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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

Ana M.
Panisello Arasa
Regidora de Serveis 
Socials, Noves 
Tecnologies, Esports, 
Turisme i Fires

Benvolguts planers i benvolgudes planeres,
Anem a fer un petit repàs nomenant gairebé la meitat o final de 
les Jornades Esportives, aquest any hem recuperat gran part de les 

activitats, hem pogut gaudir fins i tot de les 12 hores de futbol sala tan 
desitjat pels nostres joves, els quals han pogut participar plenament i els 
hi agraeixo molt. En aquestes jornades també vam poder utilitzar la recent 
estrenada nau polivalent que va ser inaugurada a la passada fira de l’oli.
Als pocs dies, vam iniciar la temporada d’estiu, ja que acabat el curs escolar 
s’obren les piscines, relax i temps per aprofitar les instal·lacions del nostre 
preuat poliesportiu: casals, els ballarics, futbol, pàdel, cursets de natació, 
aquagym, campus instrumental, exhibició de natació sincronitzada, 
aproximadament un total de 17.000 usuaris en tota la temporada. Festa 
final de temporada amb inflables, gimcanes i tornada a l’escola en moltes 
ganes d’aprendre.
Comencem a preparar la XXVI Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, 
cal nomenar la seua importància i referent al nostre poble, mostra del 
producte que ens identifica: l’oli (l’or líquid) segell de Santa Bàrbara. Aquest 
any tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre, seguim apostant pel darrer 
cap de setmana per afavorir la producció de l’oli novell, acollirem un gran 
nombre d’expositors, intentarem superar els 50 de la darrera edició, que 
malgrat els anys complicats ens són fidels, seguirem donant protagonisme 
al comerç local i a les entitats, també volem superar el nombre de visitants 
que sempre s’interessen pel món de l’oli, potenciarem la nova nau polivalent 
que ens aporta seguretat i qualitat, seguretat davant les inclemències del 
temps i qualitat i confort als estands dels expositors i visitants, volem fer 
canvis en alguns aspectes de la fira: entrada, food trucks, nova carpa, etc. 
sempre sense perdre ni l’essència ni la identitat.
Serà una edició carregada d’activitats com ja ve essent habitual, moltes ja 
tradicionals però altres molt novedoses com el tast d’olis novells i el concurs 
d’aparadors, altres complementàries que es realitzaran fora del recinte firal, 
com és el cas de “Tasta la Cultura” un petit recorregut per visitar el Museu 
de la Vida a la Plana, les cooperatives en plena producció i amb tast d’oli 
inclòs. Aquesta activitat es realitzarà durant tots els mesos de novembre, 
desembre i gener.
Aquest any gaudirem durant tot el més de novembre de la XXV edició de 
les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli que cada cop atrauen 
a més gent donada l’excel·lent gastronomia fruit de l’esforç dels nostres 
restauradors. Volem donar un impuls a aquestes jornades ja que arribar a 
la 25è edició ha estat tot un èxit gràcies a l’esforç i col·laboració de moltes 
persones.
Volem homenatjar als restaurants que han participat al llarg de la història 
i donar protagonisme a la restauració i gastronomia, per això la fira de l’oli 
també tindrà moltes activitats referents a la gastronomia, una gastronomia 
que precisament aquest any ens aportarà sorpreses que de ben segur seran 
del gust de tothom, però especialment dels amants a la cuina.
En definitiva, no us podeu prendre aquest any ni la Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç, ni les Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli 
però sobretot no us podeu perdre cap de les activitats que s’han programat 
en aquesta edició.
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Obres del carrer Aire (Fase III)

A principis d’agost van quedar 
enllestides les obres de 
reforma del carrer Aire (Fase 

III), des de l’encreuament amb 
el carrer Roger de Llúria fins a la 
plaça de l’Alto. Es dona així un pas 
més per completar la canalització 
del Barranquet, iniciada al 2014, 
amb l’objectiu d’absorbir, en la 
mesura del que sigui possible, les 
avingudes periòdiques del Barranc 
del Pelós que creua d’oest a est el 
nostre poble. Ja solament quedarà 
pendent una última fase per 
connectar tota la canonada amb el 
col·lector existent a l’entrada del 
poble.
Igualment que en les fases 
anteriors, en aquesta Fase III s’ha 
instal·lat la canonada de recollida 
d’aigües pluvials i s’ha renovat 
totalment la xarxa d’aigua potable, 
el clavegueram i l’enllumenat. 
El carrer i la plaça han estat 
pavimentats amb aglomerat 

asfàltic, i cal destacar la millora 
de les voreres per tal de donar 
prioritat al pas dels vianants per 
les mateixes sense dificultats. En 
aquests moments queda pendent 
la substitució d’alguns focus de 
l’enllumenat.
Així mateix s’ha fet una renovació 
total de la plaça de l’Alto, tant 
des del punt de vista estètic com 
funcional, ja que l’anterior illa 
enjardinada ha estat substituïda 
per una petita rotonda, i ara el 
trànsit dels vehicles es fa d’una 
manera més ordenada i segura.
Aquesta obra, que es va començar 
al mes de novembre de 2021, ha 
sofert alguns endarreriments 
durant la seva execució degut a 
les pluges continuades durant el 
mes de març, i sobretot en la part 
final, per la falta de disponibilitat 
d’empreses d’asfaltat.
L’obra tenia un pressupost de 
licitació de 230.000 € i ha estat 

executada, després de concurs 
públic, per l’empresa ampostina 
CONTREGISA, amb un pressupost 
d’adjudicació de 213.536,24 € (IVA 
inclòs). Aquesta obra està finançada 
en un 80 % aproximadament per la 
Generalitat de Catalunya a través 
del PUOSC.
L’alcalde Antonio Ollés, 
responsable de l’àrea d’Urbanisme, 
vol expressar el seu agraïment a tot 
el veïnat en general per la paciència 
mostrada per les molèsties que 
directa o indirectament han 
hagut de patir. També manifesta 
el seu convenciment de què 
durant el 2023 es pugui completar 
aquesta obra de canalització del 
Barranquet, executant la Fase IV 
i a la vegada construint una gran 
bassa de laminació abans del 
col·lector que ajudarà encara més 
a reduir l’impacte de les futures 
barrancades. 

Polígon Tosses - Parcel·la, 6 - Tel. 977 704 976 - Fax 977 705 654 - 43780 AMPOSTA (Tarragona)
http://www.contregisa.com
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El dia 5 de setembre es va 
donar inici al curs escolar 
2022/2023 a la Llar d’Infants 

les Beceroles i a l’Escola Jaume 
Balmes, en una jornada on el més 
important és el retrobament dels 
alumnes, els pares i els professors, 
i les noves expectatives que s’obrin 
de cara als propers deu mesos.
Als dos centres escolars de 
titularitat municipal, durant 
l’estiu, s’han portat a terme petites 
reparacions que estaven pendents 
de realitzar i també alguns 
canvis. Hi ha dos actuacions que 
destaquen sobre la resta, i són la 
construcció d’una paret de maó en 
substitució d’uns panels de fusta 
que fins ara feien de paret divisòria 
entre dos aules del primer pis de 
l’escola, i la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per autoconsum a 
la teulada de l’escola. 
El motiu per construir ara aquesta 
nova paret de maó va ser acordat 
amb la direcció del centre i es deu 
a la probable arribada de noves 
pantalles educatives de grans 

dimensions que no hagués estat 
possible col·locar als panells de 
fusta pel seu considerable pes.
Respecte les plaques fotovoltaiques 
a la teulada de l’escola es tracta 
d’una instal·lació de 38 panells 
solars amb un inversor, que 
generen una potència aproximada 
de 15 kw, i que a partir d’ara 
cobriran bona part del consum 
elèctric que requereix l’edifici, i 

per tant l’estalvi econòmic serà 
important.

Aquesta instal·lació té un cost 
aproximat de 22.000 euros 
dels quals 20.000 euros estan 
subvencionats per part de la 
Diputació de Tarragona mitjançant 
la línia “Desenvolupament dels Plans 
d’acció per l’energia sostenible i el 
clima (PAESC)”. 

Inici curs escolar 2022/2023

Durant els mesos d’agost i 
setembre, Infraestructures.CAT 
en col·laboració amb el CTTI 
(Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació) de 
la Generalitat de Catalunya, han 
fet les obres de desplegament de 
la xarxa troncal de fibra òptica des 
d’Amposta fins a Santa Bàrbara. 
La tècnica utilitzada ha estat 
la realització d’una micro-rasa 
al voral de la carretera de 5,5 
cm d’amplada per 35 cm de 
profunditat, amb la posterior 
reposició del paviment afectat.
Aquest tram ha arribat a la 
nostra població per la carretera 

T-350, travessant el nucli urbà 
de Masdenverge, i arribant fins 
a l’entrada de Santa Bàrbara on 
s’ha deixat un punt de connexió 
perquè des d’allí les companyies 
comercialitzadores puguin fer la 

distribució per tota la població.
En paral·lel també s’està treballant 
en un altre tram des de Santa 
Bàrbara fins a Tortosa que servirà 
per donar servei també al polígon 
industrial “Barranc de Lledó”. 

