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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

Agustí
Espuny Fluixà
Regidor de Serveis, 
Agricultura, Cultura i 
Governació

Benvolguts planers i benvolgudes planeres, 
M’agradaria començar aquesta editorial recordant que ara fa dos 
anys va començar la pandèmia de la Covid-19 i, com a coordinador 

del Santa Bàrbara Magazín, una eina informativa d’informació municipal, a 
través de la qual tots els planers i totes les planeres se sentin representats 
i informats, hem anat trimestralment fent el seguiment de la pandèmica al 
nostre poble. Perquè, com a tot arreu, al nostre poble hem hagut d’adaptar-
nos a la situació, establir mesures de seguretat per tal d’evitar contagis 
i cancel·lar, ajornar i descartar actes que habitualment es realitzaven. 
Precisament, dels primers actes que vam haver de cancel·lar van ser les 
Jornades Culturals de 2020, unes jornades que haurien estat la meua 
estrena com a regidor de Cultura.
L’any passat, les restriccions encara estaven molt elevades, tot i així ens van 
permetre realitzar algunes activitats i celebrar les Jornades Culturals amb 
actes al carrer i poc multitudinaris, atenent-nos a les restriccions que ens 
marcaven les autoritats sanitaris i complint amb tots els protocols per tal 
d’evitar els contagis. 
Enguany, la situació ha canviat, i tot i que continuem convivint en la 
pandèmia, les restriccions ens permeten organitzar enguany les XXX 
Jornades Culturals en certa normalitat i amb més actes dels que es venien 
realitzant abans de la pandèmia. Les jornades començaran el cap de 
setmana de Sant Jordi i la inauguració serà el mateix 23 d’abril, i finalitzaran 
a finals de maig, en concret el dia 22, ja que la quantitat d’actes ha fet 
necessari allargar-les una setmana més del que venia sent habitual abans 
de la pandèmia. En aquest número del Santa Bàrbara Magazín, trobareu el 
programa amb tots els actes detallats d’aquestes Jornades Culturals 2022, 
en què ja us avanço, que se celebrarà l’entrega dels XXXI Premis Literaris, 
i una presentació molt especial, ja que s’estrenarà l’himne “La Plana”, 
l’himne oficial de Santa Bàrbara.
També, com a regidor de Cultura, el passat mes de febrer vaig reunir-me amb 
les entitats del poble per informar-les de la convocatòria de les subvencions 
que atorguem des de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Un cop ja acabat el 
termini de presentació de sol·licituds, properament s’aprovaran i ja podran 
beneficiar-se d’aquests ajuts que els serveixen per portar a terme part de 
les seues activitats.
Ja que tinc l’oportunitat d’escriure aquesta editorial, aprofitaré per 
comentar-vos, com a regidor de Serveis, Agricultura i Governació que també 
soc, els treballs i millores que anirem realitzant.
Es realitzaran millores tant al casc urbà com als camins del terme, 
fent diferents actuacions dins del poble de millores en clavegueram, 
pavimentació, voreres, carrers, etc. 
Pel que fa a la Regidoria de Governació, s’està oferint un servei de proximitat i 
presència amb la ciutadania a través de l’optimització del servei de vigilància 
amb les necessitats de la ciutadania de manera eficient, coordinació, 
planificació i serveis conjunts amb altres cossos policials, reunions de 
treball bilaterals amb Serveis Socials, jornada d’educació viària a l’escola, 
actualització de procediments amb matèria de seguretat pública i en el 
trànsit, i diferents campanyes com campanya de regularització de vehicles 
abandonats i de conscienciació de patinets i bicicletes, campanya local 
“Creuem segurs” i campanya i jornades de seguretat per als comerciants.
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COVID-19

Els efectes de la sisena onada de la Covid-19 es deixava 
notar amb força des del punt de vista epidemiològic, 
sobretot passades les festes nadalenques.
Començava l’any amb la pròrroga de les restriccions 
establertes pel Govern de la Generalitat que havien 
entrat en vigor el 24 de desembre, ja que la sisena 
onada també tenia conseqüències notòries en 
l’aspecte assistencial: el 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 continuava també l’obligatorietat de presentar el 
certificat COVID digital de la UE per accedir a zones 
interiors de restaurants, gimnasos i residències de 
gent gran.
Aquestes mesures i restriccions van estar vigents fins 
al 27 de gener.
L’atenció primària ebrenca, a principi d’any, també 
estava molt tensionada, atenent entre 1.200 i 1.300 
visites diàries relacionades amb la Covid-19, i molt 
preocupant era la situació entre el personal sanitari, 
amb uns 70 positius que afectaven al col·lectiu de les 
Terres de l’Ebre.
Les autoritats sanitàries insistien en la necessitat 
de mantenir els espais interiors ventilats, evitar la 
interacció social, rentar-se les mans sovint i vacunar-
se.
Durant el mes de gener la situació no va millorar. Els 
contagis continuaven creixent com mai ho havien fet 
a tot Catalunya i a Santa Bàrbara no era una excepció.
El 28 de gener s’eliminaven algunes restriccions com 
la limitació de reunions a un màxim de 10 persones i 
també les que afectaven a l’aforament en determinats 
espais. A partir d’aquell divendres els bars i restaurants, 
així com els comerços, els recintes esportius i els 
espais culturals podien recuperar el 100% d’ocupació. 
Una altra restricció que també queia era el límit 
d’obertura fins a les 00.30 hores per a les activitats 
culturals i la restauració. També s’eliminava l’ús del 
certificat COVID digital per accedir a determinats 
espais com ara bars, restaurants o gimnasos. Això 
no obstant, l’oci nocturn continuava tancat, però les 
sales de concert podien obrir al 100% d’aforament i 
amb el públic assegut. Aquestes mesures van estar 
vigents fins al 10 de febrer.
A principis de febrer s’anunciava que ja no es farien 
tests d’antígens als contactes estrets en escoles i 
instituts. 

A partir de l’11 de febrer s’eliminava l’ús de la 
mascareta en espais exteriors, amb excepció dels 
esdeveniments multitudinaris, on sí que s’havia de 
portar. També deixava de ser obligatòria en els espais 
exteriors de l’àmbit escolar.
L’oci nocturn també l’11 de febrer tornava a obrir 
sense límit d’aforament. No calia fer ús del certificat 
COVID digital de la UE per accedir-hi. Dins d’aquests 
espais, la mascareta continuava essent obligatòria.
El protocol de gestió de casos COVID-19 als centres 
educatius quedava sense efecte a partir del 23 de 
febrer, per la qual cosa ja no s’identificaven contactes 
estrets ni s’indicaven quarantenes, i només se seguia 
aplicant als centres d’educació especial. 
Tots aquests canvis indicaven que la situació 
millorava considerablement, i a Santa Bàrbara no era 
una excepció, ja que no apareixen tants casos com al 
desembre i gener.
Durant el mes de març la tònica va ser la mateixa que 
les darreres setmanes de febrer, amb pocs casos i la 
situació epidemiològica aparentment controlada. 

La sisena onada empitjora la situació epidemiològica
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

El passat 22 de març, 
l’alcalde de Santa Bàrbara, 
acompanyat pel regidor de 

Governació i la guàrdia municipal 
es van reunir amb el cap de la 
comissaria de Mossos d’Esquadra 
ABP del Montsià i un altre membre 
del seu equip, per fer una revisió 
de la situació de la seguretat del 
nostre municipi.

En el comparatiu entre els anys 
2021 i 2020, la dada més destacable 
és la reducció d’un 12,6 % en el 
total de fets delictius (robatoris, 
furts, estafes, agressions, 
amenaces, etc.), una dada positiva, 
i més si tenim en compte que 
l’any 2020 ja es van registrar unes 
dades especialment baixes pel 

que fa a delinqüència degut a les 
restriccions per la pandèmia.

El cap de la comissaria de Mossos 
d’Esquadra ABP del Montsià va 
assegurar que en general les 
dades de delinqüència registrades 
a Santa Bàrbara al 2021 es 

poden considerar baixes, tant en 

quantitat com en gravetat dels 

fets, i es mostra satisfet amb l’alt 

grau de col·laboració treballant 

amb els membres del servei de 

vigilància de Santa Bàrbara. 

Reunió amb Mossos per tractar la seguretat a Santa 
Bàrbara

Entre finals de gener i principis 
de febrer es va portar a 
terme una actuació a la zona 

dels carrers Progrés i Lleó XIII 
de la nostra població. Abans de 
poder intervenir va ser necessari 
negociar amb ENDESA la retirada 
d’un pal just al davant de l’estació 
transformadora XC082. Això va 
permetre poder obrir el carrer 
Progrés en tota la seva amplada.  

També es va procedir a asfaltar 
un tram del carrer Lleó XIII que 
va quedar pendent quan es va 
fer la urbanització de la UA-5A. 
Finalment es va procedir a netejar, 
sanejar i pavimentar amb saorres 
compactades el tram del carrer 
Progrés fins a connectar amb el 
carrer Àfrica, i el tram del carrer 
Lleó XIII fins a l’encreuament amb 
el carrer Dr. Cid i Torta. No s’ha fet 
cap obra d’urbanització tals com 

Actuació als carrers Progrés i Lleó XIII

voreres, enllumenat, clavegueram 
o asfaltat, ja que tota aquella zona 
està inclosa en Unitats d’Actuació 
pendents de parcel·lar o urbanitzar.

No obstant, aquesta actuació 

permetrà un millor accés als veïns 
de la zona, i també poder creuar el 
poble de nord a sud a través dels 
carrers Rector de Vallfogona i Lleó 
XIII. 
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

Benvinguda al primer planer de l’any 2022

Amb 2 quilos i 960 grams, 
el 12 de gener, naixia Elsa 
Casadó Gimeno, la primera 

planera de l’any 2022, filla de 
Mercè Gimeno i Arnau Casadó.

Antonio Ollés, alcalde de Santa 
Bàrbara, i Laia Pla, regidora de 
Salut, la van rebre a l’ajuntament 
i van donar la benvinguda a Elsa i 
als seus pares.

Amb la idea d’implantar una nova 
tradició, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, mitjançant la Regidoria 
d’Ensenyament, fa uns anys, van 
engegar una nova iniciativa per 
donar la benvinguda al primer 
nadó de l’any, felicitant els seus 
pares i obsequiant-los amb un val 
per a l’assistència del seu fill o filla 
durant un trimestre en el primer 
any del nadó, i de manera gratuïta, 
a la Llar d’Infants les Beceroles. 
Aquest ha estat el setè any 
d’aquesta iniciativa implantada 

per l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

A més a més, l’any passat 
s’ampliava aquesta iniciativa de 
donar la benvinguda no solament 
al primer nadó de l’any, sinó que, 
a banda, tots els recent nascuts 
reben un obsequi consistent en 
un peluix que se’ls fa entrega a 

l’ajuntament el dia que es van a 
empadronar.

Tal com afirmaven els pares, 
esperen que Elsa sigui una nena 
participativa i que vulgui formar 
part activa del màxim nombre 
d’activitats del municipi. 

El passat 11 de febrer es va 
celebrar l’Assemblea de la 
Mancomunitat de la Taula 

del Sénia, en format telemàtic, en 
el transcurs de la qual l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Antonio Ollés, va 
ser anomenat nou president de la 
Mancomunitat, en substitució del 
president sortint, David Gil, alcalde 
de la Pobla de Benifassà.

El càrrec de president de la 
Mancomunitat es renova de 
manera anual i és un càrrec no 
remunerat. Ollés es converteix 
d’aquesta manera en el 15è 
president de la Mancomunitat 
des de 2006, sumant-se així als 
14 presidents anteriors, tots ells 
alcaldes o alcaldesses de pobles 
del territori.

La Mancomunitat de la Taula del 
Sénia és un ens local format per 27 
municipis situats als dos costats 
del riu Sénia i al massís dels Ports, 
15 són valencians (Benicarló, Càlig, 
Canet lo Roig, Castell de Cabres, 
Cervera del Maestre, Herbés, 
La Jana, Morella, La Pobla de 
Benifassà, Rossell, Sant Rafel del 
Riu, Sant Jordi, Traiguera, Vallibona 
i Vinaròs), 9 catalans (Alcanar, 
Freginals, La Galera, Godall, Mas 
de Barberans, La Sénia, Sant 
Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara 
i Ulldecona) i 3 aragonesos (Beseit, 
Pena-roja de Tastavins i Vall de 
Roures). En total sumen una 
població d’uns 117.000 habitants.

La Mancomunitat de la Taula del 
Sénia té com a objectiu treballar 

per millorar i posar en valor tot 
allò que aquests 27 pobles tenen 
en comú i que els pot beneficiar 
a tots, organitzant mostres i 
tallers ocupacionals, reparació 
de camins i creació de rutes de 
turisme sostenible, potenciant tot 
allò relacionat amb el món de l’oli 
d’oliva i les oliveres mil·lenàries, 
edició de llibres, etc. 

Antonio Ollés elegit nou president de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia
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De la mateixa manera que 
s’ha fet en anys anteriors, 
la Diputació de Tarragona 

posa a disposició dels municipis 
el taller “Guardians Energètics” 
destinat als alumnes de primària. 
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
va fer la corresponent sol·licitud i, 
el passat 21 de febrer, es va dur a 
terme aquesta activitat, en la qual 
van participar els alumnes de 4t de 
primària de l’Escola Jaume Balmes.

Amb aquesta activitat pedagògi-
ca, d’una hora de durada, es pre-
tén d’una manera molt vivencial i 
educativa que els alumnes agafin 
consciència de la importància de 
l’estalvi energètic i el bon ús de 
l’energia per tal de no contribuir 
en els efectes del canvi climàtic. 
Entre altres coses, els alumnes po-
den tocar, experimentar, investigar 
i descobrir quines millores podem 
fer en els nostres hàbits energètics 

i convertir-se d’aquesta manera en 

“guardians energètics”, ambaixa-

dors de l’estalvi energètic a casa 

seva.

Antonio Ollés, regidor d’Ensenya-
ment, valora positivament aquest 
tipus d’iniciatives per fomentar 
des de ben petits els bons hàbits 
d’estalvi energètic. 

