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LA COVID-19 PASSA A SER SECUNDÀRIA
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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

Laia Pla Coto
Regidora de Festes, 
Salut, Personal, 
Joventut, Medi 
Ambient i Participació 
Ciutadana

Benvolguts planers i benvolgudes planeres,
Primerament, i com a regidora de Salut, deixeu-me dir que tot i que 
sembla que la situació epidemiològica causada per la COVID-19 

ha millorat molt, hem de saber que encara no ha desaparegut i que no 
hem de pensar que tot ha passat i ja no tornarem a una situació com la 
que teníem. Hem passat temps molt difícils i no hem de deixar enrere 
algunes de les mesures, ja que la prevenció és el millor remei per tirar 
endavant.
Després de passar unes Festes Majors limitant la realització d’actes, 
essent molt prudents per evitar els contagis i la propagació del virus 
i buscant maneres alternatives de mantenir i potenciar les nostres 
Festes Majors, enguany hi ha una certa normalitat amb actes públics 
com sempre i amb concentració massiva de persones, després de dos 
anys que, com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus i l’estat 
d’alarma, hem passat per moltes fases de confinament i desescalada que 
han limitat la realització d’actes i sobretot la concentració de persones, 
perquè les Festes Majors sempre han estat un dels esdeveniments més 
destacats de la població, per això hem de deixar enrere els moments 
viscuts durant la pandèmia i tornar a somriure i gaudir.
Tot i la prudència, el programa d’actes molt extens, la programació 
d’un nivell molt alt, amb sorpreses en espectacles i l’emoció que tots 
hi posem perquè després de tant de temps amb restriccions, sobretot 
socials, tenim moltes ganes de gaudir, les Festes Majors de Santa Bàrbara 
sempre ens evoquen a bons moments i records extraordinaris.
Vull agrair a les associacions, entitats, grups i persones individuals la seua 
col·laboració i dedicació en la preparació de les nostres festes, perquè si 
hi ha alguna cosa que manté un poble amb vida és l’entusiasme de 
la gent, la seva tasca voluntària i les seves aportacions donen sentit al 
programa d’actes i l’enriqueixen any rere any amb noves iniciatives.
Ara esperem que la situació epidemiològica continuï així i no torni a 
empitjorar després de l’estiu, perquè puguem enfocar unes jornades 
nadalenques el més normals possibles, tot i que dependrà de les mesures 
vigents en aquell moment, però des d’aquesta regidoria intentarem 
tornar a poder gaudir amb la màxima normalitat. Començarem en la 
festivitat de Santa Bàrbara, amb el típic Parc de Nadal, la cavalcada de 
reis, la búsqueda dels tions, l’entrega de cartes a l’Herald, el pessebre 
vivent amb els alumnes de 2n ESO, el tió gegant... 
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COVID-19

El 28 de març entrava en vigor 
el nou procediment d’actuació 
enfront de casos d’infecció pel 
nou coronavirus SARS-CoV-2 que 
adaptava els sistemes de vigilància 
i detecció de casos al context 
actual. El protocol estava centrat a 
protegir les persones clínicament 
vulnerables davant d’un moment 
on ja es tenia molta població 
immunitzada -per infecció o 
vacunació- i amb una menor 
severitat de la variant òmicron.

Les proves diagnòstiques 
s’indicaven en persones amb 
factors de vulnerabilitat: a 
persones de 60 anys o més, amb 
immunosupressió, embarassades 
i casos greus de la malaltia així 
com als àmbits vulnerables com 
centres sanitaris o sociosanitaris.

Les mascaretes als espais interiors 
deixaven de ser obligatòries el 
dia 20 d’abril, per tant, passada 
la Setmana Santa només eren 

obligatòries en entorns sanitaris 
i sociosanitaris com hospitals o 
residències de gent gran, i també 
al transport públic.

Durant el darrer trimestre, s’ha 
observat una baixada clara dels 
indicadors assistencials. També, 
durant la sisena onada de finals 
de 2021 i principis de 2022 es van 
veure molt afectades tant l’atenció 
primària com el 061. No tant així 
l’atenció hospitalària a casos 
greus o molt greus de COVID-19. 
La sobrecàrrega de feina es va 
centrar més en la realització de 
proves i seguiment de casos lleus, 
i tota la gestió administrativa que 
s’associava a un cas de COVID-19, 
que no en l’atenció clínica.

Aquesta evolució del virus, amb 
l’aparició de la variant òmicron, 
més contagiosa, sumada a l’alta 
cobertura vacunal, fa que la 
població hagi assolit un alt nivell 
de protecció. És per això que 

també es van prendre decisions 
que alliberessin els serveis 
d’assistència sanitària per atendre 
millor la resta de patologies.

En canvi, sí que cal continuar 
protegint la població vulnerable. 
No només davant la COVID-19 
sinó davant qualsevol infecció 
respiratòria que pot veure’s 
agreujada per una condició prèvia 
de salut.

En definitiva, la COVID-19 ja ha 
passat a ser secundària, i les 
principals novetats del canvi que 
s’introduïen de forma progressiva 
a partir del 28 de març del 2022, 
fan compatible la protecció i el 
seguiment de casos en la població 
més vulnerable així com una 
transició cap a una fase post aguda 
de la pandèmia. Esperem que la 
situació continuï així i que després 
de l’estiu no empitjori.

La Covid-19 passa a ser secundària
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

L’Ajuntament de Santa 
Bàrbara i la Fundació Gentis 
van signar un conveni 

que té per objectiu apropar a la 
ciutadania diferents serveis de 
formació, orientació, intermediació 
laboral, emprenedoria, mentoratge 
i assessorament a la població 
especialment vulnerable, així com 
el programa de Noves Oportunitats 
per a persones joves i el programa 
Incorpora de l’Obra Social “La 
Caixa”.
Amb aquest conveni Fundació 
Gentis posa a disposició de la 
població del municipi tot un 
seguit de projectes i serveis per 
a la millora de l’ocupabilitat i la 
inserció laboral o retorn educatiu 
dels col·lectius més vulnerables.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
ofereix aquests serveis a 
l’Smartcentre a través d’equips 
professionals de la Fundació Gentis 
que presten serveis d’informació i 
assessorament en diferents àmbits 
d’interès de les persones que els 
siguin derivades:

- Subvencions i ajuts a la 
contractació.
- Formació per a la millora de la 
qualificació professional.
- Orientació i acompanyament a 
projectes d’emprenedoria.
- Catàleg de Formació Ocupacional 
o del Programa de Noves 
Oportunitats per a Joves de 
Fundació Gentis a les Terres de 
l’Ebre.
- Altres programes d’orientació, 
pràctiques i inserció laboral del 
SOC que Gentis pugui oferir a la 
població del municipi.
Qualsevol persona que vulgui 
iniciar un projecte empresarial o 

que, d’altra banda, vulgui ampliar 
o millorar-ne un de ja existent, 
pot informar-se a l’Smartcentre 
o al correu electrònic eroldan@
santabarbara.cat. 
Antonio Ollés, alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica, valorava 
molt positivament oferir aquest 
nou servei, més enfocat a 
l’emprenedoria que, d’altra 
banda, potencia altres convenis 
ja existents a nivell de promoció 
econòmica, com és l’Activa’t, per 
millorar l’ocupabilitat, Cambra 
de Comerç, de suport al teixit 
comercial i ara, amb la Fundació 
Gentis, per donar més facilitats a 
l’emprenedoria del municipi. 

Santa Bàrbara reforça els serveis d’acompanyament 
a la inserció a la ciutadania

Un altre dels objectius que 
es va marcar l’equip de 
govern amb el reforç del 

Servei de Guàrdia Municipal va 
ser reduir el nombre de vehicles 
presumptament abandonats a la 
via pública.

Des de fa uns mesos, es va iniciar 
el procediment de retirada de 
vehicles de la via pública per tal 
d’identificar els seus propietaris i 
requerir-los perquè els retiressin en 
un període de temps determinat, ja 
que, en cas contrari, se’ls advertia 
que, de no retirar el vehicle en 
temps i forma, aquest seria 
considerat residu sòlid urbà i es 

procediria al seu desballestament.

Es tracta d’un treball conjunt 
entre els serveis administratius i 
els guàrdies municipals i fins ara, 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha 
tramitat un total de 23 expedients 
relacionats amb la retirada 
de vehicles presumptament 
abandonats, dels quals, un total 
de 8 ja han estat declarats vehicles 
abandonats i s’han traslladat al 
Centre Autoritzat de Vehicles per 
al seu posterior desballestament. 
Alguns altres han estat retirats 
pels seus propietaris, i la resta 
continuen el seu tràmit. 

Retirada de vehicles abandonats
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

Molèsties pels fums i males olors

El passat dia 3 de juny a la 
tarda, l’alcalde de Santa 
Bàrbara va convocar una 

Junta de Portaveus amb un únic 
punt a l’ordre del dia per tractar 
el tema de les molèsties generades 
a la població de Santa Bàrbara per 
les males olors i fums procedents 
de la planta assecadora de sansa 
de la Galera que fa dos mesos ha 
entrat en producció. A la reunió 
també va participar la regidora de 
Medi Ambient i Salut, Laia Pla.
L’alcalde va explicar als portaveus 
assistents les accions portades a 
terme fins al moment, i per acabar 
es va tractar sobre quines altres 
acciones es podrien realitzar des 
del consistori planer per evitar o 
reduir aquestes molèsties.
Partim de la base que aquesta 
planta es troba ubicada fora del 
nostre terme municipal, i que 
per tant el nostre ajuntament no 
té cap competència directa per 
poder actuar al respecte. És per 
això que en primer lloc, el passat 
17 de maig, l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara va fer arribar una queixa 
per les molèsties provocades per 
les males olors i fums procedents 
de la planta assecadora de sansa a 
l’Ajuntament de la Galera. Uns dies 
després, el passat  27 de maig, es va 
rebre la resposta de l’ajuntament 

veí explicant bàsicament que les 
fortes olors es deuen sobretot al 
fet de què s’està treballant amb 
sansa acumulada de campanyes 
anteriors que ha fermentat, i 
que serà necessari treballar tot 
l’estiu per poder eliminar tots els 
residus, i d’aquesta manera poder 
començar la campanya 22-23 
amb la bassa buida. En condicions 
normals la planta sol treballarà 
durant la campanya de l’oliva, i 
per tant entre els mesos de juny a 
setembre estarà tancada.
L’alcalde també va explicar que 
fins ara s’han rebut una dotzena 
de queixes de diferents veïns 
de Santa Bàrbara per aquesta 
qüestió, les quals han estat totes 
contestades, i s’han reenviat 
també a l’Ajuntament de la Galera 
perquè siguin sabedors. 
A partir d’ara es va acordar que seria 
convenient presentar una moció 
conjunta al proper ple ordinari 
de juny per tal de manifestar el 
rebuig a les molèsties que fins ara 
estan generant aquestes males 
olors i fums al nostre poble, i 
demanar que es prenguin les 
mesures tècniques necessàries per 
minimitzar-les en el futur, i també 
convocar una roda de premsa per 
explicar davant dels mitjans de 
comunicació la situació en la qual 

ens trobem en aquests moments. 
També es va considerar oportú fer 
arribar les nostres preocupacions 
al Departament d’Acció Climàtica 
per tal que siguin coneixedors i 
vetllin pel compliment de totes les 
normatives mediambientals.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
entén que aquests tipus de 
plantes d’assecatge de sansa són 
necessàries per tractar els residus 
generats durant la producció de 
l’oli d’oliva, però també considera 
que això no pot anar en perjudici 
del benestar dels habitants, ni del 
medi ambient, i per tant és molt 
important que s’adoptin totes les 
mesures necessàries per tal de 
minimitzar les molèsties que en 
aquests moments s’estan patint. 

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



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

L’Ajuntament de Santa Bàrbara 
implementa la nova carpeta 
ciutadana per facilitar la 

gestió de tots els seus tràmits i 
serveis. El Consell Comarcal del 
Montsià té signat un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de 
Tarragona per a la implementació 
de la plataforma de serveis digitals 
ACTIO als municipis del Montsià, 
entre ells Santa Bàrbara.