Fibra òptica
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Després de la primera 
actuació a meitat del 
passat mes d’agost per tal 

de netejar i anivellar els terrenys, 
i una vegada consolidats, els dies 
26 i 27 de setembre s’ha procedit 
a pavimentar amb una doble capa 
de reg asfàltic el tram del carrer 
Sant Pere comprès entre la rotonda 
“de les Mans” i el carrer Victòria. 
Prèviament es va aplicar una capa 
d’asfalt aglomerat al tram central 
on hi ha una certa pendent per 
donar més resistència davant de 
l’erosió provocada pels regueralls 
de la pluja.
Es tracta d’una actuació 
provisional fins que en un futur es 
pugui procedir a la urbanització 
definitiva dels terrenys, i que té 
com a objectiu facilitar l’accés i 
la circulació en aquesta zona del 
poble, així com dignificar l’entorn.
El cost aproximat d’aquests 
treballs és d’uns 20.000 euros, i 

han estat realitzats per l’empresa 
planera Transformacions Agrícoles 
Martí. 
Aprofitant la presència al poble de 
la maquinària adient per aquests 
tipus de treballs, s’ha aprofitat 

també per aplicar una doble capa 
de reg asfàltic al tram del carrer 
Rector de Vallfogona que ja es va 
obrir a la circulació la passada 
legislatura, i que servirà per 
allargar la seva conservació. 

Asfaltat carrer Sant Pere

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



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

Festes Majors
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Diada 11 de setembre
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 14/7/2022 12/8/2022 5/9/2022

LLOC
Dipòsit de 
capçalera

Xarxa: c/Ausias 
March

Xarxa: c/Ausias  
March 

CONCEPTE
LÍMIT 

RD140/03

Recompte Escherichia Coli 0 0 0 0

Recompte Clostridium Perfringers 0 0 0 0

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

Recompte bactèries Coliformes 0 0 0 0

Amoni 0,5 <0’05 <0’05 <0’05

Clor lliure In-situ 1 0’87 0’86 0’59

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

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 507 503 510

Olor (a 25ºC) 3 2 2 1

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’7 7’7 7’6

Sabor (a 25ºC) 3 2 2 1

Terbolesa (Dipòsit) 1

Terbolesa (Xarxa) 5 0’28 0’24 0’27

Nitrats 24 29
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Dijous 7 de juliol, i dins el 
marc de les Festes Majors 
2022 de Santa Bàrbara, 

es va fer entrega dels premis del 
XVII concurs d’imatge digital. En 
aquesta edició la temàtica va ser: 
Vestuari tradicional PLANER. 
 Un jurat compost per representants 
d’entitats, treballadors de 
l’ajuntament i regidors va ser 
l’encarregat d’efectuar les votacions 
per treure les imatges guanyadores. 

El primer premi, dotat amb 100 €, 
va ser per a Montxe Guzman, el 
segon premi, dotat amb 50 €, va 
ser per a Alina Caballé Arín i el 
tercer premi, dotat amb 30 €, se’l va 
endur Guillem Blanch Roldan. Tots 
els participants també van rebre 
un obsequi en agraïment a la seva 
participació.
La regidora de Noves Tecnologies, 
Ana M. Panisello, es mostrava 
molt satisfeta de la consolidació 

d’aquest concurs i encoratjava a 
tots els aficionats a la fotografia a 
participar-hi en properes edicions. 
El concurs és una manera d’apropar 
i fomentar l’ús de les TIC entre la 
nostra ciutadania. A més, 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. 

Premis XVII concurs d’imatge digital

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

1r PREMI Montxe Guzman 2n PREMI Alina Caballé

3r PREMI Guillem Blanch
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Visites teatralitzades al museu

La Regidoria de Turisme, 
conjuntament amb el Museu 
de les Terres de l’Ebre, han 

creat un nou producte promocional 
per a la dinamització del Museu 
de la Vida a la Plana. Ja de fa anys, 
el conveni entre ambdós parts ha 
suposat diferents activitats que 
han ajudat a la promoció i difusió 
del centre, més enllà de les visites. 
Les visites teatralitzades són un 
producte inclòs ja en el conveni. 
Tot i això, en els darrers temps i 
gràcies al paper que juga l’actual 
dinamitzador del museu, Juanjo 
Vegué, ha permès donar-li més 

èmfasi a aquesta activitat, la qual 
ha estat sol·licitada en més d’una 
ocasió, especialment per centres 
educatius que els permet gaudir 
de la visita al museu d’una forma 
més activa, dinàmica, participativa 
i entretinguda. 
Amb aquestes premisses, s’ha 
gestionat aquesta nova activitat 
per oferir-la a tots els públics. 
Així doncs, l’últim dissabte de 
cada mes, d’11 a 14 h es realitzen 
visites teatralitzades. Podeu fer la 
reserva al telèfon 658998721 o al 
correu electrònic museulaplana@
santabarbara.cat. 

Clausura casal d’estiu els Ballarics 2022

El casal d’estiu els Ballarics ha 
acabat les setmanes d’aquest 
any amb un total de 75 nens 

i nenes en edats compreses entre 
els 3 i 12 anys, dirigits per un total 
de 9 monitores i monitors. Es va 
portar a terme durant els mesos de 
juny, juliol i setembre en un horari 
de 9 a 13 hores.
El centre d’interès d’aquest any 
va ser “Els animals”. Dintre la 
programació, els nens i nenes 
van poder gaudir de diferents 
activitats: manualitats, activitats 
esportives, experiments i jocs. A 
més aquest any, com a novetat, un 
dia a la setmana van realitzar dos 
coreografies de zumba. 
El dia 2 de setembre es va fer 
la cloenda del casal d’estiu els 
Ballarics on van poder assistir 
tots els nens i nenes que van 
venir alguna setmana al casal. 
La festa final va ser de les 11 fins 
a les 17 hores. A primera hora 
els nens i nenes van gaudir de la 
piscina on van jugar una estona. 
Seguidament vam sortir tots fora 
a la pista coberta on els esperava 
el dinar que va fer el càtering 4 
fogons. Després de dinar vam jugar 

al bingo, els guanyadors van tenir 
un obsequi i a les 16.30 hores van 
venir els familiars dels infants i 
van poder gaudir de l’actuació que 
van portar a terme els nens i nenes 
que eren les dos coreografies que 
havien estat practicant durant 
totes les setmanes. I per acabar el 
dia, se’ls van repartir uns regalets 
a tots els infants del casal d’estiu.

Ana M. Panisello, regidora de 
Serveis Socials, i els monitors 
del casal d’estiu valoren molt 
positivament la tasca duta a terme, 
ja que es creu que s’han complert 
les expectatives proposades. 
També volen donar les gràcies 
a tots els nens i nenes que han 
col·laborat igual que a les famílies. 
Fins l’any que ve. 
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Millores a les instal·lacions del poliesportiu municipal

Aquest estiu s’han realitzat 
millores al poliesportiu 
municipal, ja que s’ha 

instal·lat una tanca al voltant del 
camp de futbol; en aquesta acció 
es pretén controlar l’accés i fer 
un bon ús de les instal·lacions. 
També s’ha modificat la posició 
de les porteries laterals plegades 
endarrerint-les un metre per donar 
més seguretat als jugadors. 
Una altra millora ha consistit en 
la col·locació d’una tanca que 
separa el parc infantil de l’entrada, 
per evitar la sortida dels petits 
directament a la porta de sortida. 
A més s›ha col·locat un cartell 
informatiu amb les normes a seguir 
per tenir un envejable poliesportiu, 
on a la part del darrera del panell 
hi ha el mapa de les instal·lacions 
per orientar a tots els visitants.

Per últim, la renovació dels bancs 
de fusta situats a la zona de pícnic 
de les barbacoes. 
Aquestes millores s’han realitzar 
sempre pensant en la bona 
conservació de les instal·lacions 
i per a la seguretat de tots els 

usuaris per tal que tothom ho 
pugui gaudir. 
La regidora d’Esports, Ana M. 
Panisello, espera que aquestes 
millores siguin per al bé de tota 
la població i que junts ho puguem 
gaudir. 

Des del dia 24 de juny i fins 
el dia 4 de setembre han 
estat obertes les piscines 

municipals. Durant aquests mesos 
han passat sobre uns 17.000 
usuaris els quals han pogut gaudir 
de vàries activitats com cursos de 
natació per als petits, aquagym 
i bibliopiscina. A més durant els 
mesos de juliol i agost s’ha portat 
a terme el programa “Mulla’t” al 
qual s’han recaptat 586 €. 
El dia 11 d’agost es va realitzar una 
exhibició de natació sincronitzada 
a càrrec de la nadadora Iris Tió 
Casas. Un altre acte va ser el del dia 
25 d’agost amb el concert final del 
campus de conjunt instrumental 
la Plana del Montsià.
Per últim, el dissabte dia 3 de 
setembre es va realitzar la cloenda 
de la temporada de les piscines 
municipals. Durant el matí els 
assistents van poder gaudir de 

diverses activitats: jocs, curses 
i gimcanes que va organitzar 
PlanaActiva i, per la tarda, 
d’inflables aquàtics. L’entrada 
tenia un cost de 2 € en benefici de 
la Fundació Emma. 

La regidora d’Esports, Ana M. 
Panisello, en fa una valoració molt 
positiva i agraeix a tots els usuaris 
l’assistència a les piscines, ja que 
això ha implicat el tancament de 
la temporada favorablement. 