Guardians energètics

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



Salut, Festes, Personal, Joventut, Medi Ambient i Participació Ciutadana

El dia 26 de febrer se va celebrar 
a Santa Bàrbara el Carnaval 
Planer 2022, en el qual van 

participar 10 comparses, algunes 
en més de 30 participants, més 
tots els que anaven en mini grups, 
individuals o algunes colles que no 

van apuntar-se com a comparsa.
La rua va estar acompanyada per la 
Xaranga Estrella Band i, enguany, 
també anava una carrossa amb el 
REI CARNESTOLTES.
Van pujar a l’escenari 7 mini grups 
i més de 20 disfresses individuals.

Primer a la plaça Cid i Cid es van 
veure les 10 comparses amb la 
seva coreografia.
Al Parc de la Independència es va 
gaudir d’una xocolatada, música, 
caramels i el lliurament de tots els 
premis:

Carnaval

Millor disfressa:
PANEL ABELLES - 60€.

1r premi de comparsa:
A LES VUIT REUNIÓ DE VEINS-200€.

2n premi de comparsa:
LA COLLA PESSIGOLLA - 150€.

3r premi de comparsa:
LOS CONGUITOS - 100€.

Millor coreografia:
DES DE RUSIA CON AMOR - 100 €.

Disfressa més original:
AMANIDA - 30 €.

Millor MINI GRUP:
KISS - 60€.

Millor disfressa infantil:
DRAC - 30 €.

REI CARNESTOLTES
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Salut, Festes, Personal, Joventut, Medi Ambient i Participació Ciutadana

Després que l’any passat 
no es pogués realitzar la 
festivitat de Sant Antoni a 

causa de la Covid-19, enguany s’ha 
celebrat però tenint en compte les 
mesures de seguretat i les mesures 
restrictives del moment actual.
L’any 2020, Santa Bàrbara va 
preparar una Festivitat de Sant 
Antoni amb un sabor especial 
degut a què s’havien afegit a les 
activitats ja habituals de tots 
els anys, altres innovadores que 
farien gaudir als planers i les 
planeres d’una festivitat que era 
molt viscuda i molt esperada pels 
avantpassats.
A més de la missa, la benedicció 
de les cavalleries i les ballades de 
danses típiques, que ja es venien 
fent habitualment, també hi ha 
constància que fins a les primeres 
dècades del segle XX també es 
feia una representació de les 
temptacions de Sant Antoni i la 
corresponent foguera. 
La celebració de Sant Antoni a 
Santa Bàrbara es produïa el cap 
de setmana del 29 i 30 de gener. El 
dissabte es realitzava, a càrrec de 
Profauna Terres de l’Ebre, un taller 
de caixes nius per ser penjades 
més endavant a l’entorn natural 
del nostre terme.
A la tarda, l’espectacle SantAntoni, 
un espectacle que es va estrenar 
l’any 2020, amb text i direcció 

escènica a càrrec de Màrius Pont, 
però que aquest any a causa 
de la pandèmia no es va poder 
oferir amb el seu esplendor, ja 
que molts actors i actrius no van 
poder actuar, i no es va poder fer 
la representació habitual sinó 
una nova representació adaptada 
als pocs actors que van poder 
participar i sense la participació 
dels alumnes de 3r de primària de 
l’Escola Jaume Balmes que a última 
hora es van veure obligats a estar 
confinats. Tampoc es va poder fer 
el repartiment de panoli i mistela 
a càrrec de les mares i els pares 
dels alumnes de 2n d’ESO i el ball 
de fi de festa. Tot i així, l’espectacle 
de teatre, música i dansa sobre LA 
VIDA I LES TEMPTACIONS DE SANT 
ANTONI, amb representacions 
a càrrec del Grup Teatral Planer, 
ballada de danses tradicionals a 
càrrec dels alumnes de 2n d’ESO 
de l’Institut les Planes, del Grup de 
Ball Jota Planera, els dolçainers de 
Vinaròs i acompanyament musical 
a càrrec de la Unió Musical Jaume 
Balmes, amb l’encesa final de la 
foguera, va fer gaudir al públic 
assistent. 
El diumenge es van celebrar els 
actes més habituals, la celebració 
de la Missa en honor a Sant Antoni 
Abat i la benedicció del panoli. A 
continuació, els alumnes de 2n 
d’ESO de l’Institut les Planes no van 

poder realitzar el recorregut pel 
poble per fer el típic repartiment 
de panoli per les cases, però van 
instal·lar 5 punts de repartiment 
per tal que la gent anés a buscar 
el seu panoli. Cap a mitat matí, i 
després d’acabar l’esmorzar de 
germanor, començava la festa 
dels 3 tombs amb la desfilada de 
cavalleries pels carrers del poble 
que portava a terme la Penya 
Amics dels Cavalls de Santa 
Bàrbara i on també va col·laborar 
la hípica Roselló d’Amposta i 
cavalleries de la Cava, Sant Carles 
de la Ràpita i Tortosa. Ja al migdia, 
aquesta desfilada arribava a la 
plaça de l’Alcalde Cid i Cid i es feia 
la benedicció dels animals. 
La regidora de Participació 
Ciutadana, Laia Pla, tot i que en 
les seues regidories ja fa un temps 
que està acostumada a patir, en els 
actes organitzats, les restriccions 
degudes a la pandèmia, estava 
trista perquè havien hagut noves 
restriccions que no havien deixat 
acabar de poder lluir els actes, 
però a la vegada molt contenta i 
il·lusionada de tal i com havia anat 
la festa i l’interès que havia causat.
També, la regidora agraïa a totes 
les entitats i persones que havien 
col·laborat, el fet que la festivitat de 
Sant Antoni s’hagués revitalitzat i 
hagués tingut tant d’èxit. 

Festivitat de Sant Antoni
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 17/1/22 9/2/22 9/3/22

LLOC
Dipòsit de 
capçalera

Xarxa: c/Ausias 
March

Xarxa: c/Ausias  
March 

CONCEPTE
LÍMIT 

RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) <100 11 1 1

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’75 0’67 0’78

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

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 521 528 525

Olor (a 25ºC) 3 2 1 2

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’8 7’7 7’8

Sabor (a 25ºC) 3 2 1 2

Terbolesa (Dipòsit) 1 0’25

Terbolesa (Xarxa) 5 0’33 0’29

Nitrats <50 45
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Durant el mes de març 
a Santa Bàrbara s’han 
realitzat diferents activitats 

en commemoració del dia 
internacional de les dones.

S’han realitzat un total de 10 
activitats variades on l’objectiu 
principal ha estat la visibilització 
i la importància de la dona a la 
nostra societat.

Les activitats han estat: Pintada 

de petjades lila a càrrec dels 
alumnes de quart de l’Escola 
Jaume Balmes, vermut lila al 
Parc 1 d’Octubre organitzat per 
Fem Vent del Sud, conta contes 
infantil coeducatiu, exposició im-
perfectes als alumnes de segon de 
l’Institut les Planes, la interessant 
tertúlia “Planeres Valentes” 
organitzada pel Centre d’Estudis 
Planers i l’Associació Dones 
Planeres, el Tardeo organitzat pel 

CE la Plana Femení, la projecció 
del documental “Bruixes la gran 
mentida”, la segona jornada 
de futbol femení, l’espectacle 
“Chachas sin fronteres” i la Cursa 5 
k i 10 k organitzada per Planactiva.
Ana M. Panisello, regidora de 
Serveis Socials, agraeix als 
organitzadors de cada activitat 
la implicació i espera que de cara 
al proper any puguem ampliar 
encara més l’oferta d’activitats. 

Març Lila

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires
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Les regidories de noves 
tecnologies i joventut, en 
col·laboració amb l’Institut les 

Planes, han iniciat a l’Smartcentre 
el curs formatiu de preparació per 
a l’obtenció del certificat ACTIC 
destinat als joves que cursen 
batxillerat al centre. 
Des de la Regidoria de Joventut 
es treballa constantment per 
apropar-se als joves, conèixer 
les seves necessitats i les seves 
inquietuds i oferir-los eines i 
serveis que els ajudin en el camí 
de fer-se adults. És per això que, 
conjuntament amb la Regidoria 
de Noves Tecnologies, es du a 
terme, un cop més, aquesta 
activitat de formació als joves 
que actualment estan cursant 
batxillerat al centre de la nostra 
població.  
L’ACTIC permet a qualsevol 
persona de més de 16 anys 
demostrar les seves competències 
TIC mitjançant una prova per 
ordinador. Tant la prova com 
l’obtenció del certificat són 
telemàtics i les persones que 

superen satisfactòriament la prova 
tenen un certificat acreditatiu que 
emet la Generalitat de Catalunya, 
i que els possibilita acreditar un 
determinat nivell de competències 
(bàsic, mitjà o avançat) en TIC 
davant de qualsevol empresa o 
administració.
Tots els estudiants de batxillerat 
que s’han interessat per a la 
realització del curs de formació 
per a la preparació del certificat 
ACTIC es troben els dimecres 
de les 16 a les 17.30 hores, a 
l’Smartcentre, per impartir les 
sessions formatives. Un cop 

acabada la formació, es podran 
presentar a la prova telemàtica 
i, un cop superada, obtindran el 
certificat acreditatiu que expedeix 
la Generalitat de Catalunya. 
Tant la regidora de Joventut, Laia 
Pla, com la regidora de Noves 
Tecnologies, Ana M. Panisello, 
aposten per la continuïtat de la 
formació dels joves i els animen a 
seguir l’activitat amb interès per 
tal de poder obtenir el certificat 
ACTIC. A més a més, agraeixen la 
col·laboració de l’equip directiu i 
professors de l’institut, per confiar 
un cop més en el projecte. 

Inici del curs de preparació per a l’obtenció del nivell mitjà 
de l’ACTIC per als alumnes de batxillerat de l’Institut les 
Planes

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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Curs impressió 3D a l’Smartcentre

Durant el mes de gener, a 
l’Smartcentre i dins el marc 
d’activitats d’impuls de 

l’espai SmartLAB, es va realitzar un 
curs d’iniciació a la impressió 3D. El 
curs va tenir una durada de 6 hores 
repartides en dues sessions. 
Aquest curs d’iniciació a la 
impressió 3D per termofusió 
additiva, va estar dirigit a totes 
les persones majors d’edat en 
inquietuds i curiositat pel món 
de la impressió 3D i les noves 
tecnologies en general. Per 
participar-hi no feia falta cap 
coneixement ni experiència 
prèvia. Un total de 12 alumnes 
van gaudir d’aquesta activitat 
aprofitant l’espai de l’SmartLAB 
i l’equipament, tant de l’aula 
de formació com del mateix 
SmartLAB, que compta amb 

impressores 3D de diferents 
models.
La formació va anar a càrrec del 
tecnòleg del FabLAB de les Terres 
de l’Ebre, expert en la impressió 
3D i en una àmplia experiència 
en aquest camp.
La formació va ser un èxit i des 
de l’Smartcentre continuem 
treballant per oferir tallers 
i cursos formatius per 
familiaritzar a la ciutadania 

en aparells d’impressió 3D, en 
escàner 3D, així com talladores i 
gravadores làsers.
Ana M. Panisello, com a regidora 
de Noves Tecnologies, valora molt 
positivament la bona acollida 
que ha tingut l’activitat i l’èxit 
de participació de la mateixa 
i aposta per seguir en la línia 
d’ampliar el ventall d’activitats 
de l’Smartcentre i impulsar 
l’espai SmartLAB. 

El passat mes de novembre, 
en el marc de la XXV Fira 
de l’Oli Novell, dels Cítrics 

i del Comerç, es va donar el tret 
de sortida al projecte encapçalat 
pel Museu de les Terres de l’Ebre 
“Tasta la Cultura de l’Ebre”, on 
Santa Bàrbara era una de les 
protagonistes en aquest projecte, 
que pretenia aprofitar la 
temporada de la “plega” per posar 
en valor el patrimoni oleícola del 
nostre poble. 
El projecte relacionava tres dels 
principals actius del sector: el 
Museu de la Vida a la Plana, 
les oliveres i les cooperatives 
de producció. Amb aquests 
tres factors, es buscava oferir 
turísticament una experiència 
que vinculés els tres per tal que, 
les persones visitants, fessin un 
“petit tast” de la vinculació de 

Santa Bàrbara amb la cultura 
de l’oli d’oliva. A banda, la 
visita es podia finalitzar amb un 
menú degustació en algun dels 
restaurants locals.
Tot i les restriccions i 
cancel·lacions de darrera hora 
degut a la pandèmia, la temporada 
es tanca amb una vintena de 
visitants, principalment de les 
Terres de l’Ebre, però també 

d’altres punts del territori català 
i també alguna visita de persones 
d’altres països. 
Ana M. Panisello, regidora 
de Turisme, valorava molt 
positivament aquesta primera 
edició esperant que, si la situació 
pandèmica millora i si, també, 
es fa més difusió de l’activitat, 
augmenti el nombre de visitants 
de cara al futur. 

Finalitza “Tasta la Cultura de l’Ebre”
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Després d’esclatar el conflicte 
a Ucraïna, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara es va sumar a 

la iniciativa de recollida d’aliments 
i medicaments coordinada per 
l’Associació “És per tu”. Aquesta 
entitat des del 1998 té l’objectiu de 
treure els menors ucraïnesos de les 
zones afectades per les radiacions 
nuclears i portar-los a Catalunya. 
D’aquesta manera es busca evitar 
el risc de patir futures malalties 
originades per la radioactivitat. 
Actualment, donada la situació, 
estan centrats en coordinar i 
ajudar a la població ucraïnesa i 
concretament a les famílies que 
ells acullen.