La seu electrònica es configura com 
un espai virtual segur en el qual el 
ciutadà pot exercir el seu dret a la 

comunicació amb l’administració 
pública per mitjans electrònics i 
realitzar tràmits administratius. 
La seu electrònica és una oficina 
virtual de l’administració titular 
que possibilita l’accés a la 
informació i a la realització de 
tràmits sense limitacions horàries 
i sense desplaçament i d’una 
manera segura.

La seu electrònica està dotada de les 
eines de signatura electrònica que 
permetin garantir la identificació 
dels subjectes que hi accedeixen, 

per fer tràmits electrònics o 
per obtenir informació sobre 
els procediments en què siguin 
interessats, així com per garantir 
la integritat, la confidencialitat i la 
seguretat dels tràmits.

Des de Secretaria de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara es treballa per 
impulsar la implementació de 
les eines digitals tal com marca 
la llei i facilitar la tramitació, la 
gestió i accés als tràmits i serveis 
municipals. 

L’Ajuntament de Santa Bàrbara obre la nova carpeta 
ciutadana

L’institut les Planes de Santa 
Bàrbara va fer d’entrega de 
la beca institut les Planes de 

l’any 2022.

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

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

L’acte de lliurament de la beca 
es va celebrar el mateix dia de 
l’entrega d’orles, en finalitzar el 
curs escolar 2021-2022. A aquest 
acte, assisteixen els alcaldes o 
regidors delegats de cada localitat, 
a més del màxim representant del 
centre educatiu, el seu director. 

En aquesta edició la beca va ser 
compartida i se li va atorgar a 
les alumnes Alba Múria Subirats 
de Santa Bàrbara i Gemma Torta 

Roig de Masdenverge, que van 
aconseguir la qualificació més alta 
per part del centre. 

Les noies es mostraven del tot 
satisfetes i agraïdes pel premi 
aconseguit, i il·lusionades per 
emprendre una nova etapa en la 
seva vida d’estudiant. Els diferents 
representants dels municipis, així 
com el director del centre, van 
voler destacar la tasca feta, així 

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

Entregada la beca institut les Planes 2022
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Salut, Festes, Personal, Joventut, Medi Ambient i Participació Ciutadana

Ja està en funcionament el quart parc caní a la nostra 
població. Els membres de la brigada municipal van 
dur a terme les obres perquè tot estigui a punt, ja 

que properament es posaran el panells informatius. 
Tot i així, al ser el quart parc caní, esperem que la gent 
recordi que l’ús del parc està regulat a les ordenances 
municipals.
Els animals hauran d’anar acompanyats d’un 
responsable per fer complir la normativa.
Aquests espais, cada vegada més freqüents, 
afavoreixen la interacció en un entorn lúdic on poden 
millorar alhora la seva agilitat. Només s’han de seguir 
alguns consells.
Ara ja disposem d’un parc caní més en el qual poden 
jugar i córrer lliurement, sense necessitat d’estar 
tancats a les cases. També disposen de jocs per als 
gossos, també font d’aigua i una paperera per tal que 
els propietaris hi depositin les defecacions. L’accés és 
lliure sempre i quan es compleixin les normes.
Santa Bàrbara ja té 4 zones recreatives canines en 
diferents llocs del municipi perquè els gossos tinguin 
un lloc d’esbarjo i no vagin a córrer per parcs infantils 
i zones verdes municipals. 

Parc caní plaça de bous

Sant Joan
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Durant els dies 6, 7 i 8 de 
maig el poble es va vestir 
de festa, ens vam traslladar 

als inicis del segle XX amb Arrels 
Planeres 2022-Festivitat de Sant 
Gregori.
Es va donar l’inici de la festa 
amb un espectacle Entre jota i 
rondalla, Santa Bàrbara balla, 
dirigit per Guillem Blanch. Durant 
l’espectacle van intervenir el Sr. 
Francisco Cuadrad, la Sra. Josefa 
Cid; dos membres del Grup de 
Jota Planera, Núria Royo i Clàudia 
Talarn, a més de la Coral, que va 
cantar l’himne de Santa Bàrbara 
des del balcó i els parlaments de 
la regidora de Festes i l’alcalde, 
presentat per Tere Giné. També 
hi va ser present la figura del 
pregoner, Juanjo Vegué, que va 
anar anunciant els actes de la 
festa durant el cap de setmana.
Van haver actes diversos per a totes 
les edats que van animar i donar 
ambient tot el cap de setmana: 
Festa taurina Planers pels Bous, 

Bou capllaçat, tallers monogràfics 
a càrrec de l’AFA de l’escola i el 
Grup de Jota Planera, l’espectacle 
de màgia itinerant El Tricicle Màgic, 
el vermut tradicional gratuït, el 
sopar de pa i porta amenitzat 
amb el grup musical Tuna Folk, 
jocs tradicionals al carrer de la 
companyia ARTRA, demostració 
de balls de principis del segle XX 
a càrrec de l’associació de ball en 
línia The Country Sheriffes i jocs 
tradicionals amb pilota dinamitzat 
pel CE la Plana Femení. 
El dissabte i diumenge es va omplir 
el carrer Major amb el mercat 
d’època amb diferents parades del 
comerç local, artesans i entitats 
o associacions. Les dues tardes 
es van realitzar les tradicionals 
ballades i cantades, finalitzant 
amb la proclamació de les pubilles 
i pubills 2022. Acompanyats del 
Grup de Jota Planera, l’associació 
SB Músics, cantadors/es, dolçainers 
i els Amics dels Cavalls. 
Es va posar el punt i final a Arrels 

Planeres 2022 amb un gran 
espectacle, coordinat per Guillem 
Gaya, on hi va ser present el teatre, 
la coral i el ball, acompanyats de 
llum i música.
El dia 9 de maig, festivitat del 
nostre patró, es va realitzar la 
missa i processó, acompanyats 
de la UMJB, autoritats, pubilles i 
pubills.
Es vol agrair la participació 
i implicació de les entitats, 
associacions, comerços, planers i 
planeres, tothom va sortir al carrer 
per vestir la festa, esperant la 
propera edició amb moltes ganes i 
il·lusió. 

Arrels Planeres 2022
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 13/4/22 6/5/22 1/6/22

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

Recompte colònies a 22ºC (Dipòsit) 100 <1 0 0

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 0,05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’88 0’76 0’66

Clor combinat in-situ 2 <0’1 0,1 <0’1

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 517 521 508

Olor (a 25ºC) 3 2 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’7 7’8 7’6

Sabor (a 25ºC) 3 2 2 1

Terbolesa (Dipòsit) 1 <0’2

Terbolesa (Xarxa) 5 0,2 <0’2 0’37

Nitrats <=50 38 27
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De fa molts anys, l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara intenta 
donar oportunitats 

a joves que complementin 
la seva formació acadèmica 
amb pràctiques formatives, en 
diferents àmbits i especialitats. 
En aquest sentit, aquest mes de 
març ha començat les pràctiques 
formatives un alumne de l’IES 
Montsià que està realitzant el cicle 
de Guia, Informació i Assistències 
Turístiques, i que les realitza 
conjuntament amb el Museu de 
les Terres de l’Ebre. 
Aquestes pràctiques però, ja van 
tenir un primer inici durant la pas-
sada Fira de l’Oli Novell, dels Cí-
trics i del Comerç on l’alumne va 
realitzar diferents tasques a nivell 
d’informació a visitants i exposi-
tors de la fira, amb una molt bona 
valoració per part dels seus tutors.

En aquesta ocasió, en el cas de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, les 
principals tasques se centraran en 
informació turística, al Museu de 
la Vida a la Plana, així com en tas-
ques de suport a nivell turístic i co-
mercial, com la creació d’una nova 
guia turística, la millora de l’actual 
guia comercial i de serveis, la cre-
ació de continguts a l’app Diskover 
a l’apartat local o el suport a ac-
tivitats que es puguin realitzar al 
Museu de la Vida a la Plana.
Ana M. Panisello, regidora de Tu-
risme, valora el compromís de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en 
accions de suport a la realització 
d’aquest tipus de pràctiques, in-
dicant que en molts casos aques-
tes persones s’han incorporat a la 
plantilla de l’Ajuntament un cop 
s’han finalitzat o que, en altres ca-
sos, s’han incorporat a altres em-
preses, públiques i/o privades. 

Conveni de pràctiques amb l’institut Montsià i el Museu de 
les TTEE

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

L’Smartcentre convocava el XVII concurs d’imatge digital: 
Vestuari tradicional planer

Un any més, la Regidoria 
de Noves Tecnologies 
convocava el concurs 

d’imatge digital de Santa Bàrbara. 
El concurs pretén apropar i donar 
a conèixer la nostra població, 
tant per la riquesa natural, 
arquitectònica com personal. El 
tema de la XVII edició del concurs 
de fotografia digital era: Vestuari 
tradicional planer.

El concurs és una manera d’apro-
par i fomentar l’ús de les TIC entre 
la nostra ciutadania, a més el con-
curs ajuda a què moltes persones 
aficionades al món de la imatge 
doni a conèixer els seus treballs i 

que tots els planers i les planeres 

puguem gaudir de les seves obres.

Es van concedir els següents pre-

mis:

- Primer premi: 100 € 

- Segon premi: 50 €

- Tercer premi: 30 €

Tots els participants van rebre un 

obsequi en agraïment a la seva 

participació.

Al proper número del magazín es 

podran veure les imatges guanya-

dores. 
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El diumenge 24 d’abril, 
amb la col·laboració del 
col·leccionista local Àngel 

Fibla i el Grup d’Amics dels 
Vehicles d’Època de Reus, es va 
celebrar una trobada de clàssics al 
carrer Victòria, al costat del museu 
d’Àngel Fibla. Unes quaranta 
motocicletes restaurades marca 
Derbi, propietat del senyor Fibla i 
una trentena de vehicles clàssics 
van romandre durant el matí per 
poder ser contemplats per les 
persones visitants que van gaudir 
d’una mostra que poques vegades 
acostuma a passar pel nostre 
poble.
Els membres del GAVE Reus, amb 
una cinquantena de persones par-
ticipants, van visitar la col·lecció 
d’Àngel Fibla i, posteriorment, van 
visitar també el Museu de la Vida 
a la Plana, finalitzant la jornada 
dinant en un dels restaurants del 

nostre poble. Una jornada si més 
no completa que, com va declarar 
el president de l’associació, el se-
nyor Joan Abril, no serà la darrera 
visita, ja que van estar molt a gust 
al nostre poble.

Per a Ana M. Panisello, regidora de 

Fires, aquest tipus d’actes, són un 
motiu perfecte per difondre i pro-
mocionar el nostre poble, i acos-
tuma a ser una fórmula exitosa 
que implica en futures visites que 
repercutiran positivament en la di-
fusió dels nostres principals actius 
i atractius. 

Trobada de cotxes i motos clàssiques

Taller d’impressió 3D 

Durant els mesos de maig i 
juny, els alumnes de l’esco-
la Jaume Balmes, van parti-

cipar en els tallers d’impressió 3D 
a l’espai SmartLAB de l’Smartcen-
tre. Aquesta activitat va ser fruit 
del treball conjunt entre l’escola i 
l’Smartcentre, activitat pilot en al-
guns cursos, per poder implemen-
tar-la a partir del proper curs 2022-
2023 a tota l’escola.
Concretament, aquest any han 
participat els alumnes de P5 de 
cicle infantil i els alumnes de se-
gon, quart i sisè de primària. Els 
alumnes han treballat una part de 
l’activitat a les aules de l’escola, 
creant taulers de jocs, i una part 
a l’espai SmartLAB, on han pogut 
treballar en les eines d’impressió i 
disseny 3D per crear les fitxes ne-
cessàries per a cada joc.

L’objectiu d’aquesta activitat és la 
implementació i normalització del 
treball a l’espai SmartLAB de la 
comunitat educativa de la nostra 
població. Aconseguir que el treball 
o activitat realitzada no es quedi 
només a l’aula o només a l’Smart-
centre, que el treball en diferents 
espais sigui part del procés edu-
catiu i que hi hagi 
una visió genera-
litzada però lineal 
dels espais i dels 
diferents actors 
implicats. Treba-
llar per un objectiu 
comú, el benestar 
dels alumnes i la 
millora del procés 
d ’ ap re n e n t a t g e 
dels infants de la 
nostra societat.