Fi de temporada de les piscines
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El dies 30 de juliol i 31 d’agost 
es va fer entrega dels 
diplomes i un obsequi als 

nens i nenes que van participar 
dels cursets de natació durant 
aquests mesos. També es va fer 
entrega de diplomes més un 
esmorzar saludable a les dones del 
curset d’aquagym i aquasalut, els 
quals va organitzar PlanaActiva.
Els cursets es van portar a terme 

durant els mesos de juliol i agost. 
El funcionament del cursets de 
natació per als nens i nenes era 
en grups per les tardes. Els grups 
estaven separats per nivells:
- Nivell Blanc: infants de 3 a 5 

anys aproximadament.
- Nivell Groc: infants de 5 a 8 anys 

aproximadament. 
- Nivell Blau: infants de 8 a 12 

anys aproximadament.

Per una altra banda, els cursets 
d’aquagym i aquasalut es portaven 
a terme tots els matins de les 10 fins 
a les 11 hores, on totes les dones 
que es van apuntar gaudien d’una 
hora d’exercici dintre l’aigua. 
Ana M. Panisello, regidora 
d’Esports, agraeix a l’equip de 
PlanaActiva la seva implicació en 
la feina i a tots els usuaris per la 
confiança depositada en tots ells. 

Entrega de diplomes dels cursos de natació
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El passat 23 d’agost es va 
iniciar a Pont de Suert la 4a 
edició de Transeinescat, és 

una marxa que organitza el centre 
d’addiccions Eines de Sant Cugat 
i finalitza el 24 de setembre a 
Alcanar. 
Recorren Catalunya per 
sensibilitzar a la població sobre 
el que és la malaltia de l’addicció. 
Durant els 800 Km que caminen 
realitzen tractament itinerant 
amb els pacients i a les diferents 
parades planificades fan xerrades 
de sensibilització.
El passat 22 de setembre van estar 
a l’institut les Planes i van fer la 
xerrada a l’alumnat més gran del 
centre. Van presentar el projecte i 
van explicar en primera persona 
les seves experiències personals. 
L’alumnat va tenir la possibilitat de 
fer-los-hi preguntes sobre aspectes 
que els encuriosien.

Tant la regidora de Serveis Socials, 
Ana M. Panisello, com el professorat 
de l’institut valoren molt positiva 
l’experiència. Consideren 
important escoltar de primera mà 

les situacions tan colpidores i a la 
vegada reals que et pots trobar al 
llarg de la vida. Encoratgen a l’Àlex 
Florensa, director del projecte, a 
seguir lluitant al costat dels nois. 

Transeinescat arriba a Santa Bàrbara
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El dia 12 de setembre un 
total de 115 biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya, entre elles la de Santa 
Bàrbara, van assistir a la Setmana 
del Llibre en Català  i van gaudir 
d’un pressupost específic de 535 
€ cadascuna per tal d’adquirir-hi 
llibres. 
La presència de les biblioteques 
públiques a la Setmana és possible 
gràcies a la col·laboració entre 
el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, que 
finança 97 biblioteques en el marc 
del programa de suport a les fires del 
llibre de Catalunya que impulsa el 
Servei de Biblioteques, la Diputació 
de Barcelona, a partir de l’aportació 
de la Gerència del Serveis de 
Biblioteques a 14 biblioteques i 
a un seguit de patrocinis privats 
gràcies a la col·laboració de FACC 
BBVA i Transloan a 4 biblioteques 
públiques més.

A més a més, la biblioteca de 
Santa Bàrbara també va assistir 
a l’activitat “El joc de la tradició: 
llibres infantils d’ahir en les 
mediacions d’avui?” L’activitat 
va consistir en un petit passeig 
per algunes obres clàssiques de 
la literatura infantil catalana i 
quin lloc ocupen en el mercat 
editorial i en les mediacions 

actuals a les biblioteques i com es 
podria jugar amb elles des de la 
contemporaneïtat.
El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, es mostrava satisfet 
perquè la biblioteca de Santa 
Bàrbara hagués pogut estar present 
a la Setmana del Llibre en Català i 
hagués pogut adquirir nous llibres 
per als usuaris de l’Smartcentre. 

40a edició de la Setmana del Llibre en Català
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Els Guàrdies Municipals de 
Santa Bàrbara han participat 
en els diferents operatius 

conjuntament amb vàries patrulles 
de Mossos d’Esquadra i les Policies 
Locals de la comarca.
A més del seu patrullatge 
preventiu ordinari, s’han realitzat 
operatius per la Llei Orgànica 
de Seguretat Ciutadana 4/15, 
consistents en la realització 
d’una xarxa de controls de pas 
simultanis en cruïlles de camins 
rurals, per detectar persones que 
presumptament furten garrofes 
als camps de la comarca. Està 
previst que aquestes accions es 
realitzaran periòdicament durant 
tota la campanya. En aquests 
dispositius conjunts hi participen 
unitats de Seguretat Ciutadana, de 
l’ARRO, Trànsit i Medi Ambient dels 
mossos, de manera coordinada 
amb les policies locals d’Amposta, 

Ulldecona, La Sénia i els Guàrdies 
Municipals de Santa Bàrbara.
Paral·lelament, s’han pres accions 
per facilitar la denúncia dels furts 
de garrofes, com que una dotació 
policial s’adreci a la cooperativa 
de Santa Bàrbara per evitar el 
desplaçament dels pagesos fins 
a la comissaria. Cal recordar que 
és important denunciar tots els 
robatoris de garrofes perquè els 
cossos policials puguin tenir el 
màxim possible de dades per poder 
actuar amb més eficàcia.

Existeix un gran malestar entre 
la pagesia de tota la comarca pels 
robatoris de garrofes que s’estan 
produint i, per aquest motiu, des 
de les administracions cal fer tot 
el que sigui possible per combatre 
aquesta situació tan injusta.
Durant tota la campanya de la 
garrofa els Guàrdies Municipals de 
Santa Bàrbara donaran prioritat 
al servei rural incrementant 
significativament el nombre 
d’hores de vigilància. 

Controls operatius dels Guàrdies Municipals

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

TEL. 625 657 700
C/ ÀFRICA , 94
43570- SANTA BÀRBARA
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El programa Biblioteques 
Sense Fronteres, 
compromeses amb un 

món més just és una iniciativa 
del Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura i 
l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya.
El seu objectiu és apropar al 
públic de les biblioteques de 
Catalunya el coneixement i 
la comprensió davant de les 
situacions de vulneració de drets 
humans, i facilitar els recursos 
per l’acció, contribuint així a la 
construcció d’una ciutadania 
global transformadora.
Al 2022, l’Smartcentre de Santa 
Bàrbara ha entrat a formar part 
d’aquest projecte, per això durant 
el mes d’octubre l’Smartcentre 
dedicarà el mes a les economies 
transformadores, economia 
social i solidaria, comerç just 
i finances ètiques. S’intentarà 
interpel·lar el públic general a 
canviar el món a través dels seus 
actes quotidians de consum, 
sense oblidar que els governs i les 
empreses tenen responsabilitats 
per garantir els drets humans i 
cal exigir-los que l’exerceixin.
Per aconseguir-ho, en primer 
lloc es vol sensibilitzar sobre 
la vulneració dels drets 
humans i laborals implícita en 
el sistema de producció i de 
comerç internacional neoliberal, 
per després informar de les 
alternatives existents que operen 
des dels criteris del marc de les 
Economies Transformadores. “Les 
Economies Transformadores, 
molt lligades al moviment 
altermundista, són un concepte 
aglutinador de les propostes de 
transformació socioeconòmica 
que impliquen noves formes 

de pensar i fer economia des 
d’un enfocament crític que 
aspira a construir un sistema 
socioeconòmic que posi les 
persones, les seves comunitats 
i el seu entorn ambiental en el 
centre de tots els seus processos” 
(definició del concepte 
d’Economies Transformadores 
generada en el Fòrum 
Social Mundial d’Economies 
Transformadores al 2019-2021).
Les activitats que es duran 
a terme aquest any aniran 
dirigides al públic infantil i seran 
les següents:
- Contacontes “AMB GUST 
DE CAFÈ“: A través d’una 
ambientació musical, el 
rondallaire Carles Cuberes ens 
descobreix els principis bàsics 
del comerç just i ens apropa 
a altres conceptes vinculats 
com els drets dels infants o la 
cooperació al desenvolupament, 
per fomentar un model més 
respectuós amb les persones i el 
medi ambient.
- Contacontes “CONTES D’AQUÍ I 
D’ALLÀ”: Contes d’arreu del món 
explicats des del seu vessant 
emocional. EL conte com a eina 
universal per abordar valors com 
la solidaritat, la justícia o els 
drets humans.
Personatges divertits, originals, 
únics, valents.... que ens fan 
entendre que un món diferent és 
possible.
- Contacontes “HAKI”: Gisela 
Llimona arribarà ben carregada, 
acaba de fer la compra de la 
setmana. Ha portat moltes 
coses, però d’on venen? Gràcies 
als contes podrem investigar i 
descobrir que a vegades paguem 
un preu que no és just per allò que 
comprem. Segur que la propera 
compra serà ben diferent!

- Taller “QUIN GUST TÉ EL 
CACAU”: Tast de cacau de 
comerç just vol donar a conèixer 
les diferències entre el comerç 
just i el comerç tradicional, a 
partir d’una activitat innovadora 
i atraient. S’explica el procés 
d’elaboració del cacau de 
comerç just des de l’arbre 
fins el producte final, donant 
informació sobre cada part del 
procés de les diferències entre 
el comerç just i el convencional. 
En cada un d’aquests passos 
es va passant informació 
gràfica, així com material tàctil 
i visual i per degustar. També 
mostrem el vincle dels projectes 
transformadors al Sud amb les 
finances ètiques.
El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, se sent molt satisfet que 
s’hagi pogut entrar al projecte 
“Biblioteques sense fronteres” i 
espera que les activitats d’aquest 
any i totes les dels propers 
anys siguin un èxit i ajuden a 
conscienciar de les situacions de 
vulneració de drets humans. 