La recollida es va fer del 28 de 
febrer al 8 de març a l’Smartcentre, 
es van recollir un total de 1.040 
quilograms d’aliments bàsics, com: 
conserves, farina, sucre, llegums, 
arròs, cafè, pasta, etc. 816 unitats 
de medicaments variats; productes 
d’higiene personal, infantil, roba 
d’abric i mantes, entre altres.
El passat 10 de març es va 
traslladar, a una nau de la Sénia 
de l’Associació “És per tu”, tot el 
material recollit a Santa Bàrbara. 
Des d’on es transportarà cap a la 
frontera de Polònia, que l’entitat té 
un magatzem. D’allí es distribuirà 
el material cap a Ucraïna; 
intentaran fer-ho arribar a la zona 
de les famílies de l’associació, a 

la regió d’Ivankiv, situada a uns 
800 quilòmetres de la frontera 
polonesa.
Es poden continuar fent 
aportacions econòmiques al 
número de compte: ES12 0081 
0034 5900 0271 2982 o a les 
guardioles situades a les oficines 
de l’ajuntament, a l’Smartcentre 
i al Centre Municipal de Serveis 
Socials.
L’Ajuntament agraeix a tota la 
població la seva solidaritat amb el 
poble ucraïnès i encoratja a tots els 
membres de l’Associació “És per 
tu” a seguir lluitant i gestionant 
l’ajuda rebuda tal i com ho estan 
fent. 

Ajuda al poble ucraïnès

El dissabte 26 de febrer de 
les 11 h fins a les 13 h i al 
Centre Municipal de Serveis 

Socials es va du a terme l’activitat 
infantil del mes de febrer. 
L’activitat va ser una manualitat 
de carnaval coincidint en què 
era el dissabte de carnaval. Els 
infants van poder realitzar una 
disfressa d’arlequins, amb una 
bossa de brossa de color negre, la 
van decorar amb papers de colors 
i posteriorment van realitzar un 
antifaç i el barret.

Els nens i nenes que van voler 
també van tenir la possibilitat 
de pintar dibuixos dedicats al 
carnaval i, per acabar, van poder 
realitzar joc lliure fins a l’hora de 
marxar.
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. 

Activitat infantil del mes de febrer
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Diskover és una app catalana 
que té com a objectiu 
fomentar, difondre i 

presentar els principals actius 
turístics, culturals i etnogràfics 
del país. És una app gratuïta que 
alimenta la curiositat i acosta el 
món d’una manera intel·ligent. 
A banda, permet crear rutes 
personalitzades i guardar els 
punts d’interès preferits, així 
com compartir experiències amb 
l’entorn social i els nostres grups 
d’amics.

Aquesta app, de recent creació, 
se centra en potenciar el turisme 
a Catalunya, en el qual Santa 
Bàrbara també hi formarà part 
amb la creació de continguts 
exclusius. 

Amb aquesta actuació, es 
continua treballant en els darrers 
anys en el pla de dinamització 
turística de Santa Bàrbara. A 
aquesta actuació s’ha de sumar 
també la renovació de les rutes 
saludables, la creació d’un nou 
arxiu fotogràfic o la creació amb 
el Museu de les Terres de l’Ebre 
del “Tasta la cultura de l’Ebre”. 

Ana M. Panisello, regidora 
de Turisme, valora molt 
positivament el fet de vincular 
el turisme local amb les noves 
tecnologies, a banda de tenir 
la capacitat de promocionar 
el nostre patrimoni i fer-lo 
accessible a tota la societat. 

Santa Bàrbara s’incorpora a l’App Diskover

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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Durant el mes de gener, 
a l’Smartcentre i 
promocionat per la xarxa 

de Biblioteques de Catalunya, 
es va dur a terme una activitat 
formativa de tres sessions a 
càrrec de formadors experts 
de l’associació Verificat per 
dotar als usuaris de recursos i 
capacitacions digitals per detectar 
la desinformació i la manipulació 
a internet.

Verificat és una associació sense 
ànim de lucre amb l’objectiu de 
lluitar contra la desinformació i 
la manipulació a internet. Ho fan 
des del periodisme i l’educació 
perquè creuen que una societat 
més ben informada és més crítica, 
més sana i més democràtica. És 
la primera plataforma de fact-
checking de Catalunya, l’única 
amb el reconeixement de la 

International Fact-checking 
Network (IFCN) i l’Observatori 
Europeu de la Desinformació 
(EDMO).

Verificat fa fact-checking, o 
verificació de dades, i l’apliquen 
tant al discurs dels seus 
representants públics com al 
soroll que circula a través de les 
xarxes socials. El fact-checking és 
una branca del periodisme que 
va començar a principis del segle 
XX com un mecanisme de control 
intern als mitjans de comunicació. 
A l’era digital, però, s’ha fet 
imprescindible per contrastar 
l’enorme volum d’informacions 
falses que hi ha a internet. S’han 
especialitzat en fiscalitzar la 
política de Catalunya, el discurs 
d’odi i la desinformació científica 
que s’ha multiplicat des de la 
pandèmia, especialment sobre 

salut i canvi climàtic. També fan 
periodisme de dades, investigació 
i transparència. 

El regidor de l’Smartcentre, 
Agustí Espuny, valora molt 
positivament poder dur a terme 
aquestes accions formatives al 
nostre municipi i remarca que 
és molt important capacitar a 
la ciutadania en experteses i 
competències digitals. 

Taller “Com detectar la desinformació a través del fact-checking”

En data 13 de gener de 2022, 
en la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara, es 
van aprovar les bases específiques 
reguladors per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals, 
educatives i esportives que 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
atorga per a la realització de 
programes i activitats de promoció 
i difusió esportiva, cultural i festes, 
any 2022.

Per explicar més detalladament 
tot el procés de tramitació de 
la sol·licitud de subvenció 2022 
i la justificació de la subvenció 
concedida el 2021, es va convocar 
una reunió per al dia 18 de febrer, a 
les 18.30 hores a l’Smartcentre.

Podien acollir-se a aquestes 
bases, totes les entitats culturals, 

educatives i esportives de la nostra 
població de Santa Bàrbara.

Les sol·licituds es prioritzaven en 
funció dels criteris de valoració 
següents:

- Programa d’activitats a realitzar.

- Tipus d’activitat a realitzar i 
durada.

- Que el programa o projecte 
sigui desenvolupat per personal 
qualificat.

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

- El nombre de participants.

- L’eficàcia manifestada quant a 
la promoció i desenvolupament 
cultural i esportiu en anys 
anteriors per l’Entitat sol·licitant.

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

- Pressupost anual de l’Entitat 
sol·licitant.

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

Les sol·licituds havien de presentar-
se, abans del dia 25 de març de 
2022, amb la documentació que 
s’especificava a les bases, de forma 
telemàtica, al Registre General de 
l’Ajuntament. A la pàgina web de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara es 
trobaven les bases, la sol·licitud 
i l’accés al tràmit telemàtic per 
enviar aquesta sol·licitud.

El regidor de Cultura, Agustí Espuny, 
i la regidora d’Esports, Ana M. 
Panisello creuen en la importància 
de recolzar a les entitats municipals 
en actes que realitzen durant tot 
l’any i amb aquestes subvencions 
municipals. 

Subvencions a les entitats planeres
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El passat dia 18 de febrer 
es va fer l’entrega d’una 
nova màquina de neteja 

vial que substitueix a la que 
ha estat en funcionament des 
del maig de 2012, i que ja havia 
esgotat la seva vida útil. La nova 
màquina estava encomanada 
des de l’estiu passat, però per 
motius d’endarreriments en la 
seva fabricació no s’ha pogut 
entregar abans. No obstant, 
l’empresa adjudicatària es va fer 
càrrec de la situació, i durant tot 
aquest temps ha cedit de manera 
gratuïta una altra màquina per 
poder continuar fent la neteja 
viària a Santa Bàrbara.

La nova màquina és del fabricant 
alemany Hako, i el model és 
Hako City Màster 2200, que 
vindrà a substituir a la màquina 
vella Hako CM 2000, que tenia 
més de 10 anys d’antiguitat. 
Aquesta nova s’ha adquirit a 
través de la Central de Compres 

de l’Associació Catalana de 
Municipis en modalitat de 
renting.

Entre les característiques 
principals de la nova màquina 
escombradora destaca el baix 
nivell de soroll, fet que reduirà 
les molèsties als veïns i veïnes. A 
més, les principals millores que 
aporta aquest nou model són, 
entre altres, el nou motor adaptat 
a la nova normativa d’emissions 
mediambientals EURO 6, amb 
una potència de 110 CV, que 
permet funcionar amb tres 
modus de treball ECO, NORMAL 
I MÀXIM, segons condicions de 
brutícia, i aconseguint reduir el 
consum de combustible. També 
ha augmentat la capacitat de la 
tremuja passant de 2 m3 a 2,2 
m3, i el pes total de 5,5 Tn a 6 
Tn, nou sistema de frenada ABS i 
nova consola de control que dona 
més informació de l’operativa de 
la màquina.  

La màquina també està equipada 
amb una sèrie d’accessoris 
per ser més versàtil i poder 
millorar el seu rendiment, com 
l’equip amb bomba d’aigua a 
alta pressió per poder netejar 
les taques del terra, mobiliari 
urbà, etc. un sistema innovador 
de ventiladors reversibles per 
a la neteja dels radiadors del 
motor de l’hidràulic, càmera de 
visió posterior amb pantalla a 
la cabina per seguretat en les 
maniobres i greixatge automàtic 
centralitzat per facilitar les 
funcions de manteniment.

L’alcalde, Antonio Ollés, i el 
regidor de Serveis, Agustí Espuny, 
van assistir al lliurament de 
la nova màquina, i es mostren 
satisfets amb la nova adquisició, 
confiant en què ajudarà a 
millorar l’eficiència i les 
prestacions del servei municipal 
de neteja viària. 

Nova màquina de neteja
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Serveis, Agricultura, Cultura i Governació

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara organitza enguany les XXX 
Jornades Culturals en certa normalitat i amb 

gairebé el total d’actes que es venien realitzant 
abans de la pandèmia, després que el 2020 
s’haguessin hagut de suspendre i que el 2021 es 
reduïssin considerablement els actes degut a la 
pandèmia provocada per la Covid-19. 

La pandèmia continua, però les restriccions s’han 
anat reduint i això fa que es puguin realitzar actes 
que fins ara no es podien i que puguem gaudir 
d’unes Jornades Culturals en la màxima normalitat.

Les jornades començaran el cap de setmana de 
Sant Jordi i la inauguració d’aquestes XXX Jornades 
Culturals de Santa Bàrbara serà el mateix 23 
d’abril, a la tarda, tot i que el dia 23 al matí i el dia 
22 hi haurà tot un seguit d’activitats per celebrar 
la diada de Sant Jordi. En aquesta inauguració 
hi haurà una presentació molt especial, ja que 
s’estrenarà l’himne “La Plana”, l’himne oficial de 
Santa Bàrbara.

En quant a la durada d’aquestes jornades 
finalitzaran a finals de maig, en concret el dia 22, ja 
que la quantitat d’actes ha fet necessari allargar-
les una setmana més del que venia sent habitual 
abans de la pandèmia, tenint en compte que el cap 
de setmana del 7 i 8 de maig se celebrarà la festivitat 
de Sant Gregori: Arrels Planeres, i també hi haurà 
l’entrega dels XXXI Premis Literaris Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara el 30 d’abril i la celebració del 
Dia Internacional del Museu el dia 15 de maig, 
actes molt rellevants durant els 30 anys que s’han 
organitzat les jornades culturals.

El programa, un any més, és molt divers, amb actes 
més tradicionals de tots els anys combinats amb 
actes més singulars i exclusius, on les entitats 
municipals hi tenen molt a veure i, com en totes 
les edicions anteriors, la participació, el treball i la 
il·lusió faran ressaltar les Jornades Culturals.

Cal destacar les entitats locals que hi col·laboren, 
així com també els centres educatius que també 
fan les seves particulars jornades culturals i que 
s’afegeixen a l’ampli programa cultural.

Serà un mes d’actes culturals on es tindran en 
compte les restriccions que marquen les autoritats 
sanitaris i complint amb tots els protocols per 
tal d’evitar els contagis. Unes jornades amb la 

participació de diferents disciplines culturals: 
música, poesia, art, llibres, teatre, lectura, contes 
etc.

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

El regidor de Cultura, Agustí Espuny, desitja que el 
programa sigui del gust de tothom i que es pugui 
gaudir plenament, i que a poc a poc la cultura vagi 
tornant a les nostres vides amb normalitat. 

XXX Jornades Culturals a Santa Bàrbara
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El passat 25 de març, es va dur a terme un taller 
d’impressió 3D per a nenes i nens d’entre 8 i 
12 anys a l’Smartcentre. El taller va anar a 

càrrec de membres de l’associació Young IT Girls i 
de voluntàries de l’Smartcentre.  

Young IT Girls és una associació sense ànim de lucre 
que tenen com a objectiu principal que les noies 
obtinguin un coneixement de les seves oportunitats 
en l’àmbit TIC, així com enfortir la seva confiança i 
encoratjant-les a emprendre camins tecnològics. 

YITG organitzen activitats a nois i noies d’educació 
primària, secundària i batxillerat, basades en la 
filosofia  learning by doing  i focalitzades en donar 
a conèixer l’aplicació real de la tecnologia i la 
innovació. Amb aquestes activitats volen combatre 
amb les desigualtats de la dona en el sector 
tecnològic, enfortir la confiança de les noies sobre 
les seves capacitats tecnològiques, donar a conèixer 
referents de dones enginyeres o professionals en 
l’àmbit de les TIC, promocionar el paper de la dona 
en el sector tecnològic, empoderar i encoratjar a 
les noies proveint-les d’un millor coneixement de 
les seves oportunitats tecnològiques i millorar les 
seves oportunitats acadèmiques i professionals.

Aquest taller d’iniciació a la impressió 3D per 
termofusió additiva, va estar enfocat als més petits 

per fer un tast de les possibilitats de la impressió 
3D. Un total de 7 nenes i 6 nens van participar en 
el taller i, per a molts, va ser el primer contacte 
amb aquesta tecnologia, però de ben segur no 
serà l´últim, ja que va despertar molta curiositat 
entre els assistents i tots van acabar en ganes de 
més. Els participants van dissenyar el seu propi 
clauer que després van imprimir per poder endur-
se la seva feina a casa. Els alumnes van gaudir 
d’aquesta activitat aprofitant l’espai de l’SmartLAB 
i l’equipament, tant de l’aula de formació com del 
mateix SmartLAB, que compta amb impressores 3D 
de diferents models.