Aquesta acció s’ha dut a terme 
gràcies al treball conjunt de les 
regidories de Noves Tecnologies i 
Ensenyament de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, que, un cop més, 
han posat a disposició de l’escola 
els seus recursos per facilitar la 
formació i l’accés a les TIC dels 
seus alumnes. 

14



Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

La primera setmana del mes 
de juny va finalitzar el curs 
de Reforç Actiu 2021-2022, 

coincidint amb l’inici de l’horari 
intensiu de l’escola. 
Reforç Actiu és un projecte que es 
va iniciar el curs 2018-2019, des-
prés de detectar la necessitat des 
dels diferents agents implicats 
amb l’educació i serveis socials de 
la localitat. S’ofereix als menors i 
a les seves famílies un suport de 
reforç escolar per donar respos-
ta a diverses necessitats socials i 
d’aprenentatge.
Després d’haver realitzat les coor-
dinacions amb els centres educa-
tius del municipi, aquest curs han 
assistit al projecte un total de 68 
menors, derivats dels centres edu-
catius: 56 de l’escola Jaume Bal-
mes i 12 de l’institut les Planes. 
L’alumnat ve al centre un dia a la 
setmana i es treballa en tres grups 
paral·lelament.
La responsable del servei, Ana M. 
Panisello, considera important 
continuar oferint el projecte als 
menors i a les seves famílies, ja 
que se’ls acompanya i dona suport 
a les diferents necessitats. 

Final de reforç actiu

El dia 27 de juny vam iniciar 
el casal d’estiu Els Ballarics, 
amb un total de 75 nens i ne-

nes, dirigits per 8 monitors i moni-
tores. 

El casal tindrà una durada de cinc 
setmanes, el portarem a terme 
l’última setmana de juny, el mes 
de juliol i la primera de setembre. 
Durant aquests dies els infants 
podran gaudir de tallers com jocs, 
jocs aquàtics, manualitats, zumba, 
experiments i piscina, en un horari 
de les 9 fins a les 13 hores. Totes les 

activitats aniran enfocades amb el 
centre d’interès dels animals.

El casal el realitzarem al poliespor-
tiu municipal, ja que és un lloc a 
l’aire lliure i on tenim moltes pos-
sibilitats perquè els nens i nenes 
puguin gaudir de les activitats i 
d’estones lliures per poder jugar.

Per últim, tant la regidora Ana M. 
Panisello com els monitors i mo-
nitores del casal volen donar les 
gràcies i agrair la confiança a les 
famílies. 

Casal d’estiu Els Ballarics 2022
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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

Durant el darrer mes s’han 
realitzat dues sessions in-
formatives a la Llar dels Ju-

bilats adreçades a la gent gran i el 
seu entorn.
La primera xerrada Consells per a 
la mobilitat de la gent gran, va te-
nir lloc al mes de maig a càrrec del 
Servei Català de Trànsit del cos de 
Mossos d’Esquadra.
Entre tots els col·lectius vulne-
rables, la gent gran (majors de 65 
anys), ha experimentat en els úl-
tims anys un creixement exponen-
cial no només a nivell de població 
sinó també de mobilitat.
Atenent a aquestes circumstànci-
es, i consideracions afegides que 
apel·len al dret a la conducció sen-
se límits d’edat, a la garantia de 
seguretat i al coneixement de les 
capacitats i limitacions de les per-
sones, el Servei Català de Trànsit 
ha situat com a prioritari aquest 

col·lectiu vulnerable en el desple-
gament de les polítiques de trànsit 
que s’aplicaran en el proper decen-
ni a través del Pacte Nacional per 
la Mobilitat Segura i Sostenible.
La segona es va realitzar la tercera 
setmana del mes de juny, sobre els 
recursos disponibles a nivell assis-
tencial i ajudes, que es poden sol-
licitar a l’administració pública, 
per fer front a la despesa econòmi-
ca que suposa la contractació dels 
diferents serveis. L’empresa que va 
realitzar la xerrada va ser l’Onada, 

que va presentar la seva cartera de 
serveis perquè la gent s’assabentés 
dels diferents àmbits en què treba-
llen: l’entorn residencial, l’atenció 
domiciliària, el centre de dia i els 
serveis a la comunitat.
La regidora de Serveis Socials, Ana 
M. Panisello, valora positivament 
aquest tipus d’activitat per infor-
mar a la població, tant dels serveis 
i dels recursos que disposen com 
dels consells per a millorar en el 
seu dia a dia. 

Xerrades per a la gent gran



Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

El Consorci del Museu de les Ter-
res de l’Ebre edita 10 jocs de pistes 
per als equipaments patrimonials. 
La Xarxa “Ebre, Natura & Cultura” 
integra 8 espais patrimonials. 
El Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre ha editat nous materials 
didàctics en format de joc de pis-
tes per als equipaments patrimo-
nials que formen part de la Xarxa 
“Ebre, Natura & Cultura”. Aquests 
materials ajudaran a apropar als 
xiquets i xiquetes el nostre impor-
tant patrimoni natural, arqueolò-
gic i etnològic.
S’han editat 10 jocs de pistes de 
tots els equipaments vinculats al 
Consorci, 8 espais entre museus i 
centres d’interpretació que es ges-
tionen en col·laboració amb els 
ajuntaments que en són el ens ti-
tulars. 

En concret els materials editats 
són:
• “La muleta Salvadora i la famí-

lia Sapiña”. Museu de les Terres de 
l’Ebre, Amposta.
• “La Demèter i les creences a la 
protohistòria”. Museu de les Terres 
de l’Ebre, Amposta.
• “El bot Jose i els mestres d’aixa”. 
Museu de la Mar de l’Ebre, la Rà-
pita.
• “La tortuga careta i els animals 
del mar”. Museu de la Mar de 
l’Ebre, la Ràpita.
• “La barraca de Quicolis i el treball 
de la pedra en sec”. Centre d’In-
terpretació de la Serra de Montsià, 
Freginals.
• “Els masos i el poble de Masden-
verge”. Centre d’Interpretació Viu-
re al Poble, Masdenverge.
• “La masada de Martí i el molí 
d’oli”. Centre d’interpretació de la 
Vida a la Plana, Santa Bàrbara.
• El teler i el comerç tèxtil a la pro-
tohistòria. Centre d’Interpretació 
de la Cultura dels Ibers, Alcanar.
• La vida quotidiana a les barra-
ques del Delta. Centre d’Interpre-

tació de les Barraques del delta de 
l’Ebre, Sant Jaume d’Enveja.
• La fauna de la serra de Godall. 
Centre d’Interpretació de la serra 
de Godall, Godall.

El treball ha estat realitzat per 
l’equip tècnic del Museu format 
per: Àlex Farnós, Mar Villalbí, Car-
me Queralt i Pere Luque, i també 
ha comptat amb la col·laboració 
externa de l’historiador Àngel Pas-
qual i el dissenyador Guillem Gas-
parin.
S’han elaborat al voltant de cin-
quanta noves il·lustracions, les 
quals acompanyades de texts i 
proves senzilles, contribuiran a fer 
més divertida i entretinguda la vi-
sita als equipaments patrimonials.
Amb aquests jocs de pistes es bus-
ca així potenciar i millorar l’expe-
riència de les visites per part dels 
públics familiars, dels escolars, o 
d’altres col·lectius de públic infan-
til com esplais, ludoteques, etc.

Jocs de pistes per als equipaments patrimonials 
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El 7 de juny va finalitzar el curs 
de català 2021-2022 de les 
classes de català organitzades 

per l’Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Des del curs 2003-2004 fins a l’ac-
tualitat s’han realitzat 826 inscrip-
cions de persones amb necessitats 
diferents en l’aprenentatge de la 
llengua. Per això es treballa amb 
grups diferenciats tenint en compte 
els nivells de l’alumnat; aquest any 
s’ha treballat amb quatre. A més 
durant els mesos d’abril i maig es 
va impartir un curs de 20 h per a no 
catalanoparlants, coincidint amb 
l’arribada de famílies ucraïneses. 
El proper curs es continuaran ofe-
rint les classes i es tornarà a iniciar 
el voluntariat per la llengua amb 
les parelles lingüístiques i les tertú-
lies ‘Parlem?’, que s’han aturat du-
rant dos cursos per la pandèmia, ja 
que es consideren eines importants 
d’aprenentatge i millora de la llen-
gua.

L’alumnat pot matricular-se als cur-
sos al Centre Municipal de Serveis 
Socials, la tercera setmana del mes 
de setembre. Al mateix temps es po-
den informar sobre el voluntariat. 

La regidora de Serveis Socials felici-
ta a tot l’alumnat per l’interès mos-
trat en l’aprenentatge de la nostra 
llengua vehicular i encoratja a tot-
hom a continuar aprenent. 

Finalitzen els cursos de català
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Jornades Esportives 2022 (Part 1)

El divendres 10 de juny van co-
mençar les XXIX Jornades Es-
portives de Santa Bàrbara en 

les quals es busca fomentar l’esport 
i l’activitat física entre la població 
planera. Algunes de les novetats 
fins al moment han estat el cam-
pionat de futbol-tennis realitzat el 
primer dia per la UE la Plana Feme-
ní o la Cursa Ciclista de la Copa Ca-
talana realitzada el diumenge 11 de 
juny pels carrers del nostre poble. 
En aquesta van córrer les categories 
Cadet i Júnior, amb una seixantena 
de participants aproximadament 
a cada categoria. La planera Mar 
Piñol va aconseguir el segon lloc en 
categoria Cadet. Una altra novetat 
impulsada pel CAP de Santa Bàrba-
ra i amb el suport de l’Ajuntament 

va ser l’inici de les caminades “Fem 
Salut!”. La intenció és promoure 
l’exercici entre la gent més gran tot 
i poder participar-hi qualsevol per-
sona. Així tenim un programa més 
equilibrat i amb activitats per a to-
tes les edats. Les caminades van ser 
d’una hora i mitja i es van fer apro-
ximadament 8 km cada dia.
Durant el primer tram de les Jorna-
des Esportives hem pogut gaudir del 
quinzè any que es realitza la marxa 
nocturna en mountain bike per la 
via verda, organitzada per la Unió 
Ciclista Santa Bàrbara. Algunes al-
tres activitats que s’han repetit des-
prés de fer-se altres anys i resultar 
exitoses han estat l’entrenament 
funcional del gimnàs Fit&Hàbit, la 
classe de zumba amb Herenia Cruz, 

els americans de pàdel de la Plana 
Sports Club o els campionats de fut-
bolí i billar al bar La Gela. 
El diumenge 19 de juny, el Club de 
Twirling Santa Bàrbara va realitzar 
també l’exhibició de final de tem-
porada on totes les esportistes del 
club van realitzar els seus exercicis.
L’escola de ball Quick Dance, com 
en altres anys, també va realitzar 
tallers de ball llatí, exhibicions dels 
alumnes de ball social i dels alum-
nes del centre ocupacional, i zumba 
kids amb alumnes de l’escola.
En el següent magazín acabarem de 
relatar el desenllaç de les Jornades 
Esportives i farem una valoració 
més detallada d’aquestes, explicant 
també les activitats que s’hauran 
realitzat en el tram final. 
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El dia 5 d’abril va tenir lloc 
la reunió del jurat del XXXI 
premi literari Vila de Santa 

Bàrbara per debatre i decidir sobre 
quines obres eren les millors en 
la categoria de narrativa, ja que, 
aquest any, des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara el premi que es 
va convocar va ser el premi de 
narrativa.
En aquesta edició, el total d’obres 
presentades de la modalitat de 
poesia van ser de 12, quantitat 
inferior a la del 2020 que va ser 
de 14. Recordem que des de l’any 
2012 els premis es convoquen 
bianualment, un any narrativa i 
el següent poesia i assaig, i així 
successivament. 
Els cinc membres del jurat 
expressaven la seua opinió respecte 
de les 12 obres participants, en la 
modalitat de narrativa, al XXXI 
Concurs Literari Sant Jordi Vila de 
Santa Bàrbara.