Biblioteques sense fronteres
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L’Smartcentre ha començat a 
participar en una campanya 
de reciclatge que opera 

internacionalment per proveir de 
dispositius electrònics a escoles 
d’arreu del món. La iniciativa 
és una col·laboració amb la 
plataforma sense ànim de lucre 
Labdoo, que s’encarrega d’enviar 
els dispositius als diferents països.
L’Smartcentre exerceix com a punt 
de recollida d’ordinadors portàtils i 
tauletes en desús per tal d’afavorir 
l’economia circular i l’accés a 
l’educació i la digitalització dels 
infants més necessitats d’arreu. 
D’aquesta manera, contribueix 
també a combatre el canvi climàtic 
i la bretxa digital.
La col·laboració amb la plataforma 
Labdoo, creada per catalans 
i reconeguda per la UNESCO, 
permet fer arribar portàtils 
dotats d’aplicacions educatives 
a escoles d’arreu del món sense 
cap cost econòmic i sense generar 
emissions de CO2 addicionals pel 
planeta. Aquesta acció conjunta 
té la voluntat d’assolir diversos 
objectius de desenvolupament 
sostenible, però sobretot la prioritat 
és afavorir l’accés a l’educació en 
entorns sense recursos i protegir el 
planeta del canvi climàtic.
Qualsevol persona que tingui un 
portàtil o tauleta que ja no utilitza 
pot portar-ho a l’Smartcentre 
i a través de la xarxa global 
cooperativa Labdoo.org se li donarà 
una segona vida. A més a més la 
persona donant, a través de la seua 
adreça de correu electrònic, podrà 
fer un seguiment del camí que farà 
el seu portàtil o tauleta.
El dispositiu ha de funcionar, 
sobretot arrencar, ha de tenir un 
mínim d’1 Gb de RAM i ha de tenir 
carregador i bateria, encara que no 
funcioni.

L’Smartcentre se suma a la campanya de reciclatge de dispositius 
electrònics

El regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, creu que amb aquesta 
campanya de recollida de portàtils 
i tauletes en desús s’impulsarà 

l’economia circular i afavorirà 
l’educació dels infants més 
necessitats del planeta. 
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Per segon any consecutiu, i del 
21 al 23 d’octubre, s’organitza a 
Santa Bàrbara el festival d’arts 
escèniques de petit format on es 
pretén recuperar el patrimoni 
immaterial i la història del poble 
articulant representacions 
artístiques contemporànies a 
les masades de Santa Bàrbara. 
Es vol fer visible la identitat 
vinculada a la ruralitat des 
de la revisió de la tradició des 
d’una perspectiva de gènere. Es 
confia en el treball comunitari 
i intergeneracional per generar 
noves lectures contemporànies 
de les tradicions agrícoles així 
com de la cultura popular de 
balls, gastronomia i música. La 
intenció és dibuixar un circuit 
cultural a través de les masades 
de Santa Bàrbara. Mitjançant 
aquestes construccions que 
van donar lloc al nucli urbà 
es dibuixarà una topografia 
del patrimoni local. La 
programació està pensada per 
abordar diferents temàtiques 
vinculades a les històries de 
vida, a la quotidianitat i a les 
manifestacions culturals locals 
amb una perspectiva inclusiva i 
que celebri la joia de viure.

Després que l’any passat les 
activistes Anna Zaera i Zoraida 
Roselló (amb la complicitat 
de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, associacions locals i 
Surtdecasa.cat) impulsessin la 
primera edició d’aquest festival 
participatiu d’arts vives i 
resultés ser tot un èxit, enguany 
s’ha volgut potenciar amb més 
activitats i nous artistes:

Amer Kabbani, d’origen català 
i sirià, explorarà a través de 
la disciplina del circ, i amb la 
tècnica acrobàtica, el crit i el 
pes del Rihihiu. Partint d’un 
taller amb la coral de Rihihius, 
es buscarà convertir els crits en 
pes i el pes en crits.

Paolo Angeli ens farà viatjar 
a l’essència de la cultura 
mediterrània, feta de mars, 
oliveres i pedra seca. Partint 
d’allò que és popular, però amb 
un estil contemporani farà un 
compendi de la tradició musical 
de la seva illa natal, Sardenya, 
del rock i de la improvisació 
més oberta, i reflexiona també 
sobre les nostres separacions 
identitàries. 

Graham Bell Tornado posarà la 
seva pràctica experimental al 
servei de les majorettes de Santa 

Bàrbara per tal de desconstruir 
el model de feminitat normatiu 
i ampliar-lo des de la pràctica 
queer i la cultura de la festa i 
la disbauxa. L’acompanyarà 
Luzbel de Montiel, originària 
de Santa Bàrbara, que 
s’autodenomina com a travesti 
infernal: cupletista, irreverent i 
rural. 

Tarta Relena representa la 
conjunció perfecta entre 
músiques de tradició oral 
i creació contemporània 
per constatar que allò que 
anomenem folklore és un 
repertori viu i en moviment. 
Melodies anònimes tradicionals 
i cançons pròpies de nova 
creació sota el mateix paraigua. 

Aura Roig és una artista 
tortosina, polifacètica, 
feminista i activista. Les seves 
disciplines són sobretot la 
pintura i la joieria, i mitjançant 
un llenguatge representatiu, 
però no realista crea imatges 
sovint simbòliques i punyents 
amb les quals tracta temàtiques 
com el cos, la representació 
de la dona i les identitats de 
gènere no dissidents, els tabús, 
els traumes i la sexualitat.

Rihihiu 2022
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Aquests artistes juntament 

amb el col·loqui Agroqueer, 

la presentació Llibre Món 

rural, el taller d’ungles de 

plegar, la Peformance Galop de 

panderetes i la passejada per 

les Masades del poble formen 

part del programa d’enguany:

Divendres, 21 d’octubre

19 h Inauguració Rihihiu.

19.15 h Espectacle de circ amb 

Amer Kabbani i la Coral de 

Rihihius.

20.30 h Concert Paolo Angeli.

Lloc: Masada de Cid

Dissabte, 22 d’octubre
11 h Desfilada de majorettes 
amb Graham Bell Tornado i 
Luzbel de Montiel. 
Lloc: Plaça Cid i Cid
17.30 h Col·loqui agroqueer 
(Graham Bell, Laia Gimeno, 
Luzbel de Montiel - Modera 
Tere Giné). 
Lloc: Museu de la Vida a la Plana
20.30 Concert Tarta Relena.
Lloc: Molí de Vallés

Diumenge, 23 d’octubre
10 h Obertura de portes 
exposició Aura Roig.
11 h Presentació Llibre Món 
Rural.
11 h Taller d’ungles.

12.30 h Performance Galop de 
Panderetes.
Lloc: Masada Alto
18 h Passejada per les Masades 
del poble.
Lloc de sortida: Masada de 
Camps

L’alcalde de Santa Bàrbara, 
Antonio Ollés i el regidor de 
Cultura, Agustí Espuny, es 
mostren molt il·lusionats per 
poder realitzar aquest festival 
al voltant de les masades i 
esperen que enguany torni 
a ser un èxit i que en vinguin 
moltes més edicions en els 
propers anys, ja que des de la 
Regidoria de Cultura es vol 
donar tot el suport a iniciatives 
com aquesta.



AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
3r TRIMESTRE 2022

• Abonament a les llibretes de l’avançament 
d’olives fins el 30/04/2022 i preus provisionals 
campanya 2021/2022.

• Es recorda l’obligació d’omplir el Quadern 
de Camp amb les aplicacions de productes 
fitosanitaris. És imprescindible per poder 
cobrar la subvenció de l’oli. Recordar que la 
Cooperativa Agrícola del Camp ofereix el servei. 
Estan augmentant les inspeccions de les finques 
i els quaderns. 

• Avançament de les garrofes 22/23, fins el 
31/08/2022.

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



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

Constituïda per les Cooperatives:

AGRÍCOLA DEL CAMP STA. BÀRBARA
COOPERATIVA LA SÉNIA

COOPERATIVA FREGINALS

Productors dels Olis d’Oliva
VERGES I VERGES EXTRA

GRUSCO, COSENIA
I COOPERATIVA DE FREGINALS

i ara amb Denominació d’Origen Protegida

“IBEROLEI”

