amb un passacarrers al que 
va unir-se el Club  Twirling  Santa 
Bàrbara, entitat molt vinculada des 
dels inicis quan eren les majorets i 
la banda de cornetes i que sempre 
ens ha donat suport amb l’activitat.

Després de recollir les tres alumnes 
i fer-los-hi l’entrega del pin oficial, 
els familiars de les joves ens van 
sorprendre amb un pica-pica per 
a tots els assistents a la trobada, 
adaptat a les restriccions actuals.

Posteriorment, vam anar tots junts 
un altre cop a l’església. Allí vam 
fer una celebració molt musical 
amb actuacions per part de la Coral 
Santa Bàrbara, del nostre grup de 
clarinets i també de la banda que 
va oferir un petit concert. Agrair 
al mossèn Josep M. Garcia l’interès 
perquè els músics forméssim part 
activa de la celebració.

Malauradament, la festa no va 
poder acabar amb el tradicional 
dinar que cada any l’entitat 
organitza. De fet l’increment de 
casos Covid-19 va fer desistir a la 
junta d’organitzar-lo per evitar 
qualsevol contagi, especialment 
amb la gent jove de l’entitat que no 
està vacunada.

No podem passar per alt que aquest 
any per a la nostra entitat està sent 
un any difícil. Les restriccions de 
la Covid-19 han fet que no s’hagin 
pogut portar a terme activitats 
que teníem previstes. Aquest any 
hem hagut d’ajornar el tradicional 
concert de Nadal o les audicions 
que tant agraden a les famílies. 
D’una banda, hem tingut al nostre 

director de baixa i, d’altra banda, 
també s’ha ajornat, conscients de 
l’increment de casos i per evitar 
mals majors.

En aquests temps on diuen els 
desitjos es compleixen, esperem 
que aviat acabi aquest mal son 
que no ens deixa avançar tal com 
voldríem; esperem poder tornar 
a la normalitat, que els més joves 

tinguin interès per la música i 
que aquells que han format part 
de l’entitat tinguin la il·lusió 
d’acompanyar-nos i tornar a tocar 
amb nosaltres per reforçar-la. 
Aprofitem per desitjar a les famílies 
de la nostra entitat i també a la 
gent del poble que aquest any 2022 
tinguem salut abundant i música 
per omplir-nos de felicitat.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3 Imatge 4
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Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Cesar Roig
Imatge 2: Paco de la Ginera, Pepita Mulet, M. Carmen Bonfill i La 
Marsaneta
Imatge 3: Maribel Cid i Maria Isabel Arasa
Imatge 4: José Luís Roig, Núria Fernández, Juanito Cid, Pilarín 
Prades, Juan José Abella, Paco Casadó, Rosa Mari Roiget, Carmen 
Ferré, Juanito Prades i Amparo Arasa
Imatge 5: Cinteta Miralles i Francisco Reverté
Imatge 6: Pilar, Encarna, Etelvina i Agustí
Imatge 7: Francisca Verge
Imatge 8: Cinteta, Joaquín, Rogelio, Carmen, Cinta, Ester, Agustí 
i Cinta
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
Endevina endevinalla,
quin ocell pon a la palla?

Dites i refranys:
Tants caps, tants barrets

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

Solució: La gallina
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Sílvia Balagué Adell
Estimada gent planera, em dic Sílvia 
Balagué Adell i vaig venir al món un 
26 d’abril de 1979 a Tortosa. Soc filla 
de Juanito Balagué, fill de “la Guapa” 
i de Cinta Adell, coneguda a Tortosa 
per vestir a les pubilles durant més 
de 35 anys, i germana gran de Marta, 
qui viu a Maspujols. 

Vaig passar la meva infància al 
barri del Garrofer, una zona que 
m’encantava perquè, si bé estava 
dins de Tortosa, no deixava de ser un 
petit reducte on podíem jugar sense 
el perill que suposava el trànsit uns 
metres més enllà. D’aquella època 
recordo els berenars al carrer, les 
nits a la fresca, la botiga del barri... 
era com un poble dins de la ciutat. 

La meva etapa educativa la vaig fer 
íntegrament al seminari diocesà; 
per una banda l’escola fins a vuitè 
d’EGB al Bisbe Moll i, posteriorment, 
el BUP i el COU a la Immaculada. 
En aquells anys vaig conèixer als 
primers planers que hi venien a 
estudiar i es quedaven interns, però 
mai m’hauria imaginat que seríem 
veïns en el futur.