El premi de narrativa, dotat amb 
600 €, es va concedir a l’obra 
Passejos del bracet a mitjanit, de 
Míriam Cid Valldepérez de Santa 
Bàrbara.
L’accèssit local quedava desert en 
ser la guanyadora una obra local 
i no haver-hi cap altra obra en 
aquesta categoria.
Els membres del jurat es mostraven 
satisfets perquè l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara en particular i 
altres ajuntaments i institucions 
en general organitzessin aquests 
premis literaris, ja que són una 
eina bàsica i fonamental en la 
creació en llengua catalana, tan 
amenaçada avui en dia.
També comentaven que era una 
satisfacció que les procedències 
dels participants havien continuat 
estant molt variades, ja que això 
se solia reflectir en les obres 
presentades, sobretot pel que fa a 
les temàtiques.

El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, també expressava el 
seu agraïment als membres del 
jurat per la seua tasca i estava 
content per la participació que 
aquest XXXI premi literari Vila de 
Santa Bàrbara havia tingut, amb 
autors de diferents comarques i 
províncies catalans i algun de fora 
de Catalunya. Tot i així lamentava 
que no hi hagués hagut més 
participació d’autors i autores 
locals, ja que els darrers anys havia 
anat en alça presentant obres de 
molt bona qualitat, i aquest any 
no s’havia pogut atorgar l’accèssit 
local perquè no hi havia més obres 
d’autors del municipi. 
Finalment es mostrava satisfet que 
després de tants anys participants 
i guanyant l’accèssit local, aquest 
any el jurat premiés l’obra de 
Míriam Cid, que de fet és la 
primera vegada en els 31 anys de 
concurs que guanya aquest premi 
de narrativa un autor local. 

Veredicte del jurat dels Premis Literaris 2022
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DISEÑO GRAFICO - PREIMPRESION
Libros, revistas, dossiers, catálogos, calendarios, etiquetas, impresos promocionales, papelería corporativa 
�yers, tarjetas de visita, entradas numeradas, carpetas diversos formatos, packagin, vinilos, carteles, …

ideal para tiradas cortas
a partir de 1 ejemplar

hasta 60 páginas por minuto

hasta formato banner 33 x 75 cm

posibilidad de imprimir al instante

cualquier formato de impresión

calidad de imagen excepcional
equiparable al ófset

y con posibilidad de doble cara
impresión más económica

sin planchas, proceso más rápido
y por tanto más económico

IMPRESION DIGITAL

10 cuerpos de impresión Heidelberg
máquinas de última generación de 2 a 4 colores

máxima calidad de impresión
capacidad para imprimir
cualquier tipo de color

corta y larga tirada
cantidad de copias sin límites

desde 36x52 cm hasta 70x100 cm
pequeño y gran formato

IMPRESION OFSET
ACABADOS

encuadernación
cosido con grapa, wire-o, espiral,

rústica, tapa dura y cola PUR
plegados

díptico, tríptico, cuadríptico,
multiplegados para planos…

acabados
especiales, stamping, termorelieve, barniz UVI,
reserva barniz mate o brillante, golpe en seco,

plasti�cado mate o brillante, encapsulado, fendido,
medio corte, perforado, retractilado

troquelado personalizado

EXPERTOS
EN ETIQUETAS

· Diseño gráfico
· Digital bobina
· Flexografía y serigrafía
· Estampación
· Braille
· Etiquetas Prémium
· Etiquetas Neutras
· Corbata
· Hoja

¡Nos ajustamos a tus necesidades!
Profesionalidad, rapidez y confianza

Disseny Gràfic
Impressió Òfset

Impressió Digital

Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D. - Parc. 93 - Campredó Tortosa
Tel. i        977 597 100  - 977 432 600 

querol@querolgrup.com - www.querolgrup.com

Digital
Flexografia

Acabats flexografia
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El passat mes d’abril, aprofitant 
la diada de Sant Jordi, va 
començar la campanya de 

conscienciació per a tota la població: 
“Jo compleixo les normes”.
Aquesta campanya, pretén 
conscienciar a les persones que 
utilitzen bici o patinet de les normes 
que a partir d’ara s’han de tenir en 
compte, ja que aquesta campanya 
explica per on es pot circular, on es 
pot circular, com es pot circular i 
els elements obligatoris per anar en 
bicicleta i patinets.
Per difondre millor la campanya, 
es va demanar la col·laboració de 
l’escola Jaume Balmes i de l’institut 
les Planes i es vam fer arribar punts 
de llibres per a tots els alumnes.
Per una altra banda, la segona 
setmana de juny, la Guàrdia 
Municipal va estar fent xerrades 
d’educació viària a l’escola Jaume 
Balmes.

Aquest any, es van centrar en com 
són els xiquets i xiquetes com a 
vianants, donant unes nocions 
bàsiques amb suport de vídeos, 
fitxes i activitats pràctiques.
El regidor de Governació, Agustí 
Espuny, està convençut que amb 
aquestes campanyes es millorarà 
l’educació viària en general i la 
circulació amb bicicleta i patinet en 
particular. 

Campanyes de conscienciació i d’educació viària

El dia 23 d’abril, i coincidint 
amb la inauguració de les 
XXX Jornades Culturals, es va 

estrenar l’himne “La Plana”, l’himne 
oficial de Santa Bàrbara. Durant el 
decurs de l’acte d’inauguració es va 
fer una petita explicació del procés 
de creació de l’himne, per finalitzar 
l’acte amb la interpretació a càrrec 
de la Banda de Música de la Unió 
Musical Jaume Balmes i la Coral 
Santa Bàrbara.
La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va 
fer el pas aprofitant que enguany 
se celebra el 200 aniversari de 
la constitució de l’Ajuntament 
provisional de Santa Bàrbara per 
acord de la Diputació de Catalunya, 
l’any 1822, tot i que la independència 
definitiva de Santa Bàrbara no va 
arribar fins a la promulgació del 
privilegi de 9 de maig de 1828. 

LA PLANA és un himne encarregat 
pel regidor de Cultura el Sr. Agustí 
Espuny Fluixà destinat a ser l’Himne 
Oficial de Santa Bàrbara. Gestionat 
pel músic Agustí Roé Juan i el tècnic 
de Cultura de l’ajuntament Guillem 
Gaya Sol, amb lletra de les joves 
planeres Míriam Cid Valldepérez 
i Mireia Ibàñez Cid. Aquesta 
composició fa referència als trets 
més populars i significatius que 
posen en valor la població de Santa 
Bàrbara: el paisatge i l’agricultura, 
el patrimoni i la història i, la gent, 
el present i el futur del poble que 
faran amb una tornada plena de 
força i sentiment, juntament amb 
la música del compositor ampostí 
Lionel Beltrán-Cecilia, sigui un 
himne de caire popular i festiu, 
sense perdre la solemnitat a ritme 
de pasdoble.
Després que el 30 de juny fos aprovat 
pel Ple de la Corporació, s’espera 

que els planers i les planeres el facin 
seu i es pugui interpretar a tots els 
actes, sobretot als oficials, i sigui 
un material més per treballar els 
alumnes de l’escola Jaume Balmes, 
els alumnes de l’institut les Planes 
i els alumnes de l’escola de Música 
Germans Arasa “Els Flarets”, i que 
refermi la identitat planera com ho 
fa l’escut, la bandera i les dos jotes, la 
de Santa Bàrbara i la Planera, creada 
l’any 2017 precisament per celebrar 
el 200 aniversari de l’inici del procés 
d’independència de Santa Bàrbara.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny, 
amb tot el respecte al poble i la 
gent de Santa Bàrbara, desitja que 
per molts anys es pugui gaudir del 
paisatge, agricultura, patrimoni i 
història i mitjançant aquest present 
es continuï fent camí ben units 
en bona direcció cap al futur que 
correspon al poble. 

Himne oficial de Santa Bàrbara “La Plana”
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La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara organitzava 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 ha fet que es poguessin 
realitzar actes que fins ara no es 
podien i que s’hagi pogut gaudir 

d’unes Jornades Culturals en la 
màxima normalitat.
Les jornades van començar el cap 
de setmana de Sant Jordi i van 
finalitzar el dia 22 maig, 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 celebrava la festivitat de Sant 
Gregori: Arrels Planeres.
El dia de la inauguració de les 
Jornades Culturals també va tenir 
lloc una presentació molt especial, 
ja que s’estrenava l’himne “La 

Plana”, l’himne oficial de Santa 
Bàrbara.
Des del 23 d’abril i fins al 22 de 
maig es van anar seguint tot un 
ampli ventall d’activitats com 
xerrades, presentacions de llibres, 
exposicions, sortides, teatre, 
tallers, audicions, trobades, etc. En 
definitiva, unes setmanes d’intensa 
activitat cultural que, com molt bé 
comentava el regidor de Cultura, 
Agustí Espuny, l’èxit que cada 
any tenen les Jornades Culturals 
i la participació de les entitats 
municipals i de la gent en general, 
encoratgen a seguir treballant per 
la cultura i la identitat planera. 

Finalitzen les XXX Jornades Culturals
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
2n TRIMESTRE 2022

• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives fins 
al 30/04/2022 referent a la campanya 2021/2022.

• 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. 

• Abonat a l’abril la resta de la PAC 2021 i al maig 
els agroambientals 2021.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Entrevista al planer absent...
Joaquim Muria Bort 
Hola planers i lectors del 
magazín, soc Joaquim Muria 
Bort, més conegut per Joaquinet 
el de la llibreria. Els meus 
pares són Joaquina Bort (la 
canterera) i Joaquim Muria (de 
la pentinadora). És un poble de 
molts “Muria”, però sols un és 
família Jaume de Masaques.

Vaig néixer a Tortosa el 5 de 
febrer de 1951 i tenia dos 
germans més grans que jo, 
Fernando i Jaume. Durant els 
dos primers anys de la meva 
vida, estava molt per la plaça 
de la Rubia perquè em cuidaven 
les germanes de Guillermo Gaya 
i la seva mare, la tia Carme. 
Quan tenia 5 anys, els meus 
pares van comprar la llibreria i 

la impremta d’un senyor que es 
deia Sancho. Vaig estudiar dos 
anys a les escoles municipals 
i després a l’acadèmia del Dr. 
Ramon Pla, juntament amb els 
meus germans i més alumnes 
de totes les edats.

La meva mare i germans 
volien que estudiés i vaig 
començar amb el Dr. Rogelio 
Farnós anant a Masdenverge 
amb ell. Al principi anàvem 
en “lambreta” i després en 
un Seat 600. Més tard vaig fer 
batxillerat i a continuació vaig 
començar magisteri. Mentre 
els meus germans anaven 
treballant a la impremta però 
com que Fernando era un 
amant dels animals i Jaume 
era un enamorat dels camions 
va fer que a poc a poc anessin 
treballant en altres coses i al 
final marxessin de la impremta, 
cosa que va fer que jo comencés 
a treballar a la impremta sense 
deixar d’estudiar.

Per una altra banda sempre 
m’havia agradat molt el futbol 
i sempre que podia m’escapava 
per jugar. Als 16 anys, i gràcies 
a Gilabert, vaig poder anar 
a jugar amb el FC Barcelona 
juvenil, però allò se›m quedava 
una mica gran i vaig tornar al 
poble. Als pocs dies vaig fitxar 
per la Sénia, on vaig jugar-hi 
2 anys. Un dia em va venir a 
veure Manel Climent, conegut 
com Manel de Batalla; ell tenia 
un hotel a Barcelona i era amic 
del president i directiu del UD 
Sants, em va comentar que 

m’esperaven a Barcelona per 
fer-me una prova i poder jugar 
amb ells. Tot va anar bé, vaig 
venir, els hi vaig agradar i aquí 
va començar la meva sortida de 
Santa Bàrbara.

En aquell moment tenia 19 
anys, el meu pare havia mort 
feia poc i aquell estiu vaig 
tenir la possibilitat de fitxar 
pel Benicarló a 3a Divisió i 
el Villarreal que estava a 2a 
Divisió, va ser una decisió 
complicada però al final la 
família va preferir que em 
quedés a Barcelona. Al principi 
vaig estar vivint 3 mesos a 
l’Hotel Climent i després a 
l’Hospitalet de Llobregat, a casa 
de la meva cosina Nuri, casada 
en Ramón (Poldo lo pintor). Allí 
vaig estar-hi fins al dia del meu 
casament amb Margarita Pla 
Torres. Vam celebrar la boda un 
28 febrer de 1981 a l’Ermita de 
la Pietat.