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



L’entrevista

Nascut a Santa Bàrbara un 9 
d’octubre de 1956, al número 47 
del carrer Ciprés. Fill de Montserrat 
Leche i José Maria Alomà. Tinc dos 
germans més jóvens, Montse i Xavier.
Vaig viure pròpiament al poble fins 
als 12 anys. Vaig anar a l’escola de 
Don Ramón i a l’antic col·legi públic 
Jaume Balmes i 2 anys a l’Institut 
d’Amposta. Com més d’una vegada 
he dit i he sentit, en aquella edat, 
tan jo com els companys, poques 
ganes teníem d’estudiar; el nostre 
principal desig era jugar amb els 
amics i amigues al carrer, quin munt 
d’hores que passàvem fent de tot 
fora de casa. Fes fred, fes calor, o 
inclús plovent, no ens feia cap temor. 
Quines colles que fèiem. Quantes i 
quantes ocasions, les nostres mares 
o iaies, ens havien de venir a buscar; i 
és que no en teníem mai prou. Trobo 
que les generacions actuals, han 
perdut una part d’aquest atractiu; 
segur que nosaltres en fèiem un gra 
massa. És una gran llàstima que el 
jovent d’avui en dia pràcticament 
no conegui aquesta manera de 
viure entre la canalla. Igual érem 
amics que barallats, però sempre 
fèiem pinya. Ara els nostres joves es 
formen millor, tenen més rigor en els 
estudis, però la majoria estan plens 
d’activitats extraescolars; es fa un 
gra massa en la majoria dels casos.
És per això que recordo amb nostàlgia 
aquells temps que ja no tornaran i 
crec sincerament són necessaris en 
la formació dels nostres xiquets i 
xiquetes. És un bé cultural i social 
que els pobles menuts no hauríem 
de perdre mai i que va lligat amb 

la nostra essència com a poble on 
tothom se coneix. 
M’agradava el futbol i la pràctica 
principal era als carrers de terra o 
al mateix parc. Després, a mesura 
que anàvem creixent, ens vam 
aventurar en començar a jugar 
al que seria anys després l’actual 
estadi municipal. Jugàvem al camp 
de terra, ple de pedres i ens fèiem les 
porteries nosaltres mateixos. Tot va 
anar a millor i després ja entrenàvem 
i fèiem partidets al camp de futbol, 
amb porteries reglamentaries, 
vestidors per canviar-se, dutxar-se 
amb aigua gelada, etc.
Quan tenia 12 anys, vaig marxar amb 
la família cap a Barcelona, com tanta 
i tanta gent va fer en el seu moment, 
buscant prosperitat, treball, etc. El 
canvi, en el meu cas, no va ser fàcil, 
estava molt enjogassat i poc per la 
feina d’estudiar. Els primers mesos 
el canvi va ser “durillo”. Els amics, 
la colla, les llargues hores al carrer... 
però com tot, per instint propi, cal 
mirar endavant i amb no massa 
temps ho assimiles, clar que sí.
I així va ser, a la ciutat tot i que tens 
de tot, no és el mateix que el poble, 
escola diferent, més exigent, si 
més no en el meu cas, tan que vaig 
repetir curs ja només a l’inici, 3r de 
batxillerat era massa per a mi, en 
especial les assignatures de pensar: 
matemàtiques, física i química, 
etc. massa complicat pel nivell que 
portava. Total, millor repetir segon 
i assimilar bé. Sens dubte va ser un 
encert, els professors ho van saber 
veure a la primera de canvi. Els 
meus hàbits van canviar, començava 
a tenir més interès per l’estudi i, 
a poc a poc i amb peu segur, vaig 
anar avançant. Per altra banda, 
vaig començar a fer amistats amb 
els mateixos companys del col·legi 
i tot i que intentava mantenir les 
amistats del poble, cada vegada se 
van anar diluint, però seguia tenint 
ben present el poble.
Acabant batxillerat superior, vaig 

començar a fer estudis bancaris, 
primer en una simple acadèmia. 
Se’m donava prou bé, eren més 
pràctica que teoria i pel que sembla, 
ho assimilava cada vegada amb 
més facilitat. En acabar el primer 
any, vam començar els primers 
exàmens a empreses. Aviat vaig 
aprovar, primer com a interí al Banc 
Exterior d’Espanya durant sis mesos 
i després a la empresa de transports 
Mateu i Mateu, sempre en treballs 
administratius. Per aquell temps, 
tenia17 anys. Vaig seguir estudiant i 
preparant-me i al cap d’un any vaig 
aprovar per al Banc Hispà Americà. 
Vaig estar un any interí, passant 
l’examen per a fix després.
Vaig tenir opcions abans d’entrar 
a la banca, d’estudiar carrera, de 
fet m’agradava tan la biologia com 
les matemàtiques, també d’anar 
a la mili voluntari, però la veritat, 
com ja començava a treballar i em 
sentia prou a gust, no em vaig voler 
complicar la vida, tot i que sempre 
alguna cosa més feia, bé francès, 
anglès, català o altres estudis.
Vaig provar de seguir jugant a futbol 
i altres esports, però amb tot no 
podia, calia fer desplaçaments i era 
duret, total que a poc a poc vaig anar 
deixant l’esport. Vaig començar a 
jugar al ping pong amb els amics i 
també als escacs; la meva futura 
passió.
Tot i que em feia molta ràbia, 
vaig haver d’anar a la mili, a 

Entrevista al planer absent...
Josep Maria Alomà Leche 
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L’entrevista

Lleó, portats com a corderets en 
trens. El fet d’escoltar les bovades 
dels comandaments i la mal dita 
disciplina militar, mai van ser de 
les meves devocions. Malgrat tot, 
l’any que vaig haver de passar fora, 
va anar prou bé, vaig tenir bon 
companyerisme i vaig fer bones 
amistats.
En acabar la mili, vaig tornar a 
Barcelona i al treball. Vaig tornar 
a demanar entrar per estudiar a 
l’institut bancari i al cap de pocs 
mesos ho vaig aconseguir. Aquests 
estudis que es feien a la seu del 
Banc d’Espanya em van servir per 
a preparar-me millor. Dos/tres anys 
més tard vaig provar d’examinar-
me per a caixes d’estalvi, passant 
els exàmens tan a Caixa Barcelona 
com a Caixa Catalunya. Vaig preferir 
la segona opció. El canvi a Caixa 
Catalunya em representava dues 
avantatges significatives, millores 
salarials, socials i sobretot tenir la 
possibilitat de poder tornar algun dia 
al poble o pel territori proper. I tenia 
el seu motiu, clar que sí, a finals de 
la mili vaig conèixer a Imma, una 
jove de Masdenverge, amb qui em 
vaig casar i hem format una família, 
amb dos fills, l’Hèctor i el Robert. 
Havia demanat el trasllat cap al 
territori i al cap d’un any, ja estava 
treballant a Alcanar, on vaig estar 
més de vint anys. Vaig viure a Santa 
Bàrbara novament, a casa dels tiets. 
Al cap d’un any em casava amb 
Imma i ens vam posar a viure a 
Masdenverge, anys després van anar 
venint els fills i ara fa dos any una 

neta, Júlia, que ha vingut a ampliar 
la família i a donar alegria.
Hi ha que dir que la meva és una 
absència de Santa Bàrbara relativa. 
Des dels 25 anys que vaig tornar i 
viure a Masdenverge, mantinc forts 
lligams amb gent de Santa Bàrbara, 
en especial la família, a casa la mare 
principalment, que viu al carrer 
Àfrica 73, molt a prop del parc i amb 
molta més gent. Els dos fills han anat 
a l’institut de Santa Bàrbara, durant 
tota l’ESO i el batxillerat i s’han 
trobat amb els fills dels meus amics i 
companys de la infància. Som també 
socis de la cooperativa i fàcilment 
em trobo amb coneguts. Vaig sovint 
també a altres establiments de 
Santa Bàrbara i la meva relació amb 
la gent del poble és fluïda i anima a 
petar la xerrada. Molts xiquets de 
Santa Bàrbara han vingut a classes 
d’escacs al club a Masdenverge, 
on durant molts anys imparteixo 
classes. També he estat donant 
classes d’escacs extraescolars a 
l’Institut les Planes.
Sobre la meva visió de Santa 
Bàrbara cal dir que recordo amb 
nostàlgia temps passats, les mil i 
una gamberrades que fèiem, record 
especial als iaios, la besàvia, el pare, 
que ja no hi són i que tant m’han 
ajudat, sobretot quan era menut. 
Temps que ja han passat i que no 
tornaran. Però són temps ben viscuts 
i això és el que compta.
Em sento també content de veure 
que el poble de Santa Bàrbara, des 
de l’arribada de la democràcia, ha 
millorat molt, possiblement dels 
pobles que més han millorat del 
nostre entorn. L’estat anterior del 
poble, quan jo vivia de petit, era 
un poc penós; carrers de terra, mal 
endreçat, manca d’equipaments, 
moltes mancances, etc. Avui dia 
està molt i molt bé i és un bon 
poble per poder viure, amb tots 
els equipaments necessaris. De 
bon principi, amb l’arribada de la 
democràcia, l’alcalde Bertomeu va 
urbanitzar i buscar nous terrenys 
per ubicar l’institut, el CAP sanitari, 
el local dels jubilats, etc. Aquests fets 

tan simples, van donar embranzida 
al poble. Totes les grans millores 
de l’asfaltat, clavegueram, etc. del 
poble, que durant aquell temps 
es va poder fer, han contribuït a 
tirar endavant un poble que ho 
demanava a crits, però que no feia 
res. Els següents equips de govern 
també han treballat amb ganes i han 
fet moltes coses per al poble. De fet, 
sempre veig obres noves, no paren 
mai.
La veritat, n’estic més que orgullós 
de Santa Bàrbara, potser l’única 
mancança que té, que ens passa 
a molts altres pobles de l’entorn i 
de bona part del país, és la manca 
d’empreses per poder treballar els 
nostres fills i els que vindran. Trobo 
que tan ajuntaments com el govern 
de la Generalitat n’haurien de parlar 
seriosament per tal d’incentivar 
que les empreses vinguin cap al 
territori. Fins ara no se n’ha fet 
prou. No potser que tothom o massa 
gent hagi d’anar a estudiar carreres 
universitàries a ciutat; molts se 
quedaran a treballar allí i amb això 
s’està aconseguint l’envelliment de 
la gent del nostre territori. És una 
pena, però s’ha de trobar la solució; 
millorant de llarg infraestructures, 
motivant la formació professional, 
el teletreball, l’estudi a distància.  
La qualitat de vida a Santa Bàrbara 
és bona i no s’ha de perdre per res. 
En l’actualitat tinc 65 anys, estic 
jubilat i no paro de fer coses, no sé 
estar-me quiet; la família, els escacs, 
un poc de camp, l’astronomia, els 
amics, algunes caminades o sortides 
en bici i moltes altres activitats que 
m’omplen i em fan sentir bé.