La formació va ser un èxit i des de l’Smartcentre 
continuem treballant per oferir tallers i cursos 
formatius per familiaritzar a grans i petits en l’ús 
d’aparells d’impressió 3D, en escàner 3D, així com 
talladores i gravadores làsers.

Tant Ana M. Panisello com Agustí Espuny, com a 
regidora de Noves Tecnologies i com a regidor de 
l’Smartcentre, valoren molt positivament la bona 
acollida que va tenir l’activitat i l’èxit de participació 
de la mateixa i aposten per seguir en la línia 
d’ampliar el ventall d’activitats de l’Smartcentre i 
per l’impuls de l’espai SmartLAB. 

Curs impressió 3D a l’Smartcentre per a infants a càrrec de 
YITG

23



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
1r TRIMESTRE 2022

• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives fins 
el 28/02/2022, data de març 2022. Campanya 
2021/2022. 

• Liquidació de garrofes 2021/2022, març.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern de Camp 
amb les aplicacions de productes fitosanitaris, ja 
que és imprescindible per poder cobrar la subvenció 
de l’oli. Recordar que la Cooperativa Agricola 
del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les 
inspeccions de les finques i els quaderns. DUNs 
fins 30/04/2022.

• 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 a la planera absent...
Lambda Tomàs Buitrago

Soc filla de Carme Buitrago, filla 
d’Olga la fesolera, i de José Juan 
Tomàs, lo masdenvergenc (fill 
de Reinalda la brosera). Tinc dos 
germans més petits, dels quals 
estic encantada de què formen 
part de la meva vida com ho es-
tan fent, Aitor de 27 anys i Josep 
de 22 anys. La meva parella és 
Rubén i tenim un fill de 3 anys, 
l’Einar. Els tres i acompanyats 
del nostre gos vivim a Badia del 
Vallès, Barcelona. 

Vaig néixer el 2 de gener de 1988 
i he viscut a Santa Bàrbara fins 
als 25 anys, on m’he criat i he 
anat a l’escola. Vaig començar 
a l’escola CEIP Jaume Balmes, 
i vaig tenir de mestres a Tere-
sa Bruño, Teresa Tormo, Mari 
Peransi, Montse Méndez, Cèsar 
Roig i Juan Domingo. 

Durant molt anys he format 
part del Grup Joventut, pri-
mer com a nena (participant a 
les diferents activitats), com a 
pre-monitora i després ja com 

a monitora. Sense oblidar-me 
dels balls tradicionals, la jota, 
el punxonet... També he format 
part de la Unió Musical, on allí 
tocava la caixa. 

Vaig estudiar el batxillerat so-
cial-humanístic a l’Institut Be-
renguer IV d’Amposta, sense 
tenir ben clar que voldria es-
tudiar en el futur, però sempre 
amb vocació del lleure i contac-
te amb les persones. Després 
vaig estudiar Treball Social a la 
Universitat de Lleida.

He treballat a diferents ajunta-
ments com a treballadora soci-
al als serveis socials cobrint les 
diferents necessitats d’aquests. 
Ara des de fa quasi dos anys es-
tic treballant com a interina a 
l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès.

Motius de la marxa del poble: 
Primer vaig marxar a Lleida per 
estudis, però un cop els vaig fi-
nalitzar vaig tornar per intentar 
treballar del que havia estudiat. 
Durant molt de temps vaig tre-
ballar en l’àmbit de l’hostaleria 
i cura de persones grans o nens, 
fins que finalment vaig decidir 
buscar feina del que havia estu-
diat a la província de Barcelona.

Em va costar una mica acos-
tumar-me a la cuitat, al po-
ble tenia la família i els amics, 
a més a més, a Santa Bàrbara 
sempre havia viscut a una casa 
i recordo que se’m feia estrany 
viure en un pis amb tanta gent 
entrant i sortint, corrents cap 
amunt i cap avall; em sentia 
molt petita i inclús desubicada. 
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L’entrevista

Els 3 primers mesos que vaig 
estar treballant a Ripollet, venia 
cada cap de setmana al poble. 
Després ja no tant, primer cada 
quinze dies i ara amb la feina 
de la meva parella i l’Einar sent 
petit venim cada tres setmanes. 

Visió que tinc del poble: Recor-
do jugar pel carrer, sortir a la 
fresca per les nits, anar amb les 
bicicletes per tot el poble, és a 
dir, la tranquil·litat que teníem 
de moure’ns d’una punta a l’al-
tra i la confiança de la gent que 
viu. També tot el que el poble 
ha anat construint per la millo-
ra: l’escola bressol, l’smartcen-
tre. Els nous equipaments com 
el pavelló firal o el poliesportiu. 
I destacar el recondicionament 
de carrers, una mica complicat 
per als que venim de tant en 
tant.

Santa Bàrbara encara té coses a 
fer per créixer com a poble, unir 
als joves, fomentar el comerç i 
l’oferta de feina. Des de la dis-
tància puc dir que s’intenta per 
la proximitat que hi ha entre 
els planers i les planeres. 

Contacte amb el poble: El meu 
gran contacte amb el poble és 
la família, com ja bé he dit bai-
xem sovint però menys del que 
m’agradaria. Cada vegada que 
venim anem a casa de la iaia 
Carme, com diu el meu fill, ens 
ajuntem amb els germans i les 
seves parelles, fem alguna ex-
cursió a la muntanya, anem a 
tots els parcs infantils, sempre 
ens tenen preparada alguna 
cosa per a fer, crec que ho fan 
perquè tinguem més i més ga-
nes de venir. 

Quan gaudim més del poble és 
a l’estiu, per les festes majors 
i la piscina municipal, allí em 
trobo amb les amistats de quan 
era petita, ja que la majoria ja 
som mares. 

Tinc una gran sort, el meu com-
pany no és de poble, però crec 
que ja ho és més que jo, li en-
canta venir i disfrutar d’ell.

Retorn al poble: Aquest apartat 
és el que més m’ha costat d’es-
criure. Sempre havia imaginat 
el meu futur al poble, és a dir, 
que quan jo tingués la meva 
petita família seria a Santa Bàr-
bara. Ara que no és així, és una 
sensació agredolça, una part 
veu que si que he de tornar per 
poder oferir al meu fill el que 
jo he tingut durant la meva in-
fància i estar prop de la família, 
però per l’altra està la dificultat 
que puguem tenir amb l’estabi-
litat laboral... 

Així que com li dic a la meva 
parella, quan siguem vellets es-
perem poder retornar al poble.

Si vols escriure en aquest apartat posa’t en contacte amb: biblioteca@santabarbara.cat
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Plens, Juntes de Govern i Notes de l’Ajuntament

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I SESSIONS PLENÀRIES 

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

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

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

NOTES DE L’AJUNTAMENT 

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

 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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Moviment Demogràfic

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

NAIXEMENTS 1r TRIMESTRE 2022

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

ELSA CASADÓ GIMENO ....................................... 12/01/2022
Arnau Casadó Camas
Mercedes Gimeno Arasa

EMMA BARBERÀ ROÉ ........................................... 16/01/2022
Juan Carlos Roé Barberà
Vanesa Barberà Roldan

MOUSSA KONARE ................................................ 29/01/2022
Mamadou Konare
Aminata Diarra

ARAN MASIÀ SUBIRATS ...................................... 29/01/2022
Samuel Jesús Masià Gil
Andrea Subirats Martí

ABOUBACAR KONARE.......................................... 10/02/2022
Bourama Konare
Oumou Diarra

YAAKOUB BOUCHAQOR KALAI .......................... 13/02/2022
Samir Bouchaqor El Attabi
Soukaina Kalai

MATRIMONIS 1r TRIMESTRE 2022

MARIA CRUZ GISBERT REINAO

ROSANA DE SOUZA CARVALHO ......................... 05/03/2022

DEFUNCIONS 1r TRIMESTRE 2022

JORGE GARCIA FIBERA......................................... 14/12/2021

ENRIQUETA PALOMO ASCOT .............................. 01/01/2022

CONRADO CASANOVA TOMÁS .......................... 07/01/2022

MIGUEL MARTÍNEZ VIVES .................................. 30/01/2022

MARIA MERCEDES PEPIO CID ............................. 01/02/2022

CINTA ARASA FERRERES ..................................... 03/02/2022

JUANA SUBIRATS CID .......................................... 10/02/2022

ELISA CONCEPCIÓN PLA GAYA........................... 22/02/2022

FRANCISCO ROMEU CID ..................................... 24/02/2022

TERESA LLASAT REVERTÉ ................................... 26/02/2022

IOAN MOTOC ........................................................ 03/03/2022

JOSEFA ARASA GAS .............................................. 04/03/2022



Entitats Planeres

AFA ESCOLA JAUME BALMES

Aquest trimestre volem valorar positivament les 
extraescolars, menjador i activitats dutes a terme.
El 30 d’octubre vàrem realitzar la festa de la 
castanyada a portes obertes als pares i familiars, 
vam gaudir d’unes actuacions molt divertides que 
ens van preparar i també es va portar a terme la 
venda de castanyes.
Un dels propòsits que tenim és que durant el curs 
escolar puguem realitzar xerrades gratuïtes per a 
les famílies. El passat dia 15 de novembre vàrem 
poder gaudir de la primera xerrada que es va parlar 
del tema de la resolució de conflictes a càrrec de 
Laia Valls, educadora social del nostre centre. Va 
ser una xerrada molt interessant i amb molt d’èxit, 
ja que vam tenir una assistència de 40 persones. 
Pròximament es farà una xerrada d’higiene 
bucodental a càrrec de la dentis Imma Burillo.
Els dies 19 i 20 de novembre es va poder participar 
amb el gran recapte d’aliments. Els alumnes de 4t 
van ser els encarregats d’organitzar la recollida 
d’aliments a dos establiments del nostre poble 
“Bon Àrea i Supermercat Dia»; les donacions que 
es van fer van ser d’aliments bàsics. També durant 
la setmana es podien deixar els aliments a l’escola; 
participant en aquest projecte fomentem els valors 
de solidaritat i compromís.
Aquest curs 2021-2022 ens tocava convocar les 
eleccions al Consell Escolar, i el dia 25 de novembre 
es van dur a terme.
També hem pogut participar en la XXV Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç de Santa 
Bàrbara, on ens podien trobar al nostre estand 
per participar amb el joc que es va organitzar, on 

els nens podien jugar a fer diana i si encertaven 
s’enduien un premi. També teníem la venda de 
llaminadures, panoli i loteria. Vam col·laborar 
al taller de  Nanda  Aixendri  «Creant un punt de 
llibre», també s›havia de participar en la recollida 
d’olives, però es va anul·lar a causa del fort vent 
que va fer, tot així molt contents de la participació 
que va haver-hi.

Els dies 16 i 17 vam organitzar un punt de recollida 
de joguines a la porta de l’escola, joguines que van 
ser entregades a Càritas.

Aquest any la Unió de Comerç de Santa Bàrbara 
ha organitzat la I fira de Santa Llucià on membres 
d’AFA hem fet una petita parada per a fer un taller 
de postals de Nadal.
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Entitats Planeres

ASSOCIAICIÓ DE DONES PLANERES

L’inici de l’any ha estat una continuació de 
l‘anterior, amb la realització d’activitats de manera 
intermitent, ara sí ara no, seguint aquesta tònica de 
precaució el diumenge 6 de febrer vam celebrar la 
Festivitat de Santa Àgueda, patrona de les dones i 
de la nostra associació, únicament amb una missa 
en el seu honor.

Però el dijous 24 de febrer, Dijous Jarder, ja es va 
obrir el local social per reunir-nos, berenar i passar 
la tarda juntes amb jocs de taula i regalets. Ens ho 
vam passar molt bé.

El mes de març, dintre del actes del MARÇ LILA 
organitzat per l’Ajuntament, vam celebrar el 
Dia Internacional de la Dona Treballadora, vam 
organitzar conjuntament amb el Centre d’Estudis 

Planers la Tertúlia Planeres Valentes, i també vam 
col.laborar amb una xocolatada en la projecció del 
documental “Bruixes, la gran mentida” organitzat 
pel col.lectiu feminista Vent del Sud.  

Seguint amb les col.laboracions amb entitats locals, 
pel mes d’abril s’ha programat conjuntament amb 
l’associació de jubilats i pensionistes dues sortides: 
la primera, el 8 d’abril a Barcelona per visitar la 
Sagrada Família i la segona pel cap de setmana de 
Pasqua per visitar la zona d’Almeria. 

Desitgem repetir iniciatives i col·laboracions tant 
gratificants com aquestes i iniciar nous projectes.

La Junta
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Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA BÀRBARA

Any 2021
Després de molt temps en atur 
forçós, el 24 d’octubre es va 
començar a fer bingo i ball. Així 
vam poder estrenar el remodelat 
local que, gràcies a les obres 
que ha fet l’Ajuntament, ha 
quedat com a nou. Els treballs al 
local han durat tot el temps del 
tancament per Covid, però ha 
valgut la pena. Ara els jubilats 
disposem d’un local que fa goig 
de veure i gaudim d’utilitzar-lo. 
Gràcies. 

La primera gran festa va ser 
la castanyada, que per ser la 
primera vegada que es feia, 
després de dos anys, va ser un 
èxit. Es notava que la gent tenia 

ganes de xalar i d’oblidar-se’n de 
tot el passat amb la Covid.  

El 21 de novembre vam poder 
celebrar la festa dels majors 
de 90 anys, que havia d’haver-
se fet l’any 2020, per això els 
socis homenejats tenien 90, 91 
i  92 anys. Van participar-hi sis 
persones, acompanyades per la 
seva parella o la d’un familiar, 
a les quals se’ls va obsequiar 
amb un petit regal i un diploma 
commemoratiu.