Vam estar vivint en un pis a 
Barcelona, allí vam formar la 
nostra família; primer va venir 
Jaume i al cap de gairebé 3 anys 
Francesc. Va ser una època molt 
bonica, i sempre que podíem 
baixàvem al poble els caps de 
setmana, per nadals, setmana 
santa, vacances... i allí els nens 
podien gaudir de l’essència del 
poble, córrer i jugar pels carrers 
sols, anar en bici a tot arreu, 
etc. coses que a Barcelona no es 
podien fer. 

Anys més tard, al 1996, vam 
tenir la mala sort de perdre 
a Marga i vaig quedar-me sol 
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amb els 2 nens de 14 i 10 anys 
a Barcelona. Això va ser un 
cop molt dur i inesperat per a 
tothom, van ser moments molt 
difícils però els fills van ajudar-
me molt i entre tots vam sortir 
endavant. Seguíem anant tot 
el que podíem a Santa Bàrbara 
i allí passàvem molta estona 
amb la família, tant el sogres 
com Javier i Elena van ajudar-
me molt. Quan Jaume va fer 20 
anys va decidir marxar a viure 
al poble i continuar la seva vida 
allí, i Francesc es va quedar 
un temps més a Barcelona, va 
estudiar laboratori i durant 
uns anys, a part de ser pare i 
fill, vam ser companys de feina 
al Banc de Sang de Sant Pau. 
Després va marxar a Reus per 
seguir estudiant la carrera de 

Fisioteràpia i en acabar-la va 
tornar a Barcelona per treballar, 
on va conèixer a Andrea, amb la 
qual es va casar i em va regalar 
dos nets, la Lis i el Noah.

Vaig estar jugant a futbol al 
juvenil del Santa Bàrbara, a la 
Sénia, al Sants, primer equip 
del Santa Bàrbara, Gandesa i 
Godall, però vaig tenir que plegar 
promte del futbol perquè, quan 
treballava d’infermer, tenia 
moltes guàrdies els caps de 
setmana i no podia desplaçar-
me per jugar els partits.

La meva vida laboral ha estat 
sempre lligada a l’Hospital 
de Sant Pau durant 46 anys. 

Els primers 8 anys com a 
administratiu, durant els quals 
vaig aprofitar per estudiar 
Infermeria, i 38 com a infermer 
al Banc de Sang del mateix 
hospital. Durant aquest temps 
em vaig anar formant amb 
Radiologia, Laboratori i Anàlisis.

Actualment visc a Vilanova i 
la Geltrú amb la meva dona 
Conxi, i el meu fill Francesc i 
família acaben de venir-se a 
viure també a Vilanova. Tornar 
a viure a Santa Bàrbara ho veig 
difícil, però seguir visitant-
lo segur, i més tenint un fill, 
família, amics i molts records 
que mai s’oblidaran. 

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

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 2n TRIMESTRE

JOANNA LÓPEZ ANDILLA .................................... 09/03/2022
Jonatan López Plaza
Ana Maria Andilla Codorniu

IKER MARTÍ ALBIOL ............................................. 27/04/2022
Joan Martí Martí
Mari Neus Albiol Lleixà

EMILIA KYRYCHENKO ......................................... 04/05/2022
Viktoriia Kyrychenko

MARC DOMENECH PANISELLO ........................... 27/05/2022
Lluís Domenech Arasa
Isabel Panisello Sabaté

DAIANA MARIA FALCON CAPRARESCU ............ 31/05/2022
Maurici Falcon Tormo
Lucretia Caprarescu

RAYAN TALSI ........................................................ 06/06/2022
Mohammed Talsi
Malika Azizi

CASAMENTS 2n TRIMESTRE

DÍDAC MILLAN ARIÑO
MARYLUZ PALACIO AVILEZ ................................. 31/05/2022

DEFUNCIONS 2n TRIMESTRE

JUAN SUBIRATS SÁNCHEZ .................................. 27/03/2022

ÀNGEL UREÑA ARASA ......................................... 06/04/2022

JUAN GÓMEZ MERINO ......................................... 12/04/2022

JOSÉ SALVADÓ FORNÓS ...................................... 19/04/2022

MARIA SALTÓ SOGUES ........................................ 22/04/2022

CARLOS IVERN LLEIXÀ ........................................ 24/04/2022

JOSÉ CABANES ARASA ......................................... 29/04/2022

JOSÉ MIGUEL POY MONTSERRAT ....................... 30/04/2022

MARIA MERCEDES QUERAL CID ......................... 23/05/2022

JOAQUÍN TAFALLA LOR ....................................... 27/05/2022

ADELA CARDONA LLEIXÀ ................................... 04/06/2022

TERESA FORT ARAGÓ .......................................... 05/06/2022

MARIA CINTA GUADALUPE SOLER CABALLÉ .... 07/06/2022

ALBERTO CUARTIELLES DE RIU .......................... 11/06/2022
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ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Entitats Planeres

ASSOCIAICIÓ DE DONES PLANERES

Ja som a l’estiu i és el moment 
de posar punt i final a aquesta 
temporada caracteritzada per 
funcionar a mig gas, tot i que 
sembla que estem tornant a la 
“normalitat”. Per aquest motiu 
durant el mes de juny hem 
reprès l’activitat a l’associació 
organitzant activitats que feia 
molt de temps que no dúiem a 
terme.
El primer diumenge de juny vam 
anar de caminada amb Alfredo 
Blanch per visitar les oliveres 
mil·lenàries del nostre terme 

situades a la finca de Carlos Ferré 
i després vam continuar fins 
arribar al Molí de Vallés.
El cap de setmana següent, el 
dissabte vam reobrir el local 
social per fer cuina amb Marta 
Fort, que ens va sorprendre 
amb una espectacular taula 
de formatges i entrants i, com 
a postres, ens va preparar una 
magnífica copa de crema, nata, 
pastissos i fruites. Tot boníssim.
També, durant aquest mes, 
hem finalitzat el campionat de 
guinyot femení que tots els anys 

organitzem, essent un dia de les 
Festes Majors quan realitzem 
el lliurament de trofeus a 
totes les parelles participants i 
guanyadores.
Desitgem que aquestes festes 
siguen molt especials per a 
tothom i especialment per a les 
nostres sòcies, celebrarem el 30è 
Aniversari de la creació de la 
nostra entitat. 
Molta salut i gaudiu de l’estiu.

La Junta
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Aquest trimestre el vam començar amb la Junta 
General que va tenir lloc el dia 3 d’abril i que com 
a un dels punts més important tenia la renovació 
de tota la  junta rectora. Al no haver-se presentat 
cap candidat, els membres de la junta directiva van 
quedar automàticament renovats per 4 anys més, 
amb el vist i plau de l’assemblea 
La junta va quedar formada per Juan José 
Valldepérez com a president, Rogelio Figueres com 
a vicepresident, Joan Boronat com a tresorer, Josep 
Martí com a secretari i Fernanda Cid, Mercedes 
Rodríguez i Salvador Sànchez com a vocals.
El 15 d’abril, Divendres Sant, es va organitzar un 
viatge de 4 dies a Almeria, amb la col·laboració de 
les Dones Planeres. El viatge va anar bé i la gent 
molt contenta.
El 24 d’abril vam celebrar el dinar de Sant Jordi, amb 
la participació d’unes 122 persones. Es va donar una 
rosa a cada una de les dones assistents. En acabar 

el dinar, va haver ball amb el conjunt Santa Fe i, al 
descans, va haver-hi sorteig de regals als assistents. 
Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, el 
dia 23 de maig va tenir lloc una “Xerrada sobre 
la Mobilitat Segura”, on van assistir-hi unes 35 
persones. Va ser molt interessant, per tornar-ho a 
fer. 
El passat 17 de juny finalment es va poder anar 
a la Sagrada Família, solament per als jubilats, ja 
que el  preu era més reduït. Va ser tot un èxit, tant 
de participació com de l’organització. Mentre un 
grup feia la visita a la basílica l’altre grup anava a 
l’Hospital de Sant Pau. Si ho recordeu aquest viatge 
s’havia de fer el 2 d’abril, però es va suspendre per 
manca d’entrades.
El 20 de juny, a les 6 de la tarda, va haver-hi una 
reunió informativa per a la gent gran, organitzada 
per l’Ajuntament, al local de l’associació. Van fer la 
presentació i explicacions oportunes responsables 
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de l’Onada d’Alcanar i de la Ràpita. Bàsicament va 
ser una explicació dels serveis que ofereix l’Onada 
per a la gent gran, tant com a residència que 
com a centre de dia i com a prestació de serveis 
domiciliaris. 
Finalment, direm que el dia 23 de juny vam celebrar 
la Revetlla de Sant Joan, amb un sopar i ball. Van 
participar-hi unes 150 persones i el conjunt musical 
que va amenitzar el ball van ser “Els Millan’s”.
Aquest trimestre han finalitzat les classes de 
gimnàstica. Les classes estaven formades per 

dos grups de dones que han donat el millor de si 
mateixes. 

El dia 26 per la tarda es va donar per finalitzada la 
temporada amb bingo i ball al local de l’associació, 
on es va obsequiar a tots els assistents amb un 
entrepà i xocolata amb xurros.

Ja solament ens queda desitjar a tothom un feliç 
estiu i esperar poder retrobar-nos tots al mes 
de setembre, per començar plegats una nova 
temporada.

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 Germans 
Arasa “Los Flarets” tanca el curs 
i per aquest motiu el diumenge 
dia 19 de juny vam poder gaudir 
d’una audició de final de curs 
que vam celebrar-la en un espai 
especial, l’església de Santa 
Bàrbara. Volem agrair molt 
especialment al mossèn de la 
parròquia la facilitat que sempre 
ens dona per portar a terme 
aquest tipus d’esdeveniments en 
un espai tan singular on ens vam 
sentir molt acollits.

En aquesta finestra al poble hem 
fet un recull no només d’aquestes 
audicions sinó també de les 
Jornades Culturals Musicals 
que els alumnes de l’escola van 
portar a terme al mes d’abril.

I ara què? Ara a xalar de l’estiu 
i de les Festes Majors, on també 
ens hi trobareu, i a preparar un 
nou curs que arribarà amb moltes 

novetats. Però la més important 
és que si als vostres fills o filles 
els agrada la música, no dubteu 
en contactar amb algun membre 
de l’entitat com més prompte 
millor, us explicarem com podeu 
fer les inscripcions i que s’hi fa a 
l’escola.

Actualment, a l’escola de música 
tenim un grup de professors 
i professores que guien els 
alumnes en l’aprenentatge de 
l’instrument que més els agradi 
per incorporar-se a la banda o 
formar-se com a músics...

Fruit d’aquesta formació hi ha 
dos joves de l’escola que han fet 
un pas més, Aroa Jiménez Cruz 
i Pol Pitarch Aixendri, superant 
les proves del Conservatori de 
Tortosa i aconseguint estar entre 
les notes més altres dels 45 
alumnes que van presentar-se. 
A l’esforç i les ganes d’aquests 

joves músics s’ha de sumar la 
tasca del nostre professorat, per 
això els donem l’enhorabona 
i els encoratgem a continuar 
formant-se.
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
AMAGATALLS DELS GLEVES, MÍTICS BANDOLERS 
D’ESTES PLANES
El Centre d’Estudis Planers (CEP), en el marc de les 
darreres Jornades Culturals, vam organitzar el matí 
del diumenge 22 de maig una ruta relacionada 
amb els anys dels orígens del poble, enguany 
que s’escau el segon centenari de la constitució 
del primer Ajuntament a les Planes de Santa 
Bàrbara. La majoria de les persones participants 
en l’itinerari comentat vam anar a peu fins als 
confins del terme per la part de Mianes, a un lloc 
poc conegut dins del barranc de Lledó on hi ha 
unes balmes que, segons la tradició oral, eren un 
dels amagatalls que feien servir els Gleves, una 
partida de bandolers que durant uns quants anys 
de principis del segle XIX van portar el terror als 
habitants d’aquelles primeres masades i cases de 
camp que poblaven estes Planes, fins que van ser 
capturats i, els principals capitostos, executats, 
esquarterats i les seues despulles exposades pels 
camins. Al seu voltant van sortir moltes històries 
reals i llegendàries, fins al punt  que per a fer temor 
a algú se li deia: “Vindran los Gleves!”