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

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 3r TRIMESTRE

MAIA MAURI BAILA ............................................. 28/06/2022
Marc Mauri Ferré
Miriam Baila Bayarri

LEO LIEBIEDIEV .................................................... 01/07/2022
Karina Liebiedieva

INDIA MARTÍ ARASA ........................................... 05/08/2022
Joaquim Martí Llombart
Carla Arasa Inocente

ARIA LLEIXÀ VAQUER .......................................... 22/08/2022
Adrià Lleixà Bel
Ana José Vaquer Puig

CASAMENTS 3r TRIMESTRE

RUBEN CORTIJO ORÓ
MERCÈ QUEROL GARCIA ..................................... 02/07/2022

ADRIAN QUERALT FRANCO
MARTA GARCIA GARCIA ..................................... 22/07/2022

FRANCISCO MONTERO LÓPEZ
VANESSA SÁNCHEZ DOS SANTOS ..................... 04/08/2022

AYOUB AGAROUM
DINA MAHAL ERRAIS .......................................... 08/08/2022

EDGAR ESBRÍ CODORNIU
ASTRID PRINCEP SOLER ...................................... 18/08/2022

JAVIER VAQUER ALCOVERRO
MARTA RODRÍGUEZ LÓPEZ ................................. 17/09/2022

ANNA ZAERA BONFILL
ISABELLE MARIE LAUDENBACH ......................... 19/09/2022

JAUME JOSEP CID CLUA
MERITXELL CARBO RULLO .................................. 22/09/2022

DEFUNCIONS 3r TRIMESTRE

JUANA SOL TOMÀS .............................................. 09/07/2022
LOURDES GAVALDÀ ADELL ................................. 01/08/2022
ROSARIO BARBERÀ BARBERÀ ............................. 02/08/2022
JOSÉ CABALLÉ VALLÉS ......................................... 04/08/2022
MARIA TERESA ANDREU ARASA ........................ 09/08/2022
JOSÉ ROYO CID ..................................................... 10/08/2022
SERGIO PIÑOL ROMEU ......................................... 13/08/2022
ENRIQUETA VALLDEPÉREZ BEL........................... 21/08/2022
FRANCISCA ROCAMORA PALLARÉS ................... 21/08/2022
CINTA ROMEU ARASA ......................................... 23/08/2022
TOMAS FARNÓS LABORIA ................................... 24/08/2022
FRANCISCO JAVIER VALLDEPÉREZ ROÉ ............. 30/08/2022
ROSA MARIA CASERES ESTELLER ...................... 31/08/2022
PILAR CONCEPCIÓN GUMENO ARASA .............. 10/09/2022
ROSA PLA MOLINÉ ............................................... 22/09/2022 



Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DE DONES PLANERES
Després de molt de temps i amb les piles carregades, 
aquest mes d’octubre iniciem una nova temporada 
amb l’obertura del local social i amb l’organització 
d’activitats amb tota normalitat.
Amb la voluntat de col·laborar i fomentar el 
dinamisme social al nostre poble, al llarg de l’any 
organitzem moltes activitats adreçades al públic 
en general i no exclusivament per a les nostres 
associades. Us detallem les que tenim programades 
per iniciar aquest curs, participeu-hi, sereu tots i totes 
molt benvinguts: 

CURS 2022-2023 – ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM
IOGA-
PILATES Dilluns, dimecres 

i divendres
De 19.30 h a 20.30 h

GIMNÀSTICA Dimarts i 
dimecres

De 20 h a 21 h

TRAPILLO I 
GANXET Dilluns De 17 h a 18 h

SORTIDES Informar-se al local social
(Pl. d’Espanya, 19)

CAMINADES
Diumenges al 
matí (s’avisarà 
puntualment)

De 9 a 12 h

Aquest any, dintre dels actes organitzats en motiu 
de les festes majors, vam participar a l’ofrena a 
Sant Isidre i també vam celebrar el 30è aniversari 
de l’entitat amb un dinar popular per a totes les 
sòcies i acompanyants; hi vam assistir 225 persones. 
L’acte, que va tenir lloc al poliesportiu municipal, es 
va iniciar amb uns breus parlaments a càrrec de la 
presidenta de l’entitat i de l’alcalde, seguidament es 
va fer el lliurament dels trofeus a totes les participants 
i guanyadores del concurs de guinyot femení, així 
com també es va fer un reconeixement a les sòcies 
assistents al dinar més grans de 80 anys i a les  joves de 
menys de 25 anys. Després del lliurament d’obsequis 
es va servir el dinar a càrrec del càtering 4 Fogons i el 
Duo Calibra va posar el punt i final de la celebració 
amb música i ball. 
I al mes de setembre hem participat assistint als 
actes organitzats en motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya: Pujada de la senyera i ofrenes florals. 
Desitgem a tothom un bon inici de curs i us animem 
a participar-hi molt activament.

La Junta 

28



ASSOCIACIÓ DONES PLANERES

Entitats Planeres
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Entitats Planeres

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES - ESCOLA DE MÚSICA GERMANS ARASA ELS FLARETS

Durant el mes d’agost, en caràcter 
d’urgència es va dur a terme un 
procés de selecció per cobrir la 
vacant de director/a de l’escola 
de música. S’hi van presentar 
quatre aspirants, aconseguint la 
plaça Juanjo Murria Blade. El nou 
director ja s’ha encarregat de 
gestionar i programar el nou curs 
que s’inicia amb moltes ganes. 
Esperem que estigui molts anys al 
capdavant de la banda i l’escola. 
Unes setmanes abans també 
hi va haver renovació de bona 
part dels membres de la junta i 
del seu president. Actualment el 
president és Josep Lluís Accensi 
Armengol, en substitució de 
Jordi Pitarch, que continua com a 
vocal a la junta.
Vam estar presents als actes 
de les Festes Majors: al pregó, a 

l’ofrena i a les carrosses, sota la 
direcció del mestre planer Quim 
Tafalla, a qui volem agrair la seva 
voluntat i implicació perquè la 
nostra banda pogués desfilar 
durant les festes. També donem 
les gràcies a tots els músics del 
nostre poble, que habitualment 
no surten amb la banda, i ho 
van fer per acompanyar i donar 
suport a la banda actual. I als 
pobles veïns que també s’hi 
van unir; vam tenir músics del 
Mas de Barberans, la Galera, 
Masdenverge i Tivenys. Entre tots 
es va fer possible. Es considera 
important donar-nos suport 
entre els pobles petits, i així 
també ho vam fer donant-los 
suport a les seves festes majors, 
esperant que aquesta iniciativa 
tingui continuïtat.

A la Diada de l’11 de setembre 
vam acompanyar la pujada de la 
senyera com tots els anys. A  més, 
aquest any, vam participar de la 
tapa planera, juntament amb el 
Club de Twirling. Volem agrair a 
tothom qui ens va col·laborar i 
a l’Ajuntament per donar-nos la 
possibilitat. Considerem que és 
important l’esforç de tothom per 
continuar avançant.
També volem recordar a les 
famílies que us podeu adreçar a 
l’escola de música per resoldre 
qualsevol dubte, demanar 
informació o fer alguna aportació. 
El director té atenció els dimarts 
de 17 a 19 h i els divendres de 18 a 
19 h, també ho podeu fer a través 
del c/e emmgasantabarbaramail.
com.
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GRUP TEATRAL PLANER
EL GRUP TEATRAL PLANER ES 
RETROBA AMB EL PÚBLIC
Feia tres anys que el Grup Teatral 
Planer no podia fer allò que 
dona sentit al teatre: trobar-se 
joiosament amb el públic. La 
darrera representació per a la 
gent del poble s’havia fet durant 
les festes majors de 2019. Va 
arribar la pandèmia, i les mesures 
de protecció van fer inviables 
els assajos i les representacions 
durant els anys 2020 i 2021. Sí que 
és veritat que el 2020 es va fer 
teatre llegit a través de La Plana 
Ràdio, però no és el mateix.
Finalment, amb dificultats, 
després d’una laboriosa preparació 
coordinada per Imma Arasa, per 
dos vegades durant les festes 
majors es van representar els 
sainets “La caixa ràpida”, “Nicolàs 
va al banc”, “Què passa amb 
Puri?”,”Loli, secretària” i “Quina nit 
de Nadal!” i es va fer una magnífica 

exhibició de ball a càrrec d’un grup 
de nois i noies d’ensenyament 
secundari coordinats i dirigits per 
Roger Franquet i Maria Martí.
Durant la vetllada, i ara des d’aquí, 
expressem el nostre record i 
reconeixement a Mercè Queralt, 
actriu destacada durant molts 
anys, que recentment ha faltat. De 
fet, recordem amorosament totes 

aquelles persones estimades que 
des de 1976, any de fundació del 
GTP, han format part del grup i ja 
no són físicament entre nosaltres: 
Fernando Lleixà, José Luis Bisbal, 
Joan Collell (d’Amposta), Josep 
Ferré Royo (d’Amposta), Teo 
Castillo, J. Miguel Fornell i Maribel 
Villalba. A tots ells i totes elles els 
tenim presents al nostre cor.