Quan vaig acabar la secundària 
vaig haver de decidir que fer amb 
la meva vida. Va ser una etapa 
“delicada”, una mica rebel per part 
meva però que, gràcies als meus 

pares, ho vaig reconduir iniciant els 
estudis d’una de les meves passions: 
la docència. Primer vaig fer el grau 
superior d’Educació Infantil a l’IES 
de l’Ebre i després vaig cursar els 
estudis de Magisteri en Educació 
Especial a Tarragona, la ciutat que 
em canviaria la vida. 

Perquè va ser allí, a Tarragona, on 
vaig conèixer a la meva parella, el 
“culpable” que hagi fet cap a Santa 
Bàrbara i amb qui ja fa més de vint 
anys que compartim viatge, Edu 
Roldán, fill de Paco i Montse “la 
Facunda”. Qui ho hauria dit quan 
aquella nit al mític pub Toc de Gralla 
es va presentar amb un encenedor 
perquè no hi havia llum als lavabos. 
Si és que els dijous nit de Tarragona 
donaven per a molt! 

Del poble sincerament, el poc que 
recordava era venir amb la família 
a menjar tords a la fonda, darrera 
l’església. A partir que vaig començar 
a sortir amb Edu, vaig començar a 
venir més assíduament, sobretot a 
festes majors que, sincerament, me 
van impressionar. Mai havia viscut 
les festes d’un poble, ja que les de 
Tortosa són molt diferents. I el que 
més recordo és sense cap dubte 
lo Puesto, on vam començar sent 
uns adolescents i, ja a última hora, 
alguns fins i tot ja teníem fills. Van 
ser uns anys que no oblidaré, amb 

la colla “En los Collons a les Mans”, 
on hi vaig conèixer persones que, si 
ve al final els nostres camins s’han 
separat, els guardo una gran estima 
i amb qui encara ens trobem de 
tant en tant. I no només festes del 
poble, sinó també Setmana Santa, 
fi d’any o qualsevol cap de setmana 
compartint bons moments, ja fora 
sopant al de Marcet o fent una copa 
a la Sal. 

Finalitzats els estudis, va començar 
la meva etapa com a mestra, 
treballant a diferents escoles de les 
Terres de l’Ebre, des de Tortosa fins 
a Móra, passant per Flix, Remolins, 
Tivissa, Bítem... i fins arribar on soc 
avui dia, a l’Escola Jaume Balmes de 
Santa Bàrbara. Les voltes que dona 
la vida!

L’any 2009, Edu i jo vam donar el gran 
pas i ens vam casar. I ho vaig tenir 
clar: si jo venia a viure aquí, l’enllaç 
seria a Tortosa. I no a qualsevol 
lloc, sinó a l’altar de la Cinta de la 
catedral i amb els elements típics 
del folklore tortosí: grallers, gegants 
i “joteros”. I és que la jota ha estat 
la meva altra passió, una passió que 
porto a la sang ja que la meva família 
ha estat impulsora de la jota a les 
nostres terres, fundant primer el 
Grup Tortosí de Danses Folklòriques 
i, posteriorment, Saragatona. 
D’ambdós jo n’hi he format part 
activament durant molts anys.

I a poc a poc, vaig començar a 
participar amb la vida social planera 
i, com no, el primer contacte va ser 

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

amb el món dansaire, on vaig tenir 
la gran sort de compartir-ho amb 
a un gran amic, Guillem Gaya, qui 
ja coneixia de Saragatona i amb 
qui vam tornar a “moure” la jota 
al poble. I, posteriorment, vaig 
començar a participar també amb 
el món educatiu, formant part de 
l’AMPA i del Consell Escolar. Ja veieu 
que no m’allunyo molt de les meves 
dues grans passions.

I clar, si he format part de l’AMPA 
és perquè tenia algú proper. L’any 
2012 va néixer la meva filla gran, 
Leire, i el 2015 la petita Clàudia. 
I ha estat gràcies a elles que he 
pogut compartir grans moments 
amb persones amb qui poca o nul·la 
relació tenia abans, amb la colla 
de G12 i, com no, amb els nostres 
inseparables amics Dani i Desi i les 
seves tres filles.  

Me vaig instal·lar al poble un cop me 
vaig casar, al pis del carrer Hereu on 
encara hi vivim. Cal dir que me sento 
molt tortosina i confesso que fins 
que no va néixer Leire no estava ni 
empadronada, ja que sempre tenia 
l’esperança de tornar a Tortosa. Però 
al final he fet arrels aquí i no me’n 
penedeixo, i tot i que sempre seré 
filla de Tortosa, reconec que també 
me sento una planera més. 