Diversos membres del CEP també vam col·laborar 
amb l’AFA de l’Escola Jaume Balmes en la realització 
d’un taller de retallables d’indumentària tradicional 
dels nostres avantpassats, dins del cap de setmana 
dedicat a Arrels Planeres. Així mateix, el 15 de 
maig al Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana 
el president del CEP va fer la contextualització 
de l’exposició sobre les Brigades Internacionals 

i la presentació del llibre de Ferran Grau Verge 
“Guerrillers i bandolers als Ports de Tortosa-Beseit. 
De la Guerra del Francès als maquis”, que es va 
encarregar d’explicar i matisar el propi autor. Com 
a curiosa coincidència, dins del llibre apareixen uns 
bandolers que no hi podien faltar: els Gleves.

De cara a la tardor volem fer activitats que 
remarquen la commemoració dels 200 anys de 
la independència municipal efectiva, encara que 
provisional. Santa Bàrbara va funcionar a la pràctica 
de forma independent des del febrer de 1822, amb 
terme municipal fonamentat en la demarcació 
parroquial, fins el maig de 1828, quan ja es va signar 
la reial executòria de la independència inapel·lable 
i es va assignar el terme municipal definitiu.
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AFA ESCOLA JAUME BALMES

Aquest any hem pogut dur a terme la recollida 
de sang, projecte dut a terme pels alumnes de 
5è de l’escola. Amb aquest projecte ensenyen la 
importància i necessitat de donar sang, i un cop 
més Santa Bàrbara ha respost! 

El divendres dia 22 d’abril es va celebrar la Festa 
de Sant Jordi a l’escola. Aquesta s’ompli de roses i 
dracs, per les aules se sent el conte on el cavaller 
salva a la princesa del drac, es nota olor a festa i a 
tradició, els nostres alumnes ens preparen treballs 
manuals i juntament amb les tradicionals roses 
dolcetes de l’AFA obrim les nostres paradetes de 
Sant Jordi. Dia ple d’activitats, a la plaça, al davant 
les botiges, i nosaltres a l’escola, entrega de premis 
Rogeli Farnós.

Aquest any, per les Jornades Culturals vam 
participar amb un espectacle ple de dansa per a 
tota la família, a càrrec de Jordi Girald. També vam 
muntar una barra per tal de refrescar-nos i fer el 
vermut!!!! 

Aquest curs, per primera vegada a Santa Bàrbara, els 
i les alumnes de 3è a 6è van participar a la cantata LA 
CLIKA, organitzada per Cases de la Música, l’escola 
Jaume Balmes, patrocinada per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara i amb la col·laboració de l’AFA Jaume 
Balmes i la participació de 8 centres educatius de 
diferents poblacions de les Terres de l’Ebre i Terra 
Alta. Va ser una tarda molt bonica i emotiva, tant 
per als nens com per a les famílies.
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Benvolguts / Benvolgudes,

Al juny de l’any 2020, en plena 
crisi de la pandèmia (Covid-19), 
ens vam fer càrrec de la direcció 
del CF Santa Bàrbara, han estat 
dues temporades la 2020-21 
i 2021-22 un xic complicades 
sobretot la primera, però amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
Socis, Col·laboradors i Aficionats 
hem pogut tirar endavant, 
GRÀCIES a TOTS.

En general el balanç esportiu de 
TOTS els equips ha estat positiu. 

A nivell de futbol base destacar 
que s’han pogut fer equips en 

les quatre categories federades: 
aleví, infantil, cadet i juvenil, 
també es van poder fer equips 
en les categories prebenjamí 
i benjamí que juguen en la 
competició que organitza el 
Consell Comarcal del Montsià.

L’equip d’aficionats, després 
d’un començament una mica 
complicat per manca d’efectius, 
a poc a poc van anar millorant i 
ha fet una bona temporada.

Agrair el treball de tots els 
monitors i entrenadors, així com 
dels jugadors des de la categoria 
prebenjami fins aficionats pel 

seu esforç i dedicació, gràcies a 
TOTS hem pogut gaudir de futbol 
a Santa Bàrbara.

Ara que la situació sanitària 
pareix que ha millorat, crec que es 
el moment de fer un pas al costat 
i donar l’oportunitat a gent nova, 
que puguin aportar noves idees i 
il·lusió per continuar endavant el 
futbol a Santa Bàrbara.

Agrair una vegada més la 
col·laboració de TOTS, ara i 
sempre visca el CF Santa Bàrbara.

Silverio Marco

I per finalitzar el curs, l’últim 
dia de classe vam poder sortir 
tots al pati per acomiadar-nos i 
refrescar-nos menjant un polo.

Com no, també agrair a les 
nostres monitores de menjador i 
extraescolar per la seva feina ben 
feta, ja que sense elles seria molt 
difícil gestionar la conciliació 
familiar.

També felicitar als alumnes de 
6è per aquesta etapa finalitzada, 
i desitjar-los molta sort. 
Enhorabona promoció!!!

CF SANTA BÀRBARA
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA

Emprenem la resta final de la 
temporada. 
Aquest darrer trimestre ha estat 
molt intens per a les nostres 
atletes en quan a competicions 
esportives.
Competicions que a la gran 
majoria els han donat els encerts 
i la serenitat per poder obtenir 
tants bon resultats. Satisfetes 
de les nostres atletes, que any 
rere any s’esforcen per millorar 
i treure el màxim rendiment als 
seus entrenaments.
Els dies 2 i 3 d’abril van estar a 
Deltebre, a la final Catalunya 
Sud, on la majoria dels nostres 
exercicis Es van classificar 
per anar als campionats de 
Catalunya.
Els dies 23 i 24 d’abril, les atletes 
que no es van poder classificar 
van assistir a la Copa Federació, 
competició per poder classificar-
se per anar als campionats de 
Catalunya.
Els dies 14 i 15 de maig van estar 
al campionat Catalunya Base, 

a la Vila de Tordera; allí van 
competir amb la majoria de duets 
i individuals de la temporada, 
obtenint molts bons resultats. 
Van tornar cap a casa carregades 
de trofeus.
Els dies 11 i 12 de juny van tenir 
el Campionat de Catalunya 
absolut, on van competir amb 
les modalitats d’equip, els 
individuals i els duets de segona 
divisió.
Com ja és tradició del nostre 
club, el passat dia 19 de juny, 
dins del marc de les jornades 
esportives, el nostre club va fer 
una exhibició de tots els exercicis 
que les nostres atletes han fet 
aquesta temporada, on tot el 
poble va poder gaudir d’un bon 
espectacle.
Per finalitzar el juny, dues de 
les nostres atletes, Mireia Arasa 
i Laura Lange, acompanyades 
de la monitora Judit Lleixà, han 
estat a una competició el 25 de 
juny a Croàcia, concretament 
a Crikvenica, on han presentat 

els seus individuals i el duet 
que han estat fent aquesta 
temporada.  Concretament 
en aquest campionat van 
quedar primeres de duet, Laura 
tercera d’individual i Mireia 
cinquena d’individual. Una bona 
experiència per a elles 3, que em 
consta que ha part de competir, 
han estat fent una mica de 
turisme.
Ara en la recta final de la 
temporada, al mes de juliol fem 
els horaris intensius als matins, 
per anar preparant les desfilades 
per al canvi de pubilles i festes 
majors.
Agrair a les monitores l’esforç 
que fan durant tota la temporada 
per poder dur a terme totes les 
activitats del club, a l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara per tot el suport 
que ens dona per anar endavant i 
als pares i familiars de les atletes. 
I a les atletes encoratjar-les a 
continuar treballant i esforçant-
se com ho han fet fins ara.
Bones festes a tothom i bon estiu.
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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: Rosa Maria i Maria Mercedes
Imatge 2: Enriqueta Pla, Natalia, Pepita Arasa, Juanita Bel, Cinta Monllau, 
Lourdes Fort i Nuri Ferré
Imatge 3: Paco Roig i Cinteta Pla
Imatge 4: Joan, Conxita, Mercedes i Maria Mercedes
Imatge 5: Àngel Fibla i Jordi Mulet
Imatge 6: Vegué, Ferré, Cugat, Pitarch, Blanch, Arrufat, Valls i Romeu
Imatge 7: Celestino Reverté i Rosana Reverté
Imatge 8: Sortida al rovelló
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
L’arbre el fruit ha de donar
la premsa l’ha de premsar,
te l’has de menjar amb el pa
i el vestit et pot tacar.

Dites i refranys:
Cada cosa a son temps,
i a l’estiu cigales.

Webs recomanades:
https://app.genmagic.net/
https://www.educaciontrespuntocero.com

Resposta: L’oli
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Carme Gargallo Redó
Soc Carme Gargallo Redó, abans 
vivia a Lligallo del Gànguil, tinc 
3 germans, jo soc la tercera. Soc 
de la quinta dels 80.

A Lligallo del Gànguil vaig estar 
fins als 25 anys, més o menys. 
Vaig estudiar al col·legi dels 
Lligallos EGB i després vaig 

estudiar delineant a FP Tortosa. 
Quan estudiava delineant vaig 
conèixer a Manel Arasa en qui 
em vaig casar i amb ell tinc dos 
fills, la Mar i el Nil.

Vaig estar treballant de 
delineant a Sant Carles de la 
Ràpita i a Tortosa fins que vaig 
tenir a Mar, llavors em vaig 
replantejar la vida i vaig decidir 
treballar amb el meu home, ja 
que ell és el fill del restaurant 
Venta de la Punta; ell és el 
cuiner i com a mi m’agrada 
també tractar amb la gent, jo 
estic a la sala.

Diguem que vam decidir viure 
a Santa Bàrbara per la faena, 
ja que així no ens cal desplaçar 
molt. 

En certa manera sempre he 
estat independent, i no em va 
suposar cap trauma canviar de 
poble. Als meus pares i als meus 
germans els veig cada setmana 
o els parlo amb el mòbil. Només 
tinc 20 minuts amb cotxe.

Quan vaig tenir a Mar, la meua 
primera filla que ara té 15 anys, 
va ser quan vaig començar 
a relacionar-me més amb la 
gent del poble, va ser quan em 
vaig unir a fer carrosses i vaig 
lligar molt amb les xiques de la 
carrossa. Els ratets de carrossa 
em van unir molt, sempre 
diem que són teràpia. Ara ja no 
en faig cap de carrossa, però 
sempre que puc escapar-me 
a fer menjades en elles o fer 
activitats ho faig, les considero 
les meues amigues, són unes 
superwoman, s’apunten totes a 
un bombardeig si fa falta. 

Santa Bàrbara com a poble 
m’agrada molt, la gent que he 
tractat m’ha tractat superbé, 
començant per la família 
política que m’ha tocat, com 
la gent que treballo i m’agrada 
el caràcter en general de la 
gent, són oberts, fan coses, 
hi ha un munt de grups per 
tot, colles d’amics, grup de 
la banda música, grups de 
carrosses, grups taurins, grups 
de twirling... Sempre es pot 
millorar com tot i així ha de ser, 
però en general Santa Bàrbara 
està bé, tant en infraestructures 
com a festes, etc.

Si vull parlar de les meues 
aficions realment serien moltes, 
principalment m’agrada molt 
l’esport ja que és una manera 
d’alliberar tensions del dia a 
dia, també pel meu caràcter 
obert m’agrada provar coses 
i també m’apunto al que faci 
falta. Depèn de l’època que em 

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

trobe faig unes coses o unes 
altres. 

M’agrada llegir i pintar, temps 
enrere vaig pintar un quadre, ja 
que Nil, el meu fill, l’apuntava 
em vaig apuntar jo. Sempre dic 
que algun dia continuaré fent-
ho, però ara de moment em 
conformo en pintar les parets 
o pintar mandales, perquè ara 
actualment em falten hores 
per anar a classes de pintura i 
pintar quadres.