El 12 de desembre el Sr. batlle 
Antonio Ollés, acompanyat de 
regidores i regidors, va inaugurar 
oficialment la remodelació feta 
al local de la Llar dels Jubilats. El 
diumenge següent, dia 19, vam 

celebrar la festa del Pre-Nadal 
amb un dinar, sortejos de les 
paneres de Nadal i ball. Abans del 
dinar el nostre president, Sr. José 
Valldepérez, va fer entrega d’una 
placa d’agraïment al que fins 
feia poc havia estat secretari de 
l’associació, el Sr. Xavier Casadó. 

La festa de Fi d’Any no es va 
fer perquè la Covid ens ho va 
impedir.

Any 2022

Fins el dia 6 de febrer no va ser 
possible començar una altra 
vegada amb les tardes festives de 
bingo i ball. 
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El dia 20 de febrer, aprofitant 
que el dia 14 havia estat Sant 
Valentí, vam  celebrar les Noces 
d’Or d’aquelles parelles de socis 
casades els anys 1971 i 1972, ja 
que l’any 2021 no es va poder 
fer la festa. Van assistir-hi un 
total de nou parelles de les quals 
dos s’havien casat l’any 1971 i 
les set restants l’any següent. A 

cada parella se la va obsequiar 
amb un ram de flors i una placa 
commemorativa i, com no, amb 
el tradicional pastís de noces i 
el corresponent brindis. Abans 
de començar el ball, i donar per 
finalitzat l’acte, va haver un 
espectacle de dansa ofert per dos 
ballarins del poble, Roger i Maria.

Aquesta és l’actualització 
resumida dels actes més 
importants realitzats per 
l’associació els dos últims 
trimestres. Esperem que la 
propera vegada ja ens puguem 
cenyir a les activitats pròpies 
del trimestre sense haver de 
nomenar al maleït Covid. 

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

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES

L’Escola de Música i la Banda 
de Música han iniciat l’any 
amb canvis molt importants 
per a l’entitat: La baixa de 
Marc Subirats que després de 
vint-i-un any va decidir deixar 
l’entitat i la incorporació d’una 
nova directora, Imma Pérez, 
que ja formava part del grup de 
professors i professores que té 
actualment l’entitat.

Fins al moment no s’ha fet 
pública la notícia perquè des 
del mes de desembre, quan vam 
conèixer la decisió de Marc, la 
junta de l’entitat va haver de 
començar a fer les gestions amb 
l’ajuntament per trobar alguna 
persona que s’encarregui de 
dirigir l’entitat i no ha estat fàcil. 
Avui des d’aquesta àgora que ens 
acosta al poble, volem aprofitar 
per fer un poc d’història, retre 
un petit homenatge, que també 
el tindrà públicament, i sobretot 
realçar la tasca que durant 
aquests vint-i-un anys ha portat 
a terme Marc Subirats i Calero.

Els seus inicis, segons ens explica, 
van ser fruit de la casualitat. En 
aquell moment Marc treballava a 
l’escola de Benissanet juntament 
amb altres professors de música 
d’Amposta i voltants. En un dels 
desplaçaments que realitzaven, 
per oferir les classes musicals, un 
dels mestres va contar que a Santa 
Bàrbara es buscaven professors 
especialistes d’instruments i va 
decidir presentar-se. Durant uns 
mesos va estar donant classes, 
però l’entitat en aquell moment 
va viure una altra situació difícil 
per problemes amb la direcció.

En aquell moment, el president 
Paco Casadó, va comentar si 
hi havia algun professor que 
estigués interessat a assumir la 
direcció i, després de meditar-

ho, Subirats va decidir fer el pas: 
“Quan es va proposar, ningú 
va dir res i després d’uns dies 
vaig pensar: i si ho provo jo que 
passarà? No perdo res tampoc. 
Vaig anar una nit a casa Paco 
i li vaig comentar: si no trobeu 
a ningú puc provar-ho i quan 
trobeu algú ja plegaré”. Decisió 
que l’ha portat a dirigir l’entitat 
aquests darrers vint-i-un anys. 
En aquell moment els inicis 
tampoc van ser molt fàcils perquè 
van haver-hi molts músics que 
van deixar la banda. Les classes 
es feien al carrer Major on estava 
ubicada la Societat de Caçadors, 
un espai amb moltes mancances, 
segons relata Subirats. “Tenir 
una persona que s’encarregava 
d’ensenyar totes les disciplines 
tècnicament és molt complicat. 
Al principi sí que es pot donar un 
llenguatge musical general, però 
tal com s’avança es necessiten 
professors especialitzats perquè 
d’això influeix que avanci 
l’alumne o es quedi estancat. 
Per això molts dels alumnes 
es desmotivaven i van acabar 
deixant-ho. Vam haver de 
pedalar molt perquè vinguessin 
nous alumnes, vam anar a 
l’escola per poder fer aquesta 
base que es va reactivar, quan 
vam entrar al nou edifici, l’actual 
escorxador municipal.” Que fou 
el 2012 aconseguint així una 
millora qualitativa en l’espai que 
ocupaven.

Un any abans d’obtenir aquest 
nou espai van iniciar-se les 
gestions per crear una escola 
municipal de música, perquè 
en aquell moment només hi 
havia una mínima subvenció per 
part de l’ajuntament i amb les 
quotes dels pares no es podien 
sostenir els professors, per això 
l’única sortida que hi havia era 

municipalitzar l’escola per poder 
rebre les subvencions per part 
d’ensenyament.

El procés va durar uns tres 
anys perquè els requeriments 
eren diversos: “S’havia de fer 
un projecte d’escola, s’havia 
d’adequar la infraestructura 
als requisits i com no hi havia 
diners extra, entre Paco Casadó, 
els membres de la junta i jo vam 
anar elaborant-lo. Vam crear un 
projecte que acontentés a tots 
els públics, buscant sortida per 
als diferents perfils d’alumnes 
que teníem; els que volien seguir 
amb estudis professionals i 
els que només ho feien com a 
hobbies”, explicava Marc qui 
recordava l’esforç que sempre 
s’ha fet per ser una escola de 
referència i de la qual han sortit 
alumnes que han seguit amb 
estudis professionals o fins i tot 
superiors: “Aitor Franch, Pere 
Albacar, Josep Lluís i el seu germà 
Jordi Cid, Marc Grangé, Joan 
Marc Rodríguez, Marc Avante o 
el meu fill Marc Subirats... Entre 
d’altres”.

Durant aquells anys la banda 
tenia molta activitat: “Vam fer 
intercanvis i sortides a Benidorm, 
Torrelavega. Vam participar en 
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trobades en l’àmbit d’escola, 
recordo una primera trobada 
que es va fer a Ulldecona i fou 
molt innovadora a nivell Terres 
de l’Ebre. Quan ens vam integrar 
dins l’ACEM vam iniciar els 
intercanvis com el que es va 
produir a Esparreguera, que 
per cert encara s’ha de tornar! 
També una de les sortides més 
recordades és la del País Basc, 
una de les que més va marcar 
als nostres músics amb un 
macro concert al camp de la 
Reial Societat, on vam tenir una 
rebuda fantàstica i on més caliu 
es va crear entre els components 
de la banda. La fita de l’Auditori 
de Barcelona també feia molts 
anys que ens l’havíem proposat 
i que per coincidir amb festes 
majors no podíem portar-lo a 
terme fins que es va fer al mes 
de juny”.

Marc sempre s’ha caracteritzat 
per la seva bonhomia, de tracte 
amable i tranquil, ha estat un 
mestre en tots els sentits, ha 
sabut guanyar-se l’estima de 
tots els alumnes que han passat 

per l’escola i també de les seves 
famílies. Tots tenim present la 
implicació no només d’ell sinó de 
la seua dona en fer la xocolata 
després dels concerts de Nadal, el 
seu fill estudiant com un alumne 
més a l’escola o de la seva família 
donant-li suport a les sortides 
que l’entitat realitzava.

Marc l’any 2010 va descobrir la 
pedagogia Waldorf en un seminari 
que va impartir-se a Ulldecona, 
i aquest fet li va despertar la 
curiositat d’endinsar-se en 
aquesta metodologia que li va 
obrir una nova visió de l’educació 
“va ser com una cosa que busques 
i que en un moment et trobes. 
Aquesta pedagogia dona un 
sentit a què es fa, no simplement 
per acumular coneixements 
sinó com s’adreça a cada edat 
a mesura del que necessita un 
infant o un adolescent”. Marc 
combinava aquest aprenentatge 
amb la música inclús també 
ho aplicava als nens petits de 
l’escola als inicis com un recurs 
més.

Marc, la seva dona i el seu fill 
durant els darrers anys s’han 
format a Madrid amb aquesta 
pedagogia Waldorf i la seva 
inquietud ha anat incrementat 
per tal de poder-ho portar a la 
pràctica, per això van iniciar 
el projecte “Temps de Joc” a 
Temps de Terra, que utilitza 
aquesta metodologia i que els ha 
descobert un nou camí. Durant 
els darrers temps Marc ha volgut 
implicar-se més en aquest 
projecte i encetar-ne de nous, per 
això va decidir que era el moment 
de donar-li un sentit diferent de 
la seva carrera i poder aportar a 
la societat i noves generacions 
un altre enfocament educatiu.

Ara amb aquest nou projecte 
deixa l’entitat i dona pas a una 
nova generació de músics, però 
ningú li traurà el lloc d’haver 
escrit amb lletres d’or la història 
musical del nostre poble i el bon 
record que ens deixa a moltes 
famílies que l’hem tingut com a 
mestre i amic.
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
Durant aquests darrers mesos, com ja vam comentar 
en la passada edició, les nostres atletes han estat 
immerses en els assajos de  tots els exercicis per 
presentar a les competicions.
Aquesta temporada el nostre club ha començat les 
competicions amb el Campionat Semifinal Catalunya 
Sud, els passats 5 i 6 de març. Aquest campionat el 
vam poder gaudir a la nostra població. Tornar a veure 
el nostre pavelló quasi ple de públic va ser molt 
emotiu per a tots. En aquest campionat les nostres 
atletes van poder defensar els seus exercicis en molts 
encerts, fent així un inici de temporada molt bo per 
a totes elles. Va estar un cap de setmana intens, amb 
molts de nervis, però molt gratificant per a les atletes.
Un cop més agrair als pares, mares, familiars i 
simpatitzants tota la col·laboració que van prestar 
perquè el nostre club pogués dur a terme aquesta 
competició i, com no, a l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
i a la Regidoria d’Esports pel suport que any rere any 
ens dona; també al comerç de Santa Bàrbara que 
sempre col·labora amb obsequis per a fer els sortejos 

en les nostres activitats.
Ara, les nostres atletes, estan perfeccionant els seus 
exercicis, junt a les monitores, per a poder seguir amb 
el calendari de competicions de la temporada 2022.
Les competicions que ens queden són les següents:
2 i 3 d’abril, Final Catalunya Sud a Deltebre.
23 i 24 abril, la Copa Federació.
14 i 15 de maig,  Campionat Catalunya Base, a la Vila 
de Tordera.
11 i 12 de juny, Campionat de Catalunya a Ulldecona.
Desitjant que la temporada ens vagi tan bé com 
l’hem començat, i ara que sembla que la Covid 
ens deixarà fer unes competicions una mica més 
normalitzades, esperar que les nostres atletes 
segueixin treballant, com han fet fins ara, amb il·lusió, 
esforç, companyerisme...
Esperem que en el pròxim magazín puguem presentar 
tots els èxits de la temporada i les activitats que 
puguem dur a terme durant aquest segon trimestre 
de l’any.
Molta salut a tothom.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3 Imatge 4
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Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Sebastian Albiol i Teresa Roig
Imatge 2: El mas de Matarrodona
Imatge 3: Pajarín, Barbera, Joaquín Torres, Pepita Grifoll i Teodoro
Imatge 4: Orquestra Tropical
Imatge 5: Fuensanta Colomé, Maribel i Fernando
Imatge 6: José Luís, Olegario, Raul, Eugenio, Manolo, Sergio, Placido, Pedro, 
Gerardo, Santiago, Lluís, Agustí i Gonzalo
Imatge 7: Francisco Reverté, Cinteta Miralles, Lourdes Maigí i Lourdes Cid
Imatge 8: Jordi Blanch, Maite Albiol, Sebastian Albiol, Cesar Roig, Rogelio 
Pla, Màrius Pont, Vicent Lecha i Mari Carmen Lecha
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Entreteniment infantil

Endevinalla:  
Enlloc d’anar endavant
sempre camina endarrere.
No badis ni un sol instant,
per pessigar té fal·lera.

Dites i refranys:
De mal a bé tothom s’hi avé

Webs recomanades:
https://www.juegosinfantilespum.com
http://www.cristic.com

Solució: El cranc

COLOREJA

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES
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Vicent Tomàs Mesegué
Hola a totes i tots, soc Vicent 
Tomàs Mesegué, nascut a 
Masdenverge l’any 1955, en una 
família humil i treballadora. Fill 
de Vicent lo Roso i de Josefina la 
Xampa. Tinc dos germans més 
petits, la Clarisa que sempre ha 
viscut a Masdenverge i el José 
Juan que viu a la Ràpita. 

El record de la meva infantesa 
i de la joventut és bo, anant a 
l’escola, jugant als patacons 
o sortint a jugar a futbol pels 
carrers amb els amics. El 
futbol sempre va ser la meva 
passió, jugava de porter del 
Masdenverge i posteriorment 
del Campredó.

Als quinze anys el meu pare, 
que treballava per al Provado 
(gravera que hi ha abans 

d’arribar a Masdenverge) em 
va posar a treballar al seu 
costat portant una màquina 
excavadora, ja que en aquella 
època es feien moltes obres i 
carreteres com ara a València, 
Castelló, Saragossa, Pamplona i 
Barcelona per a les olimpíades 
del 92, on marxava de dilluns a 
divendres a treballar fora. I on 
hi vaig treballar fins al moment 
de la meva jubilació i que ara el 
meu fill també hi treballa.