Però si, he de reconèixer que al 
principi me va costar. Pot semblar 
estrany, però canvia molt la vida 
d’una ciutat petita com Tortosa a 
un poble. Recordo el dia que vaig 

treure a passejar a Leire, que encara 
anava amb el cotxet, i una dona me 
va aturar i me va preguntar de qui 
era aquella xiqueta, que a mi no 
me coneixia. Me’n feia creus. Quan 
li vaig explicar a Edu ho va trobar 
normal i me va dir que ella sempre 
havia de dir que era la nora de la 
“Facunda”. Per no parlar també de 
la gent que encara m’atura avui 
dia pel carrer preguntant si li ha 
arribat la medicació. No, jo no soc la 
farmacèutica.

La meva visió del poble ha canviat 
molt. Pensava que mai m’adaptaria, 
sobretot quan sortia a passejar 
esperant que Edu tornés de la feina 
i, en un ratet, ja ho havia vist tot. 
M’enyorava tant! Però a poc a poc 
me vaig anar acostumant, vaig 
aprendre a estimar els petits plaers 
que te dona un poble i sobretot, 
sobretot quan van néixer les meves 
filles, vaig poder compartir moments 

amb altres mares, al parc, passejant 
o fent un cafè. I és que si et sents bé 
i t’acullen bé a un lloc, no t’hi pots 
sentir forastera. I aquí m’he sentit a 
gust des del primer dia perquè, com 
diu aquell, la gent de la plana sou 
molt bona gent!

Tot i que sempre me queda aquella 
petita escletxa de tornar a Tortosa, 
he de reconèixer que cada cop costa 
més. Les xiquetes creixen i tenen 
aquí les seves amistats, tinc al meu 
costat els meus sogres i els meus 
cunyats i amics i amigues amb qui 
comparteixo molts bons moments; 
tinc cada cop més clar que la meva 
vida està aquí. I, per si me queda cap 
dubte, penso amb el que un dia me 
fa fer adonar-me’n Edu, quan en un 
viatge, una gent ens va preguntar 
d’on érem i jo, inconscientment, 
vaig contestar “de Santa Bàrbara”. 
A partir d’aquell dia, me va dir, vaig 
convertir-me en una planera més. 
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Cada any la programació 
nadalenca de la Plana Ràdio 
s’enceta amb el programa “De 
Tu a Tu”. La proposta radiofònica 
d’aquest any va iniciar-se parlant 
del sentit del Nadal amb el 
mossèn de la Parròquia Josep 
M. Garcia. per després conèixer 
el treball de Miguel i Imma que 
cada any elaboren un pessebre 
de més de 20 metres quadrats 
a casa seua amb més de 200 
figures estàtiques i algunes en 
moviment.

La taula de Nadal va prendre 
protagonisme amb l’artista 
Regina Pla, la qual ens va mostrar 
mitjançant el Facebook Live una 
classe pràctica per fer un centre 
de Nadal. També vam tenir els 
pronòstics de l›astròloga Montse 
Valldepèrez per a l›any vinent, 
que malauradament seguirà 
sent complicat segons la situació 
astrològica.

Lo Trobador, Lluís Fernández, 
va compartir amb nosaltres 
un especial musical que va 
posar en relleu les tradicions 
nadalenques que es fan aquí 
i a altres indrets. La cuina va 
tenir també protagonisme amb 
un especial que vam fer per la 
nostra emissora, però també 
per compartir amb la Xarxa 
de Comunicació Local que 
s›escoltarà per les emissores 
d›arreu de Catalunya. Amb la 
participació d’Imma i Lluïsa «Les 
Cabanes» i del professor de cuina 
Dani Jové vam posar damunt la 
taula la tradició dels àpats de 
Nadal, oferint fins i tot alguna 
proposta alternativa als menjars 
de sempre amb nous ingredients.

La primera intervenció musical 
va arribar a les 12 de migdia amb 
un músic emergent, el cantautor 
Rapitenc Lluc, que ens va parlar 
del seu primer treball “Bo de sal”. 
El matí el vam acabar amb una 

48



La Plana Ràdio

taula rodona parlant de la cursa 
de Sant Silvestre que impulsa 
la Regidoria d’Esports i tres dels 
gimnasos que tenim al nostre 
poble.

La tarda va iniciar-se amb una 
“llepolia”, la intervenció d’Hernan 
en H, un altre dels col·laboradors 
de la nostra emissora que va fer 
una decoració insitu i que durant 
aquestes dates podeu venir a 
veure a la nostra emissora. 

Per als amants del teatre vam 
tenir una representació que 
s’havia preparat per a l’aniversari 
de la ràdio i que van realitzar els 
artistes Josep Lluís Ferré, Imma 
Arasa, Miguel Ferré i Màrius Pont.