Sempre que surten sortides per 
fer ioga, meditacions… també 
hi vaig, aquestes teràpies em 
relaxen molt i sempre aquests 
temes m’han portat molta 
curiositat, m’encanta estar 
amb la natura tant a la platja 
com a la muntanya. Els dilluns 
que es el dia nostre de festa 
intentem sortir a fer caminades 

per aquí a la zona, tenim moltes 
coses xules i pròximes, i així 
de passada treure a les fieres 
de casa. A natros ens agraden 
molt els animals, sobretot a mi, 
i sempre he tingut gos i gat per 
casa, si que donen molta faena 
però es fan estimar, i sempre 
he pensat que als meus fills 

la relació amb els animals els 
seria bo. 
En principi la meva idea és 
quedar-me sempre fins acabar 
la meva vida a Santa Bàrbara, 
aquí estic molt a gust i em sento 
estimada pel poble.
Gràcies a l’Agustí per pensar 
en mi per sortir a la revista del 
poble com a planera en adopció.
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La Plana Ràdio

Sense pensar-ho arribem al mes 
de juny i la nostra programació 
habitual arriba al final. S’inicia 
al setembre per acabar al juny 
i aprofitar els mesos d’estiu per 
fer les merescudes vacances, per 
això a l’estiu “intentem” baixar la 
producció i que els col·laboradors 
descansen, també perquè el 
personal de l’emissora es redueix 
o com els darrers dos anys tenim 
joves en pràctiques als que hem 
d’orientar i formar en el món 
radiofònic. Aquest any però, 
per diferents circumstàncies, 
sembla que això no serà possible, 
així que seguirem com sempre 
intentant aportar el millor de 
la ràdio amb una sola persona 
al capdavant, cosa que cada 
vegada es fa més complicat 
perquè cada vegada als mitjans 
es toquen més “tecles”. Fa temps 
que des de la ràdio demanem 
reforços, perquè tenir diàriament 
una programació en directe 
de set hores amb el personal 
existent i portant xarxes socials 
s’aconsegueix perquè la gent que 
hi treballem tenim vocació per 
la nostra feina, però us asseguro 
que cada dia és més complicat.
Però tot no són queixes, perquè 
com cada tancament de curs 
l’Ajuntament també ofereix 
als col·laboradors, als que 
setmanalment acudeixen de 
manera voluntària i a jornal de 
vila al nostre mitjà, un sopar de 
germanor per agrair la dedicació 
altruista. Aquest any entre les 
tertúlies i els espais passem dels 
trenta col·laboradors, que si bé 
tots no acudeixen a la trobada sí 
un gran nombre. 
Ens agrada aprofitar aquest mitjà 
escrit per demanar la implicació 
d’aquells joves que tinguin 
inquietuds per la comunicació 
que s’acosten al nostre mitjà, si 
tenen algun projecte o sense tenir-
lo, les portes de la ràdio sempre 
estan obertes, especialment per 

al jovent, donat que és la franja 
d’edat més difícil de captar, però 
que té sempre moltes coses que 
aportar. La ràdio enganxa i un pot 
desenvolupar-se musicalment, 
fent entrevistes o amb altres 
idees, només cal que vingueu 
abans del setembre i trobarem la 
manera de fer encabir les vostres 
inquietuds comunicatives a la 
nostra emissora a l’emissora de 
tots. 
A la ràdio sempre intentem 
evolucionar, aprendre, innovar 
i tot això s’aconsegueix estant 
atents a les noves tendències, 
per això el passat mes de maig 
la coordinadora del mitjà i qui us 
escriu va assistir al MAC (Mercat 
Audiovisual de Catalunya) amb 
altres companyes dels mitjans 

ebrencs per conèixer el futur 
i les noves tendències. Entre 
d’altres temes ens van explicar 
l’imparable creixement dels 
continguts amb podcast, allò 
que moltes vegades ja us hem 
explicat, escoltar el que és vol 
quan es vol, contingut a la 
carta, però no només d’allò que 
es produeix al mitjà sinó d’allò 
fet especialment amb podcast i 
que només amb aquest format 
es pot escoltar, una tendència 
per la qual nosaltres seguim 
apostant. El millor d’aquestes 
jornades és el debat posterior 
amb altres companys de mitjans 
que t’enriqueixen personalment 
i del que sempre aprens amb 
idees que et donen o d’altres que 
comparteixes. 
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La Plana Ràdio

Una de les idees compartides pel 
nostre mitjà fou l’Accent Planer, 
aquest programa que cada vegada 
té més seguidors amb podcast 
perquè et permet conèixer la 
vida privada de gent del poble 
i que a la vegada els mateixos 
entrevistats et recomanen la 
gent a la qual entrevistarem en 
propers capítols. Hem tingut 
algunes “carabasses”, hi ha gent 
que no vol venir a explicar “la 
seva vida”, però nosaltres seguim 
insistint perquè la idea no és 
explicar allò que no és vol sinó 
descobrir tot el potencial que 
tenim de gent planera, com és 
el cas de les darreres entrevistes 
amb Ernest Cid Arasa, Ainoha 
Forcada Barberà, Xavier Ortín, 
Fani Forcada Caballé o Jordi 
Boronat i Valle Campo entre 
d’altres. Les descobrireu a la web 
de la nostra emissora. 
Bon estiu i bona ràdio!



Smartcentre

Aula Mentor és un sistema 
de formació oberta, lliure i 
mitjançant Internet promogut 
pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional d’Espanya. 
Participen activament en aquesta 
iniciativa, a través de convenis de 
cooperació, un nodrit conjunt de 
comunitats autònomes, entitats 
locals territorials i entitats 
públiques dependents de les 
entitats locals territorials. Així 
mateix, hi ha convenis amb ONG 
amb reconeixement d’interès 
públic, l’Institut Cervantes i les 
Institucions Penitenciàries. A 
l’àmbit internacional, Aula Mentor 
s’integra en els plans operatius de 
l’OEI i en programes de cooperació 
al desenvolupament amb l’AECID 
del Ministeri d’Afers Exteriors 
Espanyol, per la qual cosa hi 
ha aules ubicades en alguns 
països iberoamericans dirigides a 
diferents perfils de població amb 
necessitats i característiques 
diverses. A causa d’aquesta 
participació a diversos països 
llatinoamericans, Aula Mentor 
compta amb reconeixement 
internacional considerada com 
una de les 14 bones pràctiques 
a l’Inventari de la Unió Europea 
a través d’un estudi dirigit per la 
Universitat de Florència.
Els objectius d’Aula Mentor 
se centren a proporcionar 
una alternativa en matèria de 
formació a la població adulta 
que no té oportunitat d’assistir 
a l’oferta presencial i el ritme 
d’aprenentatge i/o dedicació de 
la qual requereix un sistema 
totalment flexible no subjecte ni a 
horaris ni a terminis de cap mena.
L’oferta formativa es materialitza 
en un conjunt de cursos en 
actualització permanent, 
organitzats en àrees formatives 
i que han estat dissenyats i/o 

adaptats especialment per a les 
característiques dels potencials 
destinataris i de la modalitat 
d’ensenyament.
Entre les senyes principals 
d’identitat d’aquesta iniciativa 
destaquen:
•	 La flexibilitat del sistema que 

beneficia tots els participants.
•	 La xarxa d’infraestructures 

físiques anomenades aules 
Mentor que supera actualment 
les 450 i al capdavant de les 
quals es troba un administrador 
que assessora, orienta, informa 
i matricula l’alumne.

•	 La varietat de la nostra 
oferta formativa. Superior als 
170 cursos i en permanent 
creixement i actualització.

•	 L’existència d’exàmens 
presencials que permeten 
valorar el grau d’aprofitament 
del curs, garantint alhora la 
identitat de l’alumne que fa 
la prova. Superar aquesta 
prova dona dret a un certificat 
d’aprofitament emès pel 
Ministeri d’Educació. És 

important destacar que aquest 
certificat NO és un títol oficial i 
per tant el seu reconeixement 
és responsabilitat de la 
institució o organisme on es 
pugui presentar com a mèrit. 
Per tal de dotar aquesta 
iniciativa d’un cert grau de 
sostenibilitat econòmica, 
Aula Mentor no és un sistema 
gratuït de formació, però el seu 
cost reduït el fa accessible a la 
major part de la població.

A l’Smartcentre trobareu el servei 
d’Aula Mentor de Santa Bàrbara, 
on podreu obtenir informació i 
realitzar els tràmits necessaris 
per accedir als cursos formatius, 
així com fer ús de l’espai durant 
la vostra formació.

Més informació:
www.aulamentor.es
www.smartcentre.cat

Smartcentre: 
977 719 136 - 695 228 149

smartcentre@santabarbara.cat

Aula Mentor
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Smartcentre

Aquest últim trimestre ja hem 
pogut fer totes les activitats de 
sempre, més activitats a l’aula 
de robòtica, col·laboració amb 
l’escola Jaume Balmes i més... 

Aquest estiu us esperem a la 
bibliopiscina, i recordeu que al 
setembre tornen les inscripcions 
a l’Smartcentre per a les 
activitats del nou curs, activitats 

de sempre i noves activitats, nous 
espais, sorpreses com sempre per 
començar el nou curs. 

No teniu excusa, de 0 a + 100 anys 
tothom pot venir, us esperem!
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Smartcentre

Document 

Sobreviure a la vida
Autora: Jaume Martín
‘Sobreviure a la vida’, de Jaume Martín és una obra de ficció que explica 
la història de superació d’en Quim, l’alter ego del propi autor, que conviu 
entre les paraules drogues, càncer i suïcidi, i malgrat això, l’obra està 
plena d’esperança, i alliberament personal en què l’ansietat, l’angoixa, la 
hipocondria, el pànic i els sentiments s’expressen de forma visceral.
Sinopsi: 
Per fi, sé que és una malaltia. M’ha costat molt d’entendre que jo era i soc 
un pacient que necessitava anar al doctor per curar-se. No comprenia res del 
que li passava al meu cervell. Aleshores, donava per fet que els altres tampoc 
em comprendrien. Aquest va ser el meu gran error: creure que ningú d’aquest món patia angoixa i pànic, que només 
jo em comportava de manera estranya. Quina bajanada!
L’autor destina els beneficis de la venda del llibre al projecte solidari d’ajuda per al càncer infantil de l’hospital Sant 
Joan de Déu.

El racó de les recomanacions

Web 
ohttps://localingual.com/
Localingual és un atles sonor mundial d’idiomes i accents 
també en què tu pots col·laborar. Darrere de la idea hi 
ha un desenvolupador que va quedar fascinant per les 
cultures de cada país durant els seus viatges, i que somia 
que el seu portal es converteixi en una mena de Wikipedia 
dels idiomes. I és que tot funciona de forma col·laborativa, 
i tu mateix pots entrar a la web i enregistrar determinades 
paraules, noms o frases amb el teu idioma i accent.
L’únic que has de fer quan entris en aquesta web és anar 
fent clic sobre els diferents països que vulguis observar. Quan ho facis s’obrirà una columna a la part dreta de la 
pantalla, i hi podràs veure una llista amb tots els idiomes, dialectes i accents que hi ha en aquest país. Si continueu 
baixant, també veureu que apareixen altres idiomes que aparentment no estan relacionats. El millor d’aquest 
projecte és que qualsevol pot col·laborar desinteressadament gravant-se i enviant els seus propis àudios. A sobre de 
la llista de cada país hi ha una icona amb un micròfon, i quan prems sobre ell se t’obre un menú per col·laborar amb 
el projecte.
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Grup Joventut

Les activitats que organitza el 
Grup Joventut aquests mesos 
d’estiu són: La cursa enigmàtica 
i les colònies d’estiu.
La cursa aquest any sota el 
nom de “Els deus de l’Olimp” 
dinamitzarà la nit del dilluns 
de les Festes Majors. I que 
després que els dos últims 
anys no es pogués realitzar 
per la pandèmia l’organització 
l’agafem en més ganes que 
mai. I on la sort tindrà un paper 
fonamental per poder sortir 
victoriosos de la cursa. 
I tal com passa amb la cursa, 
després de dos anys de parada 
forçada, agafem les colònies 
amb moltes ganes. Un total de 
66 xiquets i xiquetes d’entre 
primer de primària i segon 
d’ESO i 12 monitors marxarem 
del dia 25 al 30 de juliol al 
poble de Vallgorguina a la casa 
de colònies Can Clarens. Amb 
l’objectiu principal de conviure 
i divertir-nos conjuntament.
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Llar d’Infants Les Beceroles

I en un tres i no res tornem a 
estar a juny! Acaba un altre 
curs a la nostra escoleta; un 
curs en què hem pogut tornar a 
gaudir de la normalitat que tant 
necessitàvem. Vam començar 
a setembre plenes d’incerteses, 
amb estabilitat de grups, evitant 
el contacte entre infants, amb 
mascareta i distància entre tots 
nosaltres... Per sort tot això s’ha 
acabat! Hem pogut tornar a 
ajuntar-nos als patis, hem tornat 
a fer sortides i, sobretot, ens hem 
tornat a veure els somriures. 
Aquest curs, tot i començar-lo 
amb restriccions, l’hem pogut 
acabar  gaudint  de la festa de 

la primavera amb les famílies, 
de la sortida de final de curs 
a Mas d›en Joan, de l›acte de 
graduació de l›alumnat de P2, 
de la festa de final de curs... 
Realment teníem moltes ganes 
de dies de disbauxa amb família! 
Aquest any, arran dels anys 
anteriors que havíem viscut, hem 
decidit tornar a ficar el focus en 
els petits i les petites; aquests 
anys de pandèmia han fet estralls, 
i per això, nosaltres, des de la llar 
d’infants hem d’esdevenir més 
“casa” que mai. Estem treballant 
per engegar un projecte de canvi 
en què les educadores siguem 
puntals en sostenir als alumnes, 

en què les famílies siguin part 
activa d’aquesta escoleta i en 
què els xiquets i les xiquetes 
visquin la realitat de la llar com 
un annex de casa seva i la seva 
família. Som conscients que 
aquest canvi no es farà d’un dia 
per a l’altre; cal formar-nos i fer 
un seguit de canvis als espais de 
la llar. Això no obstant, estem 
molt engrescades amb el canvi i 
la voluntat d’avançar és tota.