El Club de Tennis Taula Santa 

Bàrbara va organitzar el torneig 

de les jornades esportives al mes 

de juny amb tres modalitats: 

individual infantils, individual 

sèniors i dobles.

Els resultats del campionat infantil 
va ser el següent:

1. Pere Martorell
2. Lluc Juncosa

Els resultats del campionat sènior 
va ser el següent:

1. Quim Gimeno

2. Xavi Marcoval
3. Pau Pla

Els resultats del campionat de 
dobles va ser el següent:

1. Pau Pla – Rufino Martín 
2. Quim Gimeno – Didac Soler
3. Xavi Marcoval – Sergi Ferri

CLUB TENNIS TAULA SANTA BÀRBARA
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CENTRE D’ESTUDIS PLANERS

25 ANYS DEL CENTRE D’ESTUDIS PLANERS
El 1997, ara fa 25 anys, es va constituir el Centre 
d’Estudis Planers, que va presentar-se públicament 
en el marc de la 1a Fira de l’Oli Novell, els Cítrics 
i la Gastronomia, amb una exposició de producció 
pròpia titulada “El món de l’oli”, que va servir de base 
al primer número de la publicació CEP. Arribats al 
moment present, va bé recordar estos 25 anys, en els 
quals hem dedicat les nostres energies a aprofundir 
en el coneixement dels aspectes que conformen 
l’essència del nostre poble (història, patrimoni, 
tradicions, folklore, etc.) i, molt especialment, a fer-ne 
divulgació. Ens hem servit d’exposicions, itineraris, 
llibres, vídeos, congressos, jornades, xerrades, actes 
commemoratius, etc. Hem estat present en totes 
les edicions de la Fira de l’Oli, hem col·laborat amb 
qualsevol organització o grup del poble que ens ho 
ha demanat i també hem treballat conjuntament 
amb el col·lectiu Terres de Cruïlla, format per 
entitats de banda i banda del riu Sénia, i amb altres 
organitzacions.
Les accions més immediates que volem dur a 
terme s’emmarquen el context del Rihihiu i de la 
Fira de l’Oli. Ens hem implicat en la programació 
i l’organització este festival d’arts vives amb un 
taller de confecció d’ungles de plegar olives, adreçat  
preferentment a infants i jóvens, i amb una ruta 
comentada i escenificada pels vestigis de masades 
que han quedat dins del nucli urbà del poble Santa 

Bàrbara que hem titulat “De masada a masada, pel 
poble fem una passejada”. Pel que fa a la Fira de l’Oli, 
tenim la intenció de fer una doble exposició, una 
dedicada a recordar este 25è aniversari del CEP, i una 
altra dedicada a posar en relleu la commemoració, 
enguany, dels 200 anys de l’efectiva independència 
municipal de Santa Bàrbara, quan la Reial Audiència 
de Catalunya va promulgar l’efectiva segregació de 
les Planes de Santa Bàrbara i li va atorgar tots els 
atributs que li corresponien com a municipi propi, 
excepte la delimitació de terme, que es va ajustar 
provisionalment a la demarcació parroquial.

CEP 2003 masada de Martí:
Homenatge, a la masada de Martí, als planers que el 1817 van iniciar el procés d’independència municipal (juliol de 2003)

CEP 2009 Fira de l’Oli:
Estand del CEP a la Fira de l’Oli de 2009, amb l’exposició 
“Santa Bàrbara va de festa”
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CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA

Ja hem acabat l’estiu, un estiu 
que a part del descans merescut 
de les atletes ha estat ple 
d’activitats.
Si recordeu, vam acabar el juny 
amb el Campionat de Catalunya, 
l’exhibició de final de temporada 
i el Campionat a Croàcia, que 
van assistir dues de les nostres 
atletes.
Al juliol, vam fer les desfilades 
tradicionals, tant al canvi 
de pubilles, com al pregó de 
festes majors, que aquest any 
el pregoner va ser el planer Sr. 
Álvaro Arasa Tuliesa.
L’altra desfilada va ser, el primer 
diumenge de festes, a l’Ofrena 
de Flors i Fruits en honor a Sant 
Isidre.
També durant les festes majors 
vam organitzar dos bingos, un el 
dia de les paelles i l’altre la nit 
del dissabte al ball, aprofito per 
a donar les gràcies a tothom que 
va participar.

Una altra de les activitats que 
van dur a terme aquest estiu les 
nostres atletes, aquesta amb un 
caire més lúdic, va ser anar a 
veure els Mundials de Twirling 
a Torí (Itàlia), elles, junt a les 
monitores, van poder gaudir dels 
exercicis de Twirling dels millors 
atletes mundials, una gran 
experiència per a totes.
També a l’agost, algunes de les 
nostres atletes van assistir a un 
stage de 3 dies a la Vila de Tordera, 
les classes van ser impartides per 
entrenadors de França, entre ells 
cal destacar a Virgile Laberthe, 
Eden Laberthe, Tatiana Decroix, 
Alyssia Baveche i Lauka Mallet.
A part de l’stage, també van 
aprofitar per fer el muntatge 
d’algunes coreografies per a la 
propera temporada.
Tres dies de molta feina i esforç 
de totes elles, però ens consta 
que van gaudir molt.
El Club Twirling Santa Bàrbara 

també va col·laborar amb la 
pujada de la senyera i junt amb 
la Unió Musical Jaume Balmes 
vam preparar vàries tapes per a 
la Tapa Planera.
L’11 de setembre vam fer 
desfilada, dins del marc dels 
actes commemoratius de la 
Diada Nacional de Catalunya.
Ja podeu veure que per ser 
període vacacional hem estat 
molt actius i ara ja estem 
preparant tots els exercicis que 
les nostres atletes presentaran la 
pròxima temporada, als diferents 
campionats.
Agrair com sempre a les 
monitores, pares, familiars, 
simpatitzants i, com no, a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
que sense la col·laboració de 
tothom no seria possible dur 
a terme totes les activitats del 
nostre club.
Bona entrada a la tardor a 
tothom.
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ZONA DE JOCS
QUe i QUI
Encerta qui són les persones de les fotografies:

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

Imatge 1 Imatge 2

Imatge 3 Imatge 4
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Imatge 5 Imatge 6

Imatge 7 Imatge 8
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ZONA DE JOCS
Sudoku

Sudoku Solucions
Qui i què?

Imatge 1: Mari Carmen i Celestino
Imatge 2: José Albiol, Lourdes Espuny i Sebastian Albiol
Imatge 3: Pepa Caballé, Cinta Rocamora i Pilar Caballé
Imatge 4: Enrique Elies, Carmeta, Agustí, Cinta i Pepita Arasa, Javier, 
Montse i Maria José Gilabert, José Luís i Roser Llorens, Marisín Subirats i 
Lluïsa Orero
Imatge 5: Maria Reverté i Teresina Reverté
Imatge 6: Pepita Llatge, José Llatge
Imatge 7: Rosita Caballé
Imatge 8: Viatge de catequisi
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
Te la dic i no la saps,
te la torno a repetir,
te la dic tres vegades,
i no la saps dir.

Dites i refranys:
El rotet de bon profit és consentit.

Webs recomanades:
https://webinfantil.proteccioncivil.es/ 
 https://alquimiacircus.com/actividadesinfantilesonline/

Resposta: La lletra T
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Agustí Navarro Matamoros
Em dic Agustí Navarro 
Matamoros conegut a Santa 
Bàrbara com el Rapitenc o 
Navarro. Vaig néixer a Sant 
Carles de la Ràpita un 9 
d’octubre del 1957, soc fill de 
Juanito i Teresa i el germà mitjà 
de la família, tinc un germà 
gran, Juanito, i una germana 
petita, Teresa. El meu pare ens 
va deixar molt jove a causa 
d’una malaltia i va ser la meva 
mare qui ens va tirar endavant.

Em vaig criar a la Ràpita, al 
carrer de la Cinta, i el record 
que tinc de la meva infància és 
al carrer, ja que ens vam criar 
jugant amb els veïns al carrer 
i anàvem a la platja i a veure 
l’arribada de les barques.

Als 14 anys ja em va tocar 
començar a treballar per poder 
ajudar a casa, vaig començar a 
treballar de cambrer, després 
vaig haver de canviar de 
feina i ja em vaig dedicar a la 
construcció com he fet sempre, 
menys quan vaig fer la mili a la 
marina, al Ferrol i a Cadis, a la 
fragata Baleares. El final de la 
meva carrera laboral ha estat a 
la brigada de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, ja que a causa 
de la crisi de la construcció 
em vaig quedar sense feina i a 
través d’un pla d’ocupació vaig 
entrar a l’Ajuntament.

Actualment, estic jubilat i ara 
em toca la feina de fer de iaio 
del meu net Unai.

Vaig conèixer Santa Bàrbara 
perquè els caps de setmana, 
quan podíem, anàvem a les 
discoteques de la zona i a les 
festes majors dels pobles i un 

dels pobles on anàvem era 
Santa Bàrbara, en concret a la 
discoteca i allí va ser quan vaig 
conèixer a Anna la meva dona.

Com es feia abans, vam tindre 
un temps de festeig i després 

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

ja ens casàvem i vam decidir 
viure a Santa Bàrbara i aquí ja 
porto 40 anys. Em sento com un 
planer més, encara que dins del 
cor, a un raconet, encara està el 
sentiment per la Ràpita.