Carme Sabaté, una altra 
col·laboradora de la nostra ràdio, 
va voler compartir el joc de les 
“Aformacions” que va encuriosir 
a tots els participants perquè la 
sort els sorprenia amb preguntes 
força curioses per fer-se i 
aconseguir un canvi en els seus 
pensaments limitants.

El jove músic Josep Lanau, que el 
17 de desembre estrenava el seu 
primer treball “New Horitzon”, 
ens va visitar per parlar del 
mateix i fer-nos un regal a la 
nostra emissora d’aquest primer 
disc.

Aquest també ha estat el 
primer “De Tu a Tu” per a Víctor 
Montecino, el nou professional 
de comunicació que s›ha 
incorporat a la nostra emissora 
i que substitueix la Clara Seguí, 
que va decidir deixar la tasca 
comunicativa per buscar noves 
fites professionals, però aquest 
capítol l’explicarem un altre 
dia per als que no ens seguiu 
habitualment.

Els millors desitjos a tots els 
planers i planeres i que aquest 
any 2022 puguem donar aquesta 
notícia que tots desitgem.
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Smartcentre

L’Smartcentre és un espai 
innovador i multifuncional que 
destaca per la seva transversalitat 
i per la seva contínua adaptació a 
les necessitats de la ciutadania. 
Destaquem per ser un espai 
obert on cultura, tecnologia, 
informació, formació i promoció 
es fusionen per oferir a tothom 
accés a serveis i activitats. El 
nostre principal objectiu és 
donar resposta a la ciutadania en 
tot allò que necessiti i reinventar-
nos dia a dia per cobrir les 
necessitats que van sorgint.

A l’Smartcentre hi trobem 
l’espai SmartLAB, un laboratori 
d’Innovació social digital. 
L’SmartLAB és un lloc obert a la 
creativitat on poder dur a terme 
projectes innovadors. Comptem 
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 volem 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 sinergies de 
treball col·laboratiu en benefici 
de tots els agents implicats.

L’Smartcentre arriba a molts 
col·lectius diferents, des de 
formació en noves tecnologies, 
robòtica educativa, impressió 
3D, educació en ciberseguretat, 

L’espai Smartlab

preparació per a l’obtenció 
del certificat ACTIC, a tota la 
ciutadania en formació TIC, als 
emprenedors oferint suport i 
acompanyament en el camí de 
l’emprenedoria, així com a tota 
la ciutadania donant-los suport 
en totes les gestions i tràmits 
administratius en els quals 
necessiten suport i formació. I 
com no, en totes les activitats 
culturals i lúdic-formatives, 
club de lectura, taller de 

memòria, contacontes, idiomes, 
participació en els centres 
educatius...

La base del nostre treball és estar 
sempre al costat dels usuaris, els 
escoltem, els ajudem i treballem 
per oferir-los-hi solucions als 
seus problemes. El nostre objectiu 
és detectar les necessitats, les 
debilitats i els conflictes per 
convertir-los en oportunitats i en 
solucions.
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El mes de setembre va arribar i la 
pandèmia ens va deixar respirar 
una miqueta i, per això, vam 
començar amb  les activitats a 
l’Smartcentre per a totes les edats, 
la qual cosa ens va fer molt feliços. 
Els més menuts tenen la 
bebeteca, un espai dedicat a ells 
on primer van fer LA PANERA 
DELS TRESORS i després SAFATES 
D’EXPERIMENTACIÓ. 
Per a una miqueta més grans, 
a partir dels 3 anys, tenen el 
contacontes, on vam poder gaudir 
del conte  LA MEUA CASA AL BOSC i 
també del contacontes de cine mut 
amb CHOMÓN PER LA MAINADA, 
una experiència diferent i divertida. 
Al desembre vam gaudir amb 
l’EMOCIONARI per aprendre a 
parlar de les emocions i destinat 
a la Marató de TV3, així com del 
contacontes amb anglès a càrrec de 
Sílvia Panisello. 
Seguint amb els menuts, tots els 
dijous a migdia fem LLEGIM I 
XALEM, i tots els divendres LLEGIM 
JUNTS, lectures en veu alta. 
Desconnectem endolls amb els jocs 
de taula. Aquest any hem incorporat 
el taller de manualitats, on tots els 
mesos fem una manualitat. Hem 
fet Castaween, unes papallones i 
decoració per a l’arbre de Nadal. 
Dintre del Dia Mundial de la Salut 
Mental es va fer un taller de còmics 
per als alumnes de l’Institut les 
Planes.
Anem pujant en edat i tenim 
les converses en anglès, aprèn 
francès amb Meritxell Roig, el club 
de lectura que aquest trimestre 
vam llegir TERRA ALTA de Javier 
Cercas, EL PELEGRINATGE INSÒLIT 
DE HAROLD FRY de Rachel Joyce i 
ELS IMPOSTORS de Pilar Romera 
el qual es va poder comentar amb 
l’autora amb una videotrucada. En 
aquesta última trobada del Club de 
Lectura va assistir Agustí Espuny, el 
regidor de Cultura, i va obsequiar 
als membres del club el llibre UNA 