Quan érem jovenets sempre 
pujàvem als “caballitos” i als 
bous a peu. Quan vaig fer els 18 
anys i em vaig treure el carnet 
de conduir, el pare em deixava 
l’R8 i anàvem pels poblets 
de la comarca a les festes i 

discoteques. A Santa Bàrbara 
anàvem a la Holiday i a la Iris, 
allí va ser on vaig conèixer 
a Montse la Caminera, vam 
començar a sortir i al cap de dos 
anys ens vam casar i vaig venir 
a viure a la raval dels conills a 
Santa Bàrbara. 

Quan érem recent casats vam 
organitzar amb el veïnat del 
passeig de les Escoles (Enriquet, 
Carmeta la d’Elies, Joaquín, 
Glòria...) un cap de setmana 
ple d’activitats durant 3 o 4 
anys. Fèiem playback, ball, 
porc ensabonat, jocs infantils... 
ens ho passàvem millor amb 
el combat de preparar-ho que 
aquell cap de setmana. Jo penso 

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

que això va ajudar a integrar-
me més ràpidament al poble.

Mentrestant jo continuava 
treballant amb la màquina i 
Montse a la fàbrica dels botons 
i, al cap d’uns anys, van néixer 
els nostres fills, primer el Josep 
Lluís i després la Montse.

La diferència més gran que 
hi havia entre el viure a 
Masdenverge i el viure a Santa 
Bàrbara era la quantitat de gent 
que hi vivia. La proximitat entre 
un poble i l’altre feia que molts 
ja ens coneguéssim d’abans. 

Quan vaig arribar a Santa 
Bàrbara no hi havia moltes de 
les instal·lacions municipals 
que ara hi ha, com ara la Llar 
de Jubilats, l’Smartcentre, la 
zona esportiva... per tant si em 
pregunten si el poble ha canviat 
en tots aquests anys, la meva 
resposta és sí, però també hi ha 
coses que no han canviat com 
ara les ganes que sigui estiu 
per retrobar-nos amb el veïnat 
asseguts a la fresca d’una 
calorosa nit d’estiu.

Després de 42 anys vivint a 
Santa Bàrbara, ja soc més 
planer que masdenvergenc, 
però mai he estat “desenganxat” 
de Masdenverge, ja que allí 
sempre hi va estar la meva 
feina i també una part de la 
meva família. 

Tampoc no puc assegurar quin 
serà el meu futur, però haurien 

de canviar molt les coses perquè 
jo torni a viure a Masdenverge, 
ja que em considero un planer 
més, conec a molta gent i m’hi 
he trobat sempre molt agust. 
Tinc una colla d’amics aquí 
dalt i una a Masdenverge, amb 
les que fem trobades de tant 
en tant i amb els de la quinta i 
recordem batalletes. 
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Escoltant un debat on es parlava 
del futur de la ràdio local i la 
transformació que aquesta ha tingut 
al llarg dels darrers anys, vaig 
pensar que seria interessant oferir 
algunes dades del nostre mitjà que 
podem aconseguir gràcies al fet de 
disposar d’un software com el 
que ens ofereix EnaCast, amb 
servei d’streaming i sistema 
automatitzat de gravació de 
podcast, que ens permet agilitzar 
la publicació de continguts, tenir 
un allotjament d’allò que es crea 
a la nostra ràdio, però també 
oferir estadístiques del consum 
que se’n fa de la ràdio i dels 
diferents programes per internet.
Els canals han canviat i 
l’adaptació digital ha estat 
necessària per no quedar-
nos enrere. La ràdio, diuen els 
experts, cada cop s’escoltarà 
menys pel dial, el seu consum, si 
es vol arribar a un nombre major 
de públic, passa no només per 
l’escolta a través del dial sinó 
per l’adaptació al format digital i 
especialment oferir productes en 
podcast.     
I a la Plana Ràdio quin consum 
se’n fa de la ràdio per internet? 
Començarem amb els podcast 
que en els darrers dos mesos i 
mig han tingut més descarregues. 
Bàsicament, les entrevistes que 
realitzem de caràcter local a 
l’espai “l’Entrevista” són les més 
descarregades. En el que va d’any 
un dels podcast més escoltats ha 
estat la recent entrevista amb la 
Drag Queen “Luzbel de Montiel” 
amb 407 descàrregues, seguida 
de la recent entrevista amb 
Fernanda Aixendri realitzada el 
25 de febrer després que esclatés 
la guerra a Ucraïna o la feta el dia 
28 de gener amb Alfred Paredes 
per conèixer la situació de Covid 
a l’escola Jaume Balmes.
Entre els espais que tenen més 
descarregues, està “l’Alcalde 
Respon” amb una mitjana de 

40 persones fidelitzades i un pic 
de 178 descàrregues. La tertúlia 
“Parlar per Parlar” també té un 
seguiment setmanal d’uns 30 
oients que es descarreguen el 
podcast i un pic de fins a 100 
descàrregues. D’altra banda, 
“l’Espai Namasté” té una 
fidelització de 35 seguidors i el 
programa del dia 18 de febrer va 
tenir 53 descàrregues, tot això 
recordem, només són dades de 
les escoltes per internet. 
D’altra banda, d’entre el 22 de 

febrer i el 24 de març, el dia 2 de 
març, coincidint amb la detenció 
de la dona més buscada del 
Regne Unit, vam tenir un pic de 
356 podcast escoltats i un total 
de 3.077 podcast escoltats durant 
el mes de febrer.
Que els agrada llegir als nostres 
oients? Sabeu que moltes de 
les entrevistes que fem i que la 
gent escolta pel dial o bé per la 
web també en alguns casos, les 
convertim en format textual, 
per als lectors de la nostra web, 
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però què és el que més llegeix la 
gent? bàsicament la crònica de 
successos és el que triomfa. 
La notícia més llegida dels 
darrers dos mesos ha estat: 
“Detenen a Santa Bàrbara la dona 
més buscada del Regne Unit” 
que amb els diferents articles 
que vam tractar des de la nostra 
emissora ha aconseguit assolir la 
xifra de gairebé 3.000 lectures. Si 
deixem aquesta notícia de banda 
“L’incendi en un pis de Santa 
Bàrbara” és la segona crònica que 
ha rebut més de 200 lectures en 
el que va d’any.
Els pics de lectura d’aquests 
darrers dies ens detallen que el 
dia 1 de març van enregistrar-
se 1.787 lectures dels nostres 
articles i el total acumulat al 
febrer és de 7.164 lectures.
De moment, però la notícia que 

més lectures acumula des de fa 
tres anys, què és des de quan es 
poden recollir les estadístiques, 
és la notícia “Atropellen un jove 
de Santa Bàrbara i fugen dels 
llocs dels fets” que va produir-
se al mes de juliol de 2020 i ha 
tingut un total de 3.398 lectures, 
fins al moment la més llegida.
Les dades fan  referència als 
programes més escoltats, llegits 
o descarregats per internet, aquí 
se li hauria de sumar l’audiència 
que ho fa en directe pel 100.6 FM 
i de la qual no podem tenir dades 
perquè no tenim cap estudi 
d’audiència pel cost elevat que 
suposaria.
Pel que fa al consum de ràdio 
per internet també hi ha d’altres 
curiositats. La franja informativa 
del magazín “Al Dia Terres de 
l’Ebre” de les 13 a les 16 hores 

és un dels espais més escoltats 
en línia. Sorprèn que en segona 
posició s’escolti el programa 
del Dj. Ruben Limbos MDM, 
que fa els divendres a la nit i 
que és molt actiu per les xarxes 
socials. En tercera posició està 
“A Primera Hora” la franja de les 
9 a les 10 del matí que també té 
nombrós seguiment en directe 
per internet. 
Per al personal que actualment 
forma part de l’emissora,  ens 
omple de satisfacció que amb 
només dos persones gestionant 
el mitjà, les xarxes socials i la 
pàgina web s’aconsegueixen 
aquestes xifres. A la vegada 
volem destacar el paper que 
tenen alguns dels nostres 
col·laboradors ajudant-nos a 
compartir contingut i enriquint 
la graella de programació diversa. 



Smartcentre

L’idCAT Certificat és un 
identificador digital que 
s’instal·la al navegador tot 
garantint la identitat a Internet 
i permet accedir als diferents 
tràmits i gestions que ofereixen 
moltes administracions. L’idCAT 
Certificat permet operar amb 
les administracions públiques 
i assegura la integritat i 
la confidencialitat de les 
transaccions electròniques que 
envieu per Internet. També 
permet, per exemple, signar 
documents amb totes les 
garanties.

Hi ha dues formes d’obtenir 
l’idCAT Certificat:

Opció 1: Introduint les dades a 
través del formulari i validant-les 
a l’Entitat de Registre.

D’aquesta forma, el pas per 
l’Entitat de Registre serà més 
ràpid atès que la persona que us 
atendrà ja tindrà totes les dades 
introduïdes i només les haurà de 
validar. Els passos són:

Aneu a sol·licitud del certificat 
i introduïu les dades requerides 
per obtenir la identitat digital: 
nom, cognoms, document 

acreditatiu d’identitat, adreça 
electrònica, etc.

Un cop introduïdes, personeu-
vos a qualsevol de les Entitats de 
Registre idCAT per tal que siguin 
validades.

Opció 2: Anant directament a una 
Entitat de Registre.

Personeu-vos a qualsevol de 
les Entitats de Registre idCAT per 
tal que facin la càrrega de les 
dades i la seva validació. Aquest 
procés requerirà que passeu més 
temps a l’entitat de registre que 
l’opció 1 però el resultat serà el 
mateix.

Actualment, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara ofereix el servei 
com a Entitat de Registre idCAT 
a l’Smartcentre, on podeu 
demanar cita prèvia per obtenir-
lo sense necessitat de traslladar-
vos a una altra població. Des 
del setembre del 2021 que es va 
començar a oferir a la ciutadania 
aquest servei, s’han realitzat més 
de 50 gestions com a Entitat de 
Registre idCAT. L’Ajuntament de 
Santa Bàrbara vol oferir el màxim 
de facilitats per a la realització de 
gestions telemàtiques, ampliant 

els serveis i els recursos de suport 
a la ciutadania.

Més informació:
www.idcat.cat
www.smartcentre.cat

Smartcentre
977 719 136 – 695 228 149

smartcentre@santabarbara.cat

idCAT
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Smartcentre

Aquest primer trimestre de l’any, 
l’Smartcentre ha pogut realitzar, 
amb certa normalitat, totes les 
activitats que generalment solia 
organitzar abans que arribés la 
pandèmia, però a més a més se 
n’han porta’t a terme de noves 
com el taller “Com detectar la 
desinformació a través del fact-
checking” i els cursos d’impressió 
3D, un realitzat al gener per a 
adults i l’altre al març per a 
infants.

Hem de ressaltar, aquest 
trimestre, la gran participació 
d’autores que hem tingut a 
tertúlies d’autor i al club de 
lectura: Ana Maria Franco, Marta 
Tena, Elena Peralta i Àngels 
Puentes, totes elles amb una 

gran trajectòria i experiència que 
ens van deixar fascinats. Algunes 
d’elles les vam tenir al març 
i juntament amb els nostres 
aparadors vam aprofitar per 
celebrar el Dia Internacional de 
la Dona, a més de les activitats 
infantils on també van participar 
dones com Sílvia Panisello amb 
els seus contes d’anglès i les 
Young IT Girls al curs d’impressió 
3D.

Les bebeteques, els contacontes, 
els tallers de manualitats, els 
jocs de taula, els tallers de 
memòria, les converses d’anglès 
i les classes de francès, són altres 
de les activitats de les quals s’ha 
pogut gaudir durant el trimestre.

Aquest gener també hem 
començat amb les classes 
de formació ACTIC per als 
alumnes de l’Institut les Planes, 
que juntament amb els altres 
cursos d’informàtica i eines TIC 
que es realitzen tot el curs i les 
extraescolars d’informàtica i 
robòtica, ja es dona cabuda a 
l’aprenentatge en tecnologies a 
totes les edats.

Desitgem poder continuar amb 
aquesta certa normalitat i poder 
realitzar el proper trimestre 
totes les activitats que us tenim 
preparades, sobretot al voltant 
d’un dia molt especial com és la 
Diada de Sant Jordi.

Activitats a l’Smartcentre
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Document 
Títol: El armario de nineka
Autor: Maria Rascón
Aquest és el llibre que mai no hagués volgut escriure. Mai. Això significaria 
moltes coses. La més important de totes és que Arnau seguiria amb nosaltres, 
a casa. Segurament continuarien aquestes discussions ximples amb el seu 
germà, però també hi hauria espais per a les rialles compartides. Però no 
va ser així, l’adversitat es va instal·lar la meva llar fa deu anys i tenia els 
seus propis plans, els pitjors. Ella, l’adversitat, és molt mal educada, no et 
demana permís per a res. Res ni ningú no li importa. Va per lliure. Resulta 
una convidada incòmoda i molesta. I és clar, què podia fer jo? Doncs mirar-la 
de front, acomodar-la a la meva experiència de vida, al meu espai i fer-li un armari. Un armari preciós de cinc portes. 
Ara, després de tant de temps, som amigues i gairebé «amb dret a fregament”, però fregament d’un altre tipus. El meu 
secret va ser acceptar-la, voler-la, canalitzar-la. Sembla que ha après modals. Els judicis i les queixes entre totes dues 
van disminuint. De tant en tant em segueixo enfadant amb ella, però he aconseguit transformar tot el dolor que em 
va causar en un projecte de ciutat, solidari i creatiu per ajudar a vèncer el càncer infantil. Mai em vaig sentir sola a 
Cornellà. Als seus carrers, als seus barris, als seus parcs, amb la meva gent, amb les meves alumnes, vaig entendre 
que Qui té un ‘perquè’ per viure, trobarà gairebé sempre el ‘com’ – Viktor Frankl (1905-1997) Ella, la meva adversitat, 
ara sap que qui mana i decideix com viure, soc jo.