Viure a Santa Bàrbara em 
permet poder anar a la Ràpita 
sempre que vull, està molt 
a prop, i per això hi vaig molt 
sovint per visitar els meus i 
gaudir del meu poble de la 
infància.

La integració al poble ha estat 
bona amb la gent; em vaig 
integrar al món del futbol, ja que 
el meu fill jugava amb el Santa 
Bàrbara, també vaig formar 
part de l’AMPA de l’institut les 

Planes; amb la penya taurina, 
una de les meves aficions, 
també tinc una colla d’amics 
i amigues que és amb qui ens 
reunim per celebrar totes les 
festes i aprofito per quedar amb 
alguns dels amics de la Ràpita 
que també han vingut a viure a 
Santa Bàrbara.

He format la meva família 
juntament amb la meva dona 
Anna, coneguda com la filla de 
“Pepita la Cagasal”, tenim un 
fill i una filla, Jordi i Joana, i ells 
també ja han format les seves 
famílies aquí a Santa Bàrbara, 
cosa que em fa estar orgullós 
d’ells.

Santa Bàrbara com a poble 
m’agrada molt, la gent que he 

tractat m’ha tractat sempre 
molt bé, són vàries coses que 
tenim a Santa Bàrbara i que 
podem estar orgullosos del 
poble, podem anar a peu per 
tot. Santa Bàrbara està molt 
ben comunicat amb els pobles 
veïns, amb la muntanya i la 
mar, tenim unes de les millors 
instal·lacions esportives de la 
zona, els nostres fills poden 
rebre l’educació al poble...

Puc dir que ja em sento un 
planer mes i si les coses de la 
vida no ens canvien aquí serà 
on em quedaré fins al final, al 
costat de la meva família i la 
gent que estimo.

Gràcies per deixar-me fer un 
petit escrit a la revista del poble.
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De la mateixa manera que s’inicia 
el curs escolar, la Plana Ràdio ha 
obert el seu nou curs, un període 
que s’allarga fins al mes de juny 
i que presenta diferents novetats 
així com col·laboradors que volen 
participar de la nostra programació 
i experimentar en el món de la 
ràdio.
Sempre m’agrada dir que cada 
dia la ràdio és diferent i cada dia 
que comença aporta novetats; 
ja siga amb la diversitat dels 
col·laboradors, amb les notícies, 
entrevistes o fins i tot amb el que 
els locutors que en formen part 
comparteixen amb els oients.
Aquest any Victor Montecino és 
qui obre els matins “A Primera 
Hora” on t’explica l’actualitat del 
dia. Després Tere Giné s’encarrega 
de coordinar el magazín “El 
Nostre Matí” durant dues hores i 
finalment a les 12 h Montecino es 
torna a incorporar.
La programació és continuista, 
apostant al matí per un magazín 
entretingut, on l’opinió, debat, 
trucades telefòniques... són la part 
fonamental i, a la tarda, dedicar-la 
més a oferir espais musicals perquè 
som conscients que l’audiència és 
diferent.

Segueixen els programes de 
sempre: l’Alcalde Respon, Parlar 
per Parlar, Dilluns Esport, Fil a 
l’Agulla, l’Horòscop, Espai TIC, 
Emergències, Smarttime, Lo 
Trobador, Espai Namasté, La 
Cuina de les Cabanes, Concerto 
Grosso, Xarxa Ebre, Ebre FM, Cine 
Maravilles...
Com a novetat a les 10.30 h La 
Ruleta Musical on s’intenta buscar 
que la música que escullen els 
oients siga cada dia diferent, 
per això Giné cada dia els fa una 
proposta amb un tema central que 
determina les cançons que trien.
Aquest any tenim la incorporació 
de Nil Ferré, el jove pubillet de 
festes majors que després de 
fer l’entrevista com a pubill la 
coordinadora del mitjà va veure 
que era un jove amb inquietuds 
i que sabria desenvolupar-se al 
mitjà, per això va proposar-li 
“Setciències” un petit espai on 
Nil explica a la seua manera 
curiositats del món animal, de la 
ciència, etc.
Guillermo Gaya ha volgut deixar el 
seu “Passat i Present” per incloure el 
“Santa Bàrbara Magazín” a la nostra 
programació, fent un recorregut 
de “Planers Presents i Absents” 

que s’han entrevistat al mateix 
mitjà, per recordar-los i que la gent 
puga fer les seues aportacions. 
“La Vida a Ritme de...” és la 
proposta presentada per Màrius 
Pont i Imma Arasa. Cada setmana 
intercalen “La Vida a Ritme de Jota” 
on Màrius escriu i Imma canta les 
jotes, que versen sobre l’actualitat 
del país i del territori. La setmana 
següent Màrius ens ofereix “La 
Vida a Ritme de Poema o Cançó” 
i conta curiositats de cançons o 
poemes musicats.
Aquest any Josep Roig ha deixat 
els seus “Paisatges Intrínsecs” 
per oferir-nos “La Musicoteca” on 
amb el seu bagatge musical ens 
recorda tot el millor que guarda a 
la prestatgeria musical, per delitar-
nos durant vint minuts amb la 
selecció escollida.
Una altra incorporació ha estat la 
del mossèn de la parròquia Josep M. 
Garcia que, tal com altres mossens 
van fer en el seu moment, ens 
ofereix uns “Minuts de Reflexió” 
on fa una reflexió sobre l’evangeli 
i ens posa al dia de les activitats de 
la parròquia.
També tanquem la setmana amb 
l’espai dedicat a la “Cultura” on 
us posem al dia de les activitats 

COMENÇA LA NOVA PROGRAMACIÓ 2022-23

Guillermo Gaya col·laborador LaMunu Pol Navarro Dj
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culturals o bé de les activitats 
del Club de Lectura amb la 
Carmen Sandonís. També el Víctor 
Montecino ofereix una pinzellada de 
“La Cartellera” la programació més 
destacada del cinema i la televisió. 
A la franja musical seguim amb 
els DJ’s de la casa, tot i que ens 
agradaria que més joves locals ens 
poguessen oferir sessions musicals 
per programar-la divendres i caps 
de setmana.
D’aquesta manera segueix amb 
nosaltres el Josep Fortunyo amb “Al 
Meu Rotllo” i Rubén Limbos amb 
“Mix Dance Músic”, dos clàssics de 
les nits de divendres i dissabte, i 
també el DJ d’Antena Aldaia Seto 
Gallergo amb el seu programa 
“Trance” als que l’any passat ja es 
va incorporar la DJ LAMUNU amb 
una variada selecció musical al 
seu estil. Aquest any la novetat 
és la incorporació del jove DJ de 
Godall Pol Navarro que també ha 
volgut sumar-se a les nits de cap 

de setmana oferint-nos sessions 
de Techno.
La nostra programació també es 
pot seguir per les xarxes socials 
on aquest any hem apostat per 
incrementar els vídeos al canal 
Youtube, bé amb “lo record de 
Guillermo” o amb els que el 
personal de la ràdio realitza; les 
publicacions a l’Instagram de la 
informació, podcast i espais que 
generem; també mitjançant el 
Facebook, així com  continuar 

apostant per oferir tot el contingut 
des de la nostra web www.
laplanaradio.cat.
Finalment us deixem dos codis QR 
per facilitar-vos la visita al nostre 
mitjà.

Nil Ferre Mossèn Parròquia



Smartcentre

Dijous 7 de juliol, i dins el marc 
de les Festes Majors 2022 de 
Santa Bàrbara, va tenir lloc l’acte 
d’inauguració de la reforma de 
l’aula infantil de l’Smartcentre.
Al desembre de 2013 començaven 
les obres de rehabilitació del Centre 
Cultural, que posaven el punt i final 
el dilluns 15 de setembre de 2014 
quan es posava en funcionament 
l’Smartcentre de Santa Bàrbara, 
un nou espai que naixia, on 
cultura, tecnologia, informació, 
formació i serveis, es fusionaven 
per oferir a la ciutadania un 
espai obert per a tothom i en el 
qual els serveis tradicionals que 
s’oferien de biblioteca, infocentre, 
dinamització econòmica i punt 
d’informació juvenil es fusionaven 
i s’ampliaven per acomplir 3 
objectius principals: unir a la 
comunitat en un lloc amigable, 

cultural i tecnològic, millorar 
els serveis per atraure a nous 
públics i promoure l’adquisició 
de coneixements i aprenentatge. 
Tot això, juntament amb el fet 
que s’equipava amb els mitjans 
informàtics i tecnològics d’última 
generació, amb accés gratuït a 
internet, i es confeccionava un pla 
d’activitats de dinamització per 
a totes les edats (infantil, juvenil, 
adults i gent gran) i de diferents 
temàtiques (educació, formació, 
tecnologia, cultural, lleure i oci, 
promoció i associacionisme). 
L’any passat es donava un pas 
més d’aquell projecte que es va 
iniciar al 2013 amb la inauguració 
de l’SmartLAB, i aquest any, per 
gairebé culminar-lo i acabar amb 
les coses pendents que quedaven, 
s’inaugura la reforma de l’aula 
infantil, sobretot pel que fa al 

mobiliari, que no es va poder fer 
en aquell moment per falta de 
recursos i que aquest any finalment 
s’ha pogut portar a terme.
L’aula infantil s’ha dissenyat de 
manera que hi hagi tres espais 
diferenciats, un de bebeteca amb 
el seu racó de mares i pares, un 
altre de primers lectors i un tercer 
de lectors infantils. Cada espai està 
destinat a unes edats i equipat amb 
material adequat a les edats que 
contempla i