LLUNA A LA FINESTRA de Marta 
Tena, que serà el que es comentarà 
a finals de gener amb l’autora 
present a al trobada. 
A les tertúlies d’autor vam tenir 
a Xavier Bosch, a l’octubre i a 
novembre a Tomàs Camacho.
Les persones grans del nostre 
poble també tenen el seu lloc 
amb “La nostra història planera” a 
càrrec d’Alfredo Blanch i el taller 
de memòria a càrrec de Guillem 
Gaya. Al mes d’octubre vam gaudir 
de les xerrades dintre el programa 
d’educació sanitària a la gent gran, 
a càrrec d’Àngels Bertomeu, “Que 
cal saber de les vacunes contra la 
Covid-19”.
El dia 17 de desembre vam gaudir 
dels “Contes que fan bullir el 
calder de la iaia Maria” d’Eva 
González. Aquell dia també es van 
lliurar els diplomes i obsequis de 
la Bibliocursa 2021, amb un total 
de 82 participants, que a causa 
de la Covid-19 la fem a través del 
WhatsApp. De tots els participants, 
més de 60 van aconseguir finalitzar-
la. Aquest any també van participar 
a la bibliocursa, però amb castellà, 
els alumnes de sisè de l’Escola 
Jaume Balmes, on cada divendres 
venen a la biblioteca i fem lectura 
en veu alta i les activitats de la 
bibliocursa preparades per a ells.
Els alumnes de 1r i 2n de l’escola 
també venen una vegada al mes i 
escolten un conte, i després ells els 
segueixen treballant a l’escola. I els 
grups d’Infantil també ens visiten 
per veure contes de la tardor, l’oli, 

el Nadal...
Durant el mes de desembre els 
menuts van poder venir a escriure 
la carta als reis i a més de joguines 
també van poder demanar llibres 
perquè ens arriben a l’Smartcentre.
Per a tot el públic vam tenir els 
nostres aparadors “Salut Mental”, 
“Oli, oliveres i olives” i
“Ja és Nadal”. On a més s’ha aprofitat 
per omplir els nostres aparadors de 
novetats i s’han incorporat molts 
llibres sobre influencers al nostre 
nou racó jove.
Seguim amb l’Smarttime tots 
els dijous a les 10.30 hores, amb 
Inserció laboral i Reemprèn. I sense 
oblidar que des del mes d’octubre 
s’han pogut tornar a realitzar els 
cursos de formació per a adults 
i les activitats extraescolars 
d’informàtica i robòtica.
Al mes de novembre van tenir la 
visita a l’Smartlab del director 
general de promoció cultural i 
biblioteques de la Generalitat, la 

Activitats a l’Smartcentre
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directora de Serveis Territorials de 
Cultura de les Terres de l’Ebre, la 
Cap de la Central de Biblioteques 
de les Terres de l’Ebre i la Cap 
de la Secció de Planificació de 
Biblioteques.
Per a aquest 2022 només demanem 
seguir poder fer les activitats i 
gaudir-les amb tots els nostres 
usuaris i usuàries, que la vida 
segueixi dintre l’Smartcentre amb 
tots vosaltres des de els més petits 
fins als més grans.



Smartcentre

Document 
Meleta de romer
Autora: Gessamí Caramés
La Gessamí Caramés és una figura televisiva i del món de la cuina estimada a Catalunya. 
És copresentadora del programa cuines de tv3 juntament amb el cuiner Marc Ribas des 
de novembre del 2017 i se la coneix per la seva alegria, proximitat i professionalitat. 
Descobrim els secrets de la pastisseria de la mà de la Gessa. Per fi deixarem de banda la 
por als gramatges, quantitats i temperatures i entendrem el perquè de cada elaboració. 
Comencem amb receptes bàsiques i imprescindibles per entendre el món dolç i acabem 
amb els pastissos més sofisticats, passant per les postres tradicionals de la nostra terra, 
pans, brioixos, pastisseria americana, begudes i fins i tot opcions sense gluten, sense 
lactosa i baixes en calories. 