Del curs que tanquem només 
tenim paraules d’agraïment 
per continuar creixent dia 
a dia. Gràcies, un any més, 
per l’aprenentatge que ens 
emportem. Bon estiu!
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Participació Planera

L’any 2009, un grup de persones 
amb l’entusiasme, la constància 
i les ganes de mantindre ben 
viva una part de les tradicions 
planeres van apuntar-se a un 
taller per aprendre els balls 
que ballaven els avantpassats 
planers.
Després d’uns anys ballant en 
diferents actes i celebracions 
que es realitzen a Santa Bàrbara, 

van formar-se com a Grup de 
Ball Jota Planera, van seguir 
aprenent diferents jotes i balls 
de les Terres de l’Ebre i l’any 
2018 van començar a assistir a 
les diferents trobades de jotes 
que s’organitzen pel territori: 
Sant Jaume d’Enveja, Amposta, 
La Ràpita, Deltebre, Godall, Prat 
de Comte, El Reguers, etc.
Enguany, i després de dos anys 

de no poder assistir a cap 
trobada degut a la pandèmia 
de la COVID-19, comencen a 
participar de nou a les trobades 
de jotes. De moment van assistir 
a la trobada de jotes celebrada 
el 18 de juny a Sant Jaume 
d’Enveja i tenen previst assistir 
a la trobada d’Amposta del 
dia 20 d’agost i a la trobada de 
Deltebre del dia 10 de setembre.

Grup de ball jota planera de Santa Bàrbara

57



Participació Planera

La cursa de 10k i 5k de Santa 
Bàrbara es va realitzar el passat 
27 de març a la nostra població 
i, a més a més, va ser l’inici del 
circuit Running Series Terres de 
l’Ebre 2022. 
La prova, amb sortida de les 
dos curses (10 km i 5 km), i la 
caminada popular de 5 km va 
sortir des del pavelló municipal 
de Santa Bàrbara - Planaactiva. 
Com a novetat d’aquesta 
edició es van realitzar, per als 
participants dels 10 quilòmetres, 
dos voltes per un circuit urbà, i 
una volta, els de 5 quilòmetres, 
compartint circuit amb els 
participants de la marxa. En total 
varen participar 195 persones en 
totes 3 modalitats. 
Posteriorment, a les 11.30 hores 
es van realitzar els circuits 
per a les curses infantils, per 
promocionar la pràctica de 
l’esport i l’atletisme entre els 
més joves de la població.
El guanyador de la cursa de 10 
km masculí va ser Llorenç Sales 
amb un temps de 32 minuts i 45 
segons.
La guanyadora de la cursa de 
10 km femenina va ser Celia 
Callarisa amb un temps de 41 
minuts i 57 segons.
Pel que respecta a la cursa de 5 
km la guanyadora en la categoria 
femenina va ser Ruth Martí 
amb un temps de 20 minuts i 29 
segons, i en categoria masculina 
va ser Josep Ramon Sanahuja en 
un temps de 17 minuts 18 segons.
Des de Planaactiva esperem 
seguir amb aquesta evolució 
positiva pel que fa tant al 
nombre de participants com 
per la implicació de les entitats, 
empreses i particulars que van 
col·laborar en la realització de 
l’esdeveniment. 
Ens tornem a veure a l’edició de 
la Cursa de Santa Bàrbara de 
2023.

10 Km Santa Bàrbara
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Participació Planera

L’escola Jaume Balmes juntament 
amb l’empresa Planaactiva van 
ser les encarregades de realitzar 
el 1r Campus Multiesportiu de 
Setmana Santa a les instal·lacions 
esportives municipals de la 
població.

El Campus va tenir un total 
de 153 xiquets i xiquetes de la 
població d’entre 3 i 12 anys d’edat 
que durant els dies 11, 12, 13 i 14 
d’abril de 2022, de les 9 a les 13 
hores van gaudir d’una proposta 
d’activitats lúdiques i esportives.

L’equip professional va estar 
integrat per 10 monitores i 2 
coordinadors. Tot i el mal temps 
d’aquells dies, es va poder dur a 
terme l’activitat amb normalitat i 
els xiquets i xiquetes varen poder 
gaudir de l’inici de les vacances 
de Setmana Santa en un ambient 
enriquidor a nivell cognitiu, 
físic i socioafectiu, treballant 
conceptes com l’esperit crític, el 
treball en equip, la cooperació 
amb els companys i el respecte 
mutu.

Campus Multiesportiu de Setmana Santa
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Opinió dels Partits Polítics

Ja han passat tres mesos des del darrer article que vam adreçar a tots vostès i han 
succeït algunes coses que intentarem resumir. Des del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, no hem deixat de treballar per fer més fàcil la vida de 
les planeres i planers. Després del darrer ple municipal vam elaborar un llistat, que 

vam fer arribar a l’equip de govern, de carrers que estan en mal estat o creiem que necessiten una actuació 
relativament urgent, també hem tingut reunions amb diferents regidors, per comentar diferents aspectes de 
la vida quotidiana. Al passejar pels carrers de la nostra població, tenim la oportunitat de conversar amb els 
vilatans i que ens facin arribar les queixes i preocupacions, després ens toca a nosaltres, fer sabedors a les 
autoritats o perquè no, fer-ho públic, hem passat per la nostra emissora municipal de ràdio, per poder exposar 
algunes de les tasques que hem realitzat al llarg d’aquest trimestre. Sempre intentem aportar idees i fer fàcil 
la governabilitat al nostre poble i per això hem mantingut reunions amb diferents estaments del territori, per 
sol·licitar assessorament i/o ajuda.
El passat sis d’abril, la secció local d’ERC de Santa Bàrbara vam fer una assemblea per escollir candidat a les 
properes eleccions municipals del 2023. És cert que encara queda un any, però creiem que les coses s’han de 
fer amb el temps necessari per treballar els problemes i necessitats que té el nostre poble. L’escollit per liderar 
aquest futur immediat és Josep Lluís Gimeno. Els dos regidors actuals d’ERC al consistori de Santa Bàrbara 
posaran tota la seva experiència i les seves ganes de treballar. 
Ja no ens en recordem de la Covid-19, estem fent una vida pràcticament normal i gaudint de les nostres festes 
i tradicions, premis literaris, Sant Gregori, Jornades Culturals, Jornades Esportives, Sant Joan i, per fi, les nostres 
Festes Majors. volem desitjar unes molt felices festes patronals i recomanem la màxima participació a tots els 
actes.
Podeu contactar amb nosaltres mitjançant: santabarbara@esquerra.cat i a instagram erc_santa.barbara.

Benvolguts planers i planeres, 
En aquest segon trimestre de 2022 la COVID-19 ha deixat de ser protagonista principal en totes 
les nostres activitats, i encara que continua present entre nosaltres, sembla que ara sí hem pogut 
tornar a fer una vida semblant a la que es feia abans del març de 2020. Així, vam poder celebrar 
les XXX Jornades Culturals amb total normalitat, i amb l’estrena inclosa del nou Himne de Santa 
Bàrbara. També vam gaudir d’un magnífic cap de setmana de Sant Gregori, amb la consolidació 

de la Festa “Arrels Planeres” i la proclamació d’una nova generació de pubilles i pubills, aquesta vegada sense 
mascareta. I també s’han pogut celebrar unes XXIX Jornades Esportives plenes d’activitats, moltes d’elles 
innovadores. En la nostra opinió, una bona feina per part de tots els tècnics i treballadors municipals involucrats, 
liderats pels nostres regidors i l’alcalde.
Ara comencem el tercer trimestre amb les Festes Majors, que enguany també seran tal i com sempre les hem 
conegut. Escrivim aquestes línies abans de celebrar-les, i per això el nostre desig és que tothom pugui gaudir-les 
al màxim, i que entre tots aconseguim viure uns dies d’harmonia, descans i diversió que tenim ben merescuts.
En el capítol d’obres està previst tenir acabada la Fase III del carrer Aire amb el nou disseny de la plaça de 
l’Alto, convertida ara en una rotonda que facilitarà el trànsit en aquella important cruïlla, i també està previst 
que comencin les obres de la Fase V de la restauració de l’ajuntament. En paral·lel també s’estan executant 
les obres dels vestidors de la nau polivalent, i el tancament del camp de futbol per evitar el mal ús d’aquesta 
important instal·lació.
Els quatre regidors de JUNTS x SB continuem treballant units per tal de tirar endavant tots els projectes que 
tenim per Santa Bàrbara. Al maig de 2023 hi haurà eleccions municipals, i els propers mesos escoltarem veus 
que ens faran moltes promeses i ens oferiran solucions fàcils a tots els nostres problemes. Els que fa anys que 
treballem pel poble ja coneixem aquesta situació, i aquestes mateixes veus són les que després acaben dient: 
“no pensàvem que les coses costaven tant d’aconseguir” o “vist des de fora semblava més fàcil...”. Els que fa 
anys que treballem pel poble sabem que no hi ha solucions màgiques i que els projectes surten endavant com 
a fruit de la planificació, l’esforç i la constància, i això és el que nosaltres us podem oferir ara i en el futur.
Cuideu-vos molt i visca Santa Bàrbara!
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Opinió dels Partits Polítics

Amb l’arribada de la calor s’aproxima l’estiu i això té un clar sabor a Festes Majors, unes 
festes que després d’uns anys tornen a la normalitat, dies de gaudir, de retrobaments, de 
balls, de bous, d’ofrena, de banda, de pubilles i pubills i un llarg etc. més. En definitiva, 

dies d’alegria i sobretot de desconnexió per a totes les planeres i planers. Gaudim-les.

Aquestes últimes setmanes una boira s’ha apoderat del nostre poble, una olor i una fum que dia darrere 
dia ens ve a visitar sense veure un fi. El nostre partit va assistir a la reunió convocada pel senyor alcalde 
i vam donar suport a les iniciatives d’una moció i roda de premsa, proposada per nosaltres, per dir que 
estem farts i que es busquin solucions a aquest problema. 

Per una altra banda, també vam suggerir una recollida de firmes promoguda  pel mateix Ajuntament, 
cosa que es va declinar. Esperem que el tema se solucioni l’abans millor, no ens val que aturin per Festes 
Majors... volem que es trobi una solució.

Falta menys d’un any per a les eleccions municipals, i la veritat que estem molt tranquils per la feina feta. 
Nosaltres hem estat treballant durant 3 anys, no serem dels que, ara a falta d’un any, com alguns estan 
fent, vulguem fer el que no hem fet amb aquests últims 3.

I ja per acabar, fa un temps que el dissabte abans del ple estem realitzant una recollida de propostes 
o preguntes per tal de poder transmetre a l’equip de govern al ple següent. La veritat que estem molt 
contents de la resposta de la gent.

Planeres i planers, MOLT BONES FESTES 2022!!!
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