El racó de les recomanacions

Web 
https://www.verificat.cat/
Són una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de lluitar contra 
la desinformació i la manipulació a internet. Ho fan des del periodisme i 
l’educació perquè creuen que una societat més ben informada és més 
crítica, més sana i més democràtica. Verificat és la primera plataforma de fact-checking de Catalunya, l’única amb 
el reconeixement de la International Fact-checking Network (IFCN) i l’Observatori Europeu de la Desinformació 
(EDMO). Es caracteritzen per ser un equip neutral, independent i compromès amb la transparència, tant pel que fa a 
les nostres fonts de finançament (donacions, subvencions i activitat comercial), com a la seva metodologia de treball. 
Creuen que el fact-checking ha de ser una activitat desvinculada dels interessos polítics i econòmics, per això cap 
membre del seu equip té vincles amb partits o conflictes d’interès de cap tipus.
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Llar d’Infants Les Beceroles

Ara feia dos cursos que no celebràvem cap festa 
fora de la llar ni amb els pares i, per fi, el carnaval 
sí que l’hem pogut gaudir tots. Aquest any ens vam 
disfressar de domadors de circ i mireu quin goig 
fèiem. Estem molt contentes de la participació de 
les famílies, ja que la immensa majoria dels nens 
i les nenes van assistir a la rua juntament amb els 
seus pares; érem més de vuitanta persones. I és que 
a la llar ja tenim cinquanta alumnes! La família de 
l’escola infantil no para de créixer.

Durant tota aquella setmana vam anar seguint les 
ordres del rei Carnestoltes i vam acabar disfressats 

de diferents maneres, a P0 eren pingüins, a P1 eren 
ninots de neu i a P2 eren esquimals.

En aquest segon trimestre que quasi ja acaba hem 
pogut gaudir de menys restriccions, més activitats 
fora de la classe i començar a veure més afluència 
de gent per la llar. Esperem de tot cor que les 
restriccions cada cop siguin menys per poder tornar 
a xalar de la llar i de les persones que la conformen. 
Per al tercer trimestre tenim preparades moltes 
més activitats i visites a la llar; visites de diferents 
oficis, sortides a l’exterior per fruir de l’entorn, 
excursió de final de curs, festa de la primavera... A 
poquet a poquet anem tornant a la normalitat.



Participació Planera

Quan vaig enviar l’article de “Pluviometria a Santa 
Bàrbara” al magazín municipal del gener del 2022, 
al final d’aquest escrit, feia referència a poder tenir 
un històric més llarg de dades pluviomètriques del 
nostre poble, animant a qui les tingués, que me les 
fes arribar.

L’endemà mateix d’enviar-ho, estant a punt de 
sopar, sona el timbre de casa, pregunto qui és i em 
responen: “l’alcalde!”. El Sr. Antonio Ollés em va 
portar, oh gran sorpresa!, totes les dades que tenia  
de Don Francisco Favà, a més de les que havia 
recollit el seu sogre José A. Roig (Magaló) durant un 
temps. Em va explicar que aquestes dades les havia 
fet servir el seu cunyat, Jordi Roig, per fer un treball.

Així és que ja disposo de les dades de Don Francisco 
Favà, des del 1945 al 1994; les del Sr. José A. Roig de 
l’any 1995 i del 1996 fins al dia d’avui de les meves.

Un històric de 75 anys de dades de pluja, ja tenen 
més entitat que no pas 25 anys, per tant, els 
resultats, estadísticament parlant, són molt més 
fiables. A més, es poden fer moltes més anàlisis 
d’aquests reculls i esbrinar tendències, anys més 
plujosos, anys més secs i d’altres.

Per tal de poder encabir aquests 75 anys en un 
diagrama, ho he agrupat de cinc en cinc anys, des 
del 1945 fins al 2019. També ho he pintat de tres 
colors diferents, cada 25 anys, perquè sigui més 
entenedor.

Les dades dels anys 2020 i 2021 encara no estan 
reflectides al gràfic, ja que falten tres anys per al 
lustre, de tota manera, a l’any 2020 li corresponen 
947,5 l/m2 i al 2021, 717 l/m2.

Pluviometria a Santa Bàrbara II
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Participació Planera

Alguns aspectes a destacar d’aquests gràfics 
podrien ser:

- La mitjana de pluja anual durant els 75 anys és 
de 624 l/m2.

- Els primers 25 anys de registres van ser més 
plujosos que els altres.

- La tendència és clarament a la baixa durant 
aquest període.

- Mesos amb més de 200 l/m2: en els primers 25 
anys n’hi ha 18, en el 2n període 8 i en el tercer 6 
mesos.

- Referent als mesos sense pluja: 1r període, 7 
mesos, 2n període amb 12 mesos i el 3r amb 12 
mesos.

- Dia amb més pluja acumulada del període 1995-
2019 amb 220 l/m2 el 23 d’octubre del 2000 (any 
de la barrancada).

- Any més plujós el 1969 amb 1403’9 l/m2.
- Any més sec el 1953 amb 285 l/m2.
- El mes més plujós: l’octubre.
- El mes més sec: el juliol.
- …

Anant aprofundint en aquest tema, he pogut 
esbrinar alguns aspectes rellevants com per 

exemple que el Sr. Francisco Favà facilitava les 
dades al Servei Meteorològic Nacional. També que 
altres planers, com Alvar Arasa, havia fet servir 
aquestes mateixes dades, obtingudes del SMN, per 
fer un estudi sobre un històric de pluges màximes 
en 24 h al nostre territori, i segurament altres 
treballs que jo desconec.

Animar a tothom que vulgui aprofundir en aquest 
tema, i especialment al jovent de 1r de Batxillerat o 
Cicles Formatius que ha d’emprendre el Treball de 
Recerca, que un tema a estudiar, podria ser la relació 
que hi ha entre les pluges i la producció i qualitat 
de les collites d’olives a les nostres contrades, entre 
altres. Amb gust els hi facilitaré les dades de pluja 
i, segurament, les cooperatives del nostre municipi 
les dades de producció, grau, rendiment… també 
ho farien sense cap inconvenient.

Bé, per acabar, i si la salut ho permet, espero que jo o 
una altra persona, d’aquí a 23 anys, pugui publicar 
les dades de 100 anys de pluja a Santa Bàrbara 
augmentant, una miqueta més, el coneixement del 
nostre entorn proper.

Jesús Roé Arasa



Participació Planera

(LPR / TG) És un dels referents en 
educació disruptiva i E-learning, 
recentment ha rebut “l’Oscar” de l’E-
learning, el premi AEFOL al millor 
Docent Disruptiu. Tot i estar jubilat, 
com a docent a l’escola Jaume Balmes, ell 
no es considera jubilat perquè segueix 
amb la investigació i ensenyament en 
línia. Juan Domingo s’ha especialitzat 
en diferents àrees; història, economia, 
política però sobretot a les noves 
tecnologies. Actualment, realitza 
treballs en educació superior portant 
a terme conferències per tot el món a 
universitats de molt prestigi, només en 
dos anys en porta més de 450. Segons 
explica: “Poso les noves estructures del 
que és l’educació del S. XXI”. Amb ell 
parlàvem a la Plana Ràdio de l’educació 
disruptiva.
Com és aquesta educació del S. 
XXI i com han influït les noves 
tecnologies en l’ensenyament?  Les 
noves tecnologies no han influït 
pràcticament gens en l›educació 
perquè no estaven pensades per 
al S. XX, en canvi, per al segle 
XXI faran una transformació de 
tota l›educació, especialment la 
intel·ligència artificial que superarà 
a internet i que derivarà en una 
manera d’aprendre, de treballar, de 
formar-se. La relació entre educació 
i treball es fusionarà i sofrirà un 
canvi total.
Amb això vols dir que les màquines 
substituiran les persones?  En cada 
època la societat demanda unes 
determinades coses i ens hem 
d›adaptar i treure el màxim partit 
possible. Dir que les màquines 
substituiran a les persones és 
agosarat, realment l›important 
és que tu com a persona sàpigues 
adaptar-te a les màquines, és a dir, 
les màquines no trauran el lloc de 
treball, el que t›ho traurà serà una 
persona que s›adapti millor a les 
noves tecnologies, per tant, no hem 
de tenir por, sinó intentar ser capaç 
d›adaptar-nos, el que s’anomena 

alfabetització digital.

Sembla que amb internet ja no 
necessitem aprendre res de memòria 
perquè tot ho tenim al nostre abast, 
com afecta això a l’aprenentatge? Els 
dies 8 i 9 de març estic a Madrid, 
parlant de la memorització en 
l’educació disruptiva. Hi ha autors 
americans que ja expliquen que 
Google és la memòria de les 
persones i això és discutible. La 
memòria intrínseca de proximitat 
sempre serà rellevant, el problema 
està en la memòria extrínseca i 
aquí s’ha d’aprendre a buscar per 
internet i ser capaços de juxtaposar 
alguns conceptes de la memòria 
amb el que aporten les noves 
tecnologies, però crec que aquesta 
transformació no costarà.

Les universitats també s’hauran 
d’adaptar a aquest tipus de canvi 
en la manera d’ensenyar? Cada 
vega més, les titulacions de les 
universitats sigui presencials o en 
línia estan menys demandades per 
les empreses, d’aquesta manera 
a l’hora de contractar a algú es 

demana més un pensament crític, 
analític, que sàpigues plantejar 
qüestions, resoldre situacions i això 
fa que les universitats es plantegen 
que si volen ser protagonistes al 
segle XXI s’han de transformar, 
si no seran una cosa merament 
residual.

Expliques que col·labores amb 
diverses universitats d’arreu 
del món, quina és la teva 
aportació?  Normalment, a través 
de projectes. Ells no saben com fer 
la transformació, la meva feina és 
acompanyar-los. Fem treballs diaris, 
classes a les universitats o fins i tot 
conferències magistrals. Ara estic 
treballant amb universitats del Golf 
de Bengala per un macro projecte 
diversificat però de transformació. 
I a les escoles ha arribat aquesta 
transformació?  Estic molt en 
contacte amb escoles de Barcelona 
com la Virolai, la millor escola 
transformada que hi ha ara mateix 
a l›estat espanyol. Fan un projecte 
transformador sense exàmens, 
ni notes, ni metodologia... La 

Juan Domingo Farnós: “La culpa no és mai de la tecnologia, 
sempre és de les persones, les tecnologies les creem les persones”
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revolució 4.0 ha deixat enrere 
aquests conceptes per parlar des 
del pensament crític, analític, de 
resiliència.
A les Terres de l’Ebre has tingut mai 
algun projecte per tal d’implementar 
aquestes noves metodologies a 
les escoles?  No ha contactat mai 
ningú. Jo estic treballant amb 
ensenyament i pròximament 
sortiran projectes amb els quals 
estic col·laborant, però el problema 
d›aquí és que «Nadie es profeta 
en su tierra”. Catalunya sempre 
havia estat capdavantera en temes 
de pedagogia i ens hem quedat 
molt enrere, en canvi, vas a altres 
països, llatinoamericans, europeus, 
França, Itàlia, Índia i ens avancen 
en transformacions educatives 
que després repercuteix en el món 
laboral.
Tot i això, les noves tecnologies 
tenen esculls a resoldre, com per 
exemple els que no són nadius 
digitals?  Realment és una qüestió 

greu, tots tenim gent gran a casa 
que no sap utilitzar les noves 
tecnologies, però la clau està en el 
fet que les mateixes organitzacions 
han de fer la tecnologia adaptada a 
tothom si no, no tenen ús. La gent 
gran es queixa amb raó perquè 
les noves tecnologies que s’usen 
no estan adaptades a ells, s’han 
de treure tecnologies accessibles 
i usables per tothom, si no 
compleixen aquests paràmetres, 
no serveixen. La culpa no és mai 
de la tecnologia, sempre és de les 
persones, les tecnologies les fem 
anar natros.
Quin és el futur que ens espera 
tecnològicament parlant?  El que 
arriba ara no té res a veure amb 
el que ha estat, penseu que els 
ordinadors, els mòbils tot això en 
quatre dies desapareixeran. La 
realitat immersiva és un món on 
tu estaràs assentat a casa teva 
treballant i aprenent a l’Índia o 
la Xina i connectat virtualment a 

la vegada i aprendràs de manera 
personalitzada.

Juan Domingo dedica les 24 
hores del dia a la seva tasca com 
a investigador i docent, segons 
explica: “Anteposant així, molts 
cops, a la família”, però lamenta 
que al poble no hagi tingut el 
reconeixement que es mereix: “A mi 
el que més em dol és el del poble, jo 
tinc reconeixements internacionals 
i no m’he pogut dirigir mai al poble 
públicament i això sí que m’ha 
dolgut; això no obstant, ja tinc 
assumit que el meu treball és a 
l’estranger”, conclou. 

El 24 d’abril de 2015, Juan 
Domingo va fer una conferència a 
l’Smartcentre titulada “(Con) Viure 
amb les Tecnologies, cap on anem?”, 
on explicava al poble la tasca i els 
estudis que estava fent i el canvi 
que tindrien les tecnologies i cap 
on s’havia d’anar en aspectes 
d’educació.





Opinió dels Partits Polítics

Tornem a dirigir unes paraules a totes les planeres i planers.
Ara que sembla que comencem a deixar enrere la maleïda pandèmia, cada vegada 
tenim menys casos a Santa Bàrbara, tot i que no podem badar, hem d’intentar fer una 
vida el més normal possible, amb alguna limitació per la nostra salut i seguretat.

La vida política al nostre municipi no té cap novetat important. L’any va començar amb uns pressupostos que 
no vam aprovar i del que fem un seguiment per fiscalitzar l’acció de govern. Vaig tenir una reunió amb el sr. 
alcalde com a principal grup de l’oposició, per conèixer l’estat de les obres que estaven en marxa i d’altres 
temes d’importància. També el mes de gener vam repartir un Butlletí Informatiu, on donàvem un repàs de les 
tasques fetes durant els dos anys que ERC va tenir responsabilitat de govern amb sis regidories.   
Aquest trimestre vam fer el Ple de febrer al que es van presentar diferents mocions, aquesta vegada el nostre 
G.M. no vam presentar cap, totes les vam aprovar perquè les veiem favorables per als interessos del nostre 
poble. Una moció per demanar un servei de banca com ens mereixem i paguem, demandes presentades per 
la FATEC. Una moció per instal·lar una estació meteorològica i creiem que és un nou equipament per a Santa 
Bàrbara. Una moció per al reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal, creiem que és un tracte 
humà. Una moció per demanar un nou hospital, l’existent està obsolet i no dona el servei que es necessita al 
nostre territori. Aquesta moció es va aprovar amb una rectificació del text inicial per part d’ERC i acceptada 
per la resta de grups.
Vam votar en contra del projecte de la “Remodelació de l’edifici de l’ajuntament”. 
El nostre grup va tenir unes paraules de repulsa per l’agressió del govern rus al poble sobirà d’Ucraïna.  
També hem passat per l’emissora de la Plana Ràdio, menys de les vegades que ens agradaria.
El dia deu de març, vam entregar dues instàncies, una per demanar modificar la posició dels contenidors 
d’escombreries del carrer Andorra i l’altra instància per fer una millora al Parc Caní de la Raval dels Sabres.
El dia catorze de març es va fer un Ple Extraordinari on es va aprovar una moció conjunta de tots els grups 
municipals, donant suport al poble d’Ucraïna i per a la fi de la guerra.
El nostre grup continuarà aportant idees i possibles solucions per facilitar la vida de les Planeres i Planers.

Benvolguts planers i planeres, 

Després d’un començament d’any molt negatiu en dades de contagis de COVID-19, i quan 
semblava que la pandèmia començava a afluixar, i per fi podríem començar a recuperar la 
normalitat, ens arriba una altra tragèdia, aquesta causada per nosaltres els humans, com 
és la guerra a Ucraïna. Una tragèdia que sembla llunyana, però que les seves conseqüències 

les estem també patint a les nostres terres amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, deixant 
enrere la seva terra i les seves pertinences.
Cal destacar la solidaritat dels planers i les planeres en general, però sobretot la d’aquelles famílies 
que han donat el pas per obrir les seves llars i acollir per un temps indeterminat a aquests ciutadans 
ucraïnesos que arriben temorosos i esgarrifats pel terror de la guerra.
En clau local, deixem enrere un mes de març marcat per les pluges, molt beneficioses per al nostre camp, 
i que afortunadament aquesta vegada no han fet danys importants. Un mes de març que entre tots i 
totes hem pintat de “lila” per continuar recordant la importància d’aconseguir la igualtat i el respecte 
entre homes i dones a la nostra societat.
Aquestes llargues pluges del mes de març han fet que les obres del carrer Aire-Fase III hagin estat 
aturades bastants dies, i això farà que haguem d’esperar una mica més del previst per veure la seva 
finalització. Respecte el projecte de la Fase V de restauració de l’ajuntament, s’estan seguint els tràmits 
administratius, i esperem que prompte es puguin licitar les obres, per poder començar-les a l’estiu.
Els quatre regidors de JUNTS x SB continuem treballant amb força i ganes, i ara encarem un segon 
trimestre molt encoratjador, primer amb unes XXX Jornades Culturals que esperem poder celebrar amb 
tota normalitat després de les restriccions dels dos anys anteriors. Al maig ens arribarà una nova edició 
d’Arrels Planeres, una festa popular que creix, i en la qual pubilles i pubills seran un any més els veritables 
protagonistes. I finalment al juny tornarem a gaudir de nou de les Jornades Esportives, completant així 
aquesta combinació de Cultura, Festa i Esport tan important i tan necessària perquè tots els planers i les 
planeres puguem gaudir del nostre temps lliure de la millor manera.
Cuideu-vos molt i salut per a tothom!
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Opinió dels Partits Polítics

Estem en campanya?
Aquesta és la pregunta amb la qual volem començar el nostre espai al Magazín, un espai que 
nosaltres hem estat aprofitant durant els 3 anys que portem a l’ajuntament i que d’altres no, els 

motius? No els sabem, però el mateix desinterès que han tingut en moltes coses suposem que serà el motiu.
També ens sorprèn que a la mateixa entrevista de la Plana Ràdio es pugui dir el següent:
- Heu començat ja la campanya?
Nosaltres estem sempre en campanya, la comencem des del primer dia que comencem a l’equip de govern...
I a la mateixa entrevista es digui:
- El “panflet” no és campanya electoral que queda 1 any i “pico” encara.
En definitiva, estem en campanya o no?
Per altra banda, ja ho diem ara, i ho direm al proper ple de forma ben clara, estem en contra del Magazín especial on 
es recull tot el que s’ha fet durant els últims 4 anys. Per a nosaltres no deixa de ser propaganda electoral pagada per 
tot el poble, creiem que durant tots els diferents exemplars les nostres veïnes i veïns ja han pogut veure tot el que 
s’ha fet al poble.
Ja contestant a la pregunta, creiem que el nostre grup és dels pocs que NO poden tenir dubtes els nostres convilatans. 
Des del primer moment hem participat activament a la Plana Ràdio, fins i tot l’últim any amb un programa cada 
2 setmanes, hem donat els diners de les comissions informatives tant al centre VIMA com a la Llar d’Infants, hem 
estat actius a les xarxes socials amb vídeos, publicacions, hem participat en tots els actes que hem pogut, hem 
realitzat campanyes de recollida d’informació i sobretot hem participat activament als plens amb moltes propostes 
constructives per al nostre poble. Estem orgullosos del nostre treball, si per alguns això és fer campanya, per a natros 
és treballar per al poble, i així seguirem.
No entenem com alguns no tenen la vergonya de no fer res absolutament durant 3 anys i ara vulguin traure el capet 
per a dir: EI QUE ESTEM AQUÍ? Gent que en alguns plens han fet mala cara quan tenim el torn de fer precs i preguntes 
o que abans del ple ja ens diuen que avui no ho féssim llarg. Sincerament, nosaltres per estar a l’Ajuntament així no 
hi voldríem estar.
Serà la gent del nostre poble qui parle al 2023.
SBAU, com el 19 de febrer, estarà tots els dissabtes abans del ple a la plaça Cid i Cid, per escoltar propostes de la gent. 
De les del primer dia el nostre ajuntament ja ha donat solució, i estem contents que hàgim aportat el nostre granet 
d’arena per solucionar els problemes dels nostres veïns.
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xxx jornades culturals
ABRIL
DIVENDRES, 22 D’ABRIL
REVETLLA DE SANT JORDI
10 hores: Lectures en veu alta, a càrrec d’alumnes 
de 3r d’ESO de l’Institut les Planes i alumnes 
de 6è de Primària de l’Escola Jaume Balmes. A 
continuació, teatre infantil sobre la Llegenda de 
Sant Jordi.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

15.30 hores: Entrega del XXXI Premi Literari 
Rogelio Farnós.
L’AFA de l’Escola Jaume Balmes oferirà les 
manualitats de Sant Jordi fetes pels alumnes de 
l’escola i roses dolces a un preu simbòlic.
Lloc: Escola Jaume Balmes

18 hores: Revetlla d’històries: Recital de poemes, 
lectures de textos i activitats de memòria amb 
imatges temàtiques i música d’acompanyament, a 
càrrec dels membres del club de lectura, del taller 
de memòria, dels alumnes dels cursos de català 
per a adults, dels cursos d’informàtica, del curs de 
francès i de les converses d’anglès. 
Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
10 hores: Venda de roses a benefici dels projectes 
2022 de Mans Unides.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

19 hores:
INAUGURACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS
Inauguració de les XXX Jornades Culturals i 
presentació de l’himne “La Plana”, l’himne oficial 
de Santa Bàrbara. Tot seguit, concert de l’Escola de 
Música Germans Arasa “Els Flarets” i la Banda de 
Música de la Unió Musical Jaume Balmes.
Per finalitzar l’acte, interpretaran l’himne, 
juntament amb la Coral Santa Bàrbara.
Lloc: Smartcentre

DIUMENGE, 24 D’ABRIL
12 hores: “Contes estrellats”, activitat dins 
d’un planetari inflable, a càrrec de Bocafoscant 
Associació.
Lloc: plaça de l’Alcalde Cid i Cid

xxx jornades culturals
SANTA BÀRBARA 2022
14 hores: Diada social de Sant Jordi. Dinar de 
germanor i ball amb música en viu. 
Lloc: Llar de Jubilats. Només socis i sòcies

DIMARTS, 26 D’ABRIL 
18 hores: Tertúlia-xerrada amb Joan Roca Navarro, 
autor del llibre “Melodia d’una absència”.
Lloc: Smartcentre

DIMECRES, 27 D’ABRIL
18.30 hores: Taller de Soundpainting, organitzat 
per la UMJB. S’experimentarà en primera persona 
la creació artística a través de la improvisació, un 
llenguatge internacional i multidisciplinari de signes 
per la composició en viu. Es potenciaran els recursos 
que té la veu i el cos.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIJOUS, 28 D’ABRIL
19 hores: Taller de fabricació d’un instrument de 
vent fusta, organitzat per la UMJB. Es descobriran 
tots els secrets per a la fabricació d’un clarinet, els 
seus orígens i materials.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIVENDRES, 29 D’ABRIL
16 hores: Festa de la primavera de la Llar d’Infants 
les Beceroles.
Lloc: Llar d’Infants les Beceroles

DISSABTE, 30 D’ABRIL
11.30 hores: Espectacle “Mans en l’aire això és una 
festa”, un espectacle ple de danses per a tota la 
família, a càrrec de Jordi Girald, organitzat per l’AFA 
de l’Escola Jaume Balmes. En finalitzar, hi haurà 
vermut.
Lloc: parc de la Independència

19 hores: Lliurament dels premis del XXXI Concurs 
Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
A continuació, “Deix”, un espectacle de rapsòdia, 
música en directe i cant adreçat a tot tipus de públic 
creat a partir del poemari de Valer Gisbert.
Lloc: Smartcentre



pel COMEBE i el Museu de les Terres de l’Ebre 
amb motiu dels 80 anys de la Batalla de l’Ebre i 
del comiat de les Brigades Internacionals, a càrrec 
d’Àlex Farnós Bel, director-gerent del Museu de les 
Terres de l’Ebre. Tot seguit, breu explicació de les 
brigades internacionals a l’Ebre i la relació amb 
Santa Bàrbara, a càrrec de Màrius Pont, president 
del Centre d’Estudis Planers.
A continuació, presentació del llibre “Guerrillers i 
bandolers als Ports de Tortosa-Beseit”, a càrrec del 
seu autor Ferran Grau Verge.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

DIUMENGE, 15 DE MAIG
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU
12 hores: Visita teatralitzada al Museu de la Vida a 
la Plana. Tot seguit, xerrada “Aigües i aqüifers del 
Montsià”, a càrrec del geòleg Alvaro Arasa Tuliesa.
Lloc: Museu de la Vida a la Plana

18 hores: “Recontes”, espectacle de titelles amb 
cançons infantils, a càrrec de la companyia La 
Pantomina. Lloc: parc Municipal 1 d’Octubre

DISSABTE, 21 DE MAIG
18 hores: Presentació de l’associació libèl·lules 
dels estels Terres de l’Ebre.
Lloc: parc Municipal 1 d’Octubre

DIUMENGE, 22 DE MAIG
9.30 hores: ITINERARIS DELS ORÍGENS: LES 
COVES DELS GLEVES. Ruta comentada fins als 
confins del nostre terme per a conèixer la zona de 
Mianes i les balmes on es creu que tenien un dels 
seus amagatalls els Gleves, llegendaris bandolers 
dels segle XIX, en els anys fundacionals de la nostra 
població. Ruta organitzada pel Centre d’Estudis 
Planers.
Lloc de trobada: plaça de l’Estació (el primer grup 
expedicionari sortirà a les 9.30 h). Hi haurà diverses 
possibilitats de desplaçament, que es concretaran 
en els dies anteriors a l’itinerari.

* Per assistir als actes, és obligatori complir amb les 
mesures de seguretat del moment, marcades per les 
autoritats sanitàries.

* L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar 
o suprimir qualsevol activitat.

MAIG
DIUMENGE, 1 DE MAIG
9 hores: Romeria amb carruatges i cavalleries a 
càrrec de la Penya Amics dels Cavalls. Recorregut 
fins a la Fira de la Terrissa de la Galera per esmorzar 
i visitar la fira.
Lloc de sortida: parc de la Independència

DIJOUS, 5 DE MAIG
19 hores: Recital de percussió organitzat per 
la UMJB. No et perdis l’oportunitat d’escoltar 
en directe un dels joves promesa de la nostra 
entitat. El percussionista Jordi Cid Martí ens 
oferirà un programa de repertori molt variat, on 
també compartirà amb el públic els enigmes de la 
percussió.
Lloc: Escola de Música Germans Arasa “Els Flarets”

DIES 6, 7, 8 I 9 DE MAIG
ARRELS PLANERES. FESTIVITAT DE SANT GREGORI 
*Veure programa d’activitats

DIMARTS, 10 DE MAIG 
18 hores: Presentació del llibre “Bajo el signo del 
Lobo” a càrrec del seu autor Àngel Martí, amb 
l’acompanyament musical del guitarrista Enric 
Franch. Lloc: Smartcentre

DIJOUS, 12 DE MAIG 
17 hores: Laboratori de lectura “El rebost del cau: 
lectura en família”. Activitat per a famílies en 
xiquets i xiquetes de 3 a 10 anys. Cal fer inscripció 
prèvia a l’Smartcentre. Lloc: Smartcentre

DISSABTE, 14 DE MAIG
12 hores: Acte solidari en benefici de la investigació 
del càncer infantil: Presentació del llibre “Sobreviure 
a la vida” de Jaume Martín, presentació del projecte 
“1.000 i una Nineka, ni un nen amb càncer” i del 
llibre “El armario de nineka” de María Rascón, el 
llibre que mai hauria volgut escriure.
Intervindrà la doctora Àngela Moreno, oncòloga 
especialista en càncer de pulmó a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa. Lloc: Smartcentre

19 hores: Inauguració de l’exposició “L’Ebre, darrer 
escenari de les Brigades Internacionals”, produïda 