Fotografies: Maria A. Torres i Alberto Polo

El racó de les recomanacions

Web 

https://www.thingiverse.com
Thingiverse és una web en línia gratuïta dedicada a la 
creació i publicació d’arxius STL digitals, dissenyats i 
publicats pels usuaris que conformen la comunitat. La 
pàgina proporciona models prèviament DISSENYATS en 
un programari 3D específic per fer-ho. Quan un membre de 
la comunitat decideixi pujar un fitxer, pot triar el tipus de 
llicència que vol afegir. A més d’impressores 3D, es poden 
utilitzar moltes altres tecnologies per a la creació física dels 
arxius de la web. Els comentaris, els likes, les descripcions 
en detall i les marques d’usuari permeten que Thingiverse 
sigui una plataforma interactiva fàcil d’usar i de confiança.

La idea sorgeix al novembre del 2008 gràcies a Zach Smith que va crear Thingiverse associat a MakerBot Industries, 
empresa que produeix impressores 3D fetes a mà, entre altres coses. Ambdues marques van ser adquirides per la 
multinacional Stratasys el 2013. Durant tots aquests anys, la web ha adquirit milions d’arxius que van des de ginys, 
eines i peces, fins a joguines, accessoris i figures. El nombre de dissenys i arxius que podem trobar a Thingiverse és 
pràcticament infinit.
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Llar d’Infants Les Beceroles

Acaba el primer trimestre a la llar 
d’infants. Durant aquests tres 
primers mesos, hem acollit quasi 
quaranta alumnes; molts més 
que l’any anterior. Aquest any, 
a diferència del curs anterior, la 
llar ha estat més oberta als pares, 
mares i familiars en general; han 
pogut entrar i sortir a deixar els 
xiquets i les xiquetes, ja no s’ha 
mesurat la temperatura i, en 
definitiva, tenim unes mesures 
més laxes que les del curs 
anterior. Això no seria possible si 
els pares i les mares no fessin la 
seva tasca: respectar les normes 
de seguretat i convivència. Des 
d’aquí, gràcies per posar-ho fàcil.

Per a aquest primer trimestre 
teníem preparada la festa de 
Nadal. Aquesta s’havia de fer a 
la sala d’actes de l’Smartcentre i, 
com ja és sabut d›altres anys, 
aquesta és una festa organitzada 
per la llar i pels pares i mares 
de manera conjunta. Ens feia 
especial il·lusió celebrar-la, ja 
no només per les dates que són, 
sinó també perquè havia de ser 
la primera des de l›última, ara ja 
fa molts mesos... Un cop més, no 
ha pogut ser.

Això no obstant, dins la llar vam 
celebrar igualment una festa el 
dia 23 de desembre: vam posar 
música temàtica de bon matí, ens 
vam disfressar, vam esmorzar 
xocolata bullida i fartons, vam 
fer cagar el Tió...

Esperem que per a les pròximes 
festes puguem estar tots i totes: 
educadores, infants i familiars.

De cara a l’any que encetem 
només demanem poder seguir 
gaudint dels xiquets i les xiquetes 
que venen a la llar i, que d’aquí 
a poc temps, puguem ajuntar-
nos tots i totes un altre cop. Bon 
Nadal i feliç any nou!
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Participació Planera

Pluviometria a Santa Bàrbara
Des del moment que em vaig 
posar a viure a casa meua, l’any 
1995, vaig decidir emprendre la 
tasca de registrar la pluja anual 
al nostre poble.
Un dels motius, merament 
pràctic, va ser el de començar a 
portar els mandariners de mon 
pare. Tots sabem que el preu de 
l’aigua és una de les despeses 
més important d’aquest cultiu i 
per això, i sabent les necessitats 
hídriques del cultiu, calia tenir 
en compte quanta aigua es 
recollia per m2 per no haver de 
regar tant i reduir el reg forçat el 
màxim possible.

Un altre motiu, entre sentimental 
i de curiositat personal, i no 
menys important per a mi, va 
ser el fet que de menut i quan 
anàvem a passejar pel poble 
amb mon iaio matern, Pepito 
“lo Blau”,  i havia plogut, ell 
s’interessava sempre per saber 
quan havia precipitat: un pam 
de saó, un forquet, dos ditets... 
Però també tenia el recurs de 
visitar el senyor Francisco Favà, 
mestre del poble i persona molt 
apreciada per ell i per mi mateix. 
“Don Francisco” en aquell temps, 
tenia un pluviòmetre i sempre 
que mon iaio li ho preguntava 

ens informava de quants litres 
havien caigut en l’episodi, així 
teníem  la certesa de l’aigua 
caiguda. D’això ja ha plogut, mai 
més ben dit!
Han passat ja més de vint-i-cinc 
anys de registres pluviomètrics, 
la memòria és fugissera, però les 
dades no. Així, podem recordar 
episodis de grans aiguats 
l’octubre de 2000 amb 430 l/m2  
en quatre dies, i anys de pluges 
minses com els anys 2015, 2016 
i 2017. Si mirem la línia de la 
mitjana, està sobre els 600 l/m2.

Passats uns anys, em vaig posar 
en contacte amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya i els 
vaig informar de les mesures que 
anava fent i si els interessaria 
tenir-les. Em van contestar que sí. 
Van demanar-me que els envies 
fotos d’on tenia el pluviòmetre i 
em van dir que eren prou fiables. 
També em van comentar que 
fins a l’any 1995 tenien dades 
pluviomètriques de la nostra 
població i que, per tant, podrien 
continuar tenint les dades de 
Santa Bàrbara, vull pensar que, 
probablement, fos Don Francisco 
qui els les trametia. 
Així és que a principis de cada 
any nou, envio aquestes dades 

al SMC. Em comentaren que ho 
feien servir per a elaborar els 
mapes d’isopletes (fig. adjunta).
L’històric de dades més proper 
i més antic, segurament és de 
l’Observatori de Roquetes amb 
més de cent anys d’història. Si 
hom pogués esbrinar les dades 
que enviava Don Francisco, 
podríem saber l’històric de Santa 
Bàrbara i de quants anys estem 
parlant. De tota manera, vint-
i-cinc anys, ja són dades prou 
fiables per fer una estadística i, 
per què no, la base per poder fer 
altres estudis relacionats amb 
aquest àmbit.

Jesús Roé Arasa
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Opinió dels Partits Polítics

Benvolgudes Planeres i Planers novament ens dirigim a vostès. Encetem un nou 
any carregats d’il·lusió i amb les piles renovades després de passar les festes de 
Nadal, amb la família, sempre mantenint les mesures de seguretat CLAR! Els 
Nadals han estat una mica “descafeïnats”, ja que les restriccions van entrar tot 

just arribar aquestes dates tan assenyalades. Esperem que a poc a poc aquesta maleïda pandèmia marxi 
de les nostres vides. Tots ens pensàvem que seria un any més tranquil, però res més lluny de la realitat.

El nostre municipi segueix com sempre, afrontem l’any 2022 amb ganes de superar els problemes del dia 
a dia, per part del grup municipal d’ERC de Santa Bàrbara no quedarà. Estem disposats a treballar per 
ajudar a tota la població i fer avançar el nostre poble. És cert que des de l’oposició es pot fer poca cosa, 
però sempre estarem pendents de les necessitats dels nostres veïns i intentar buscar solucions. Creiem 
que la política municipal és la base de la convivència, l’ajuntament és la casa de tots i on ens hem de 
dirigir sempre que observem algun problema, que no sigui d’àmbit privat. Nosaltres com a principal grup 
de l’oposició ens comprometem a fer seguiment de totes les decisions que prengui l’equip de govern, 
donarem suport si creiem que són bones per a la majoria de la nostra població o intentarem millorar les 
seves propostes amb les nostres idees. Com va passar al darrer Ple, vam votar en contra d’un pressupost 
que creiem que no és el pressupost que el nostre poble necessita, la prioritat no ha de ser el més visible 
sinó el més necessari, barranquet, millora d’instal·lacions existents, ajudes a les entitats i al comerç, 
etc. En definitiva, una política de caràcter social i molt més propera a la gent. Quan vam ser expulsats 
del govern sabíem que l’oposició segur que ajudaria, com sempre havia passat, a superar les possibles 
dificultats per aprovar tots els seus projectes, el primer i més important ja ho han aconseguit (esperem 
que no ho tinguéssim que patir), intentarem sumar per aconseguir millores, juntament amb els altres 
partits que formen part de l’ajuntament.

Desitgem un bon any nou 2022, ple d’èxits i salut per a tothom.

Entre tots #Fentpoble

Benvolguts planers i benvolgudes planeres, a l’anterior número del MAGAZÍN ja explicàvem 
que estem vivint una legislatura única i diferent a totes les anteriors. Després del trencament 
de l’equip de govern el passat mes de setembre pels motius que ja es van explicar, vam 
mantenir converses amb la resta de partits per tal de buscar la necessària estabilitat al 
govern municipal. Tant els representants del grup No Adscrit, com els del MAP, ens van 
manifestar la intenció de permetre la governabilitat, encara que de moment no contemplaven 

la possibilitat d’entrar a formar part de l’equip de govern.
Així doncs, durant el tercer trimestre de 2021, els quatre regidors de Junts x SB hem hagut d’assumir les 
tasques de les 20 regidories, incrementant considerablement la feina que veníem fent fins ara, però no 
tenim cap queixa a fer, ans al contrari, estem satisfets pels resultats obtinguts, i una bona prova d’això 
és la bona organització de la 25a Fira de l’Oli.
Una fita molt important per a aquest govern en minoria era poder aprovar els pressupostos de 2022, i això 
es va aconseguir al Ple del passat 23 de desembre, amb 7 vots favorables, i solament 3 en contra. Estem 
molt agraïts als dos regidors del grup No Adscrit, i també al regidor del MAP, que ens van donar aquest vot 
de confiança, demostrant la seva bona predisposició per facilitar l’acció de govern, sense per això haver 
de renunciar a la seva funció fiscalitzadora.
El principal punt de discrepància al Pressupost 2022 va ser la conveniència, o no, d’enllestir la planta 
baixa de l’edifici de l’ajuntament perquè les oficines municipals puguin retornar al seu lloc, després 
de 8 anys. Des d’ERC i PSC ens van dir que aquesta és una obra que no corre presa, i que hi ha coses 
més importants, però aquest és un argument que no compartim, ja que de fet, s’han fet passar davant 
moltes altres coses durant aquests anys, com la remodelació de l’Smartcentre, la construcció de l’Hotel 
d’Entitats, els carrers Hostal dels Frares, Aragó, Sant Rafel, Mare de Déu de Montserrat, Mossèn Baptista 
Sales, Pagesia, Victòria i Aire, la construcció de la Nau Polivalent, etc. i per tant nosaltres creiem que 
enguany ja toca, i és necessari completar aquesta obra per poder recuperar la funcionalitat d’aquell 
edifici que pertany a tots els planers i planeres, i que ens ha de fer sentir ben orgullosos.
Cuideu-vos molt i salut per a tothom!
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Amb el mes de desembre arriben moltes coses especials, retrobaments familiars, desitjos, 
il·lusions... i també els pressupostos municipals, però anem per parts.
Al desembre es va realitzar la comissió especial de comptes, a la qual només va assistir el nostre 

grup i el de l’equip de govern, i també una altra comissió informativa molt important, com és la d’hisenda per parlar 
del pressupost per a aquest any 2022, els primers pressupostos amb minoria de l’actual equip de govern en tota la 
història de la democràcia.
El nostre grup, des del primer minut, teníem les coses molt clares, el poble havia de tenir pressupostos, no ens podem 
permetre estar un any sense aquests, ja que com sempre hem dit, el poble per a nostres és el més rellevant, no sabem 
si per a altres també és així, tot i això, no a qualsevol preu.
L’equip de govern va posar com a condició, per poder parlar, el no posposar la finalització de l’edifici de l’ajuntament, 
un any més. En un primer moment nosaltres li vam donar major importància a finalitzar el carrer Aire, fase IV, i les 
basses de laminació. L’equip de govern, amb el doble de regidors que nosaltres, seguia amb peu ferm d’acabar les 
obres, per la qual cosa vam arribar al compromís d’executar aquestes obres amb prioritat com més aviat millor dintre 
de l›any que ve 2023.
El fet d’acceptar la prioritat de l’ajuntament creiem que és més que comprensible, ja que fa 7 anys que estem en la 
situació actual.
El que no podíem acceptar és tenir un deute de 306.000 euros que és el que el regidor d’hisenda ens va comunicar 
que s’havia de demanar per poder executar els projectes que tenien preparats. Què passaria amb el govern que l’any 
2023 serà elegit? Hauria de tenir un gran llastre que no podíem permetre. El poble ha de seguir endavant, però no 
a qualsevol preu. Per tant, vam supeditar el nostre SI als pressupostos a reduir a la meitat el crèdit que havia de 
demanar l›Ajuntament. I així va ser. També vam exigir altres aspectes, dels quals aviat informarem, els quals també 
van ser acceptats.
El nostre vot va ser SI als pressupostos com ja hem dit, per a natros el més important són les planeres i els planers 
un cop més.
Ja per finalitzar, donar ànims a la regidora de Festes, que veu com els seus actes per la maleïda pandèmia es veuen 
afectats.
Planeres i planers, que passeu un BON NADAL i un FELIÇ ANY 2022 amb companyia dels vostres, cuideu-vos molt!!!
#SBAU #SantaBàrbaraAvançaUnida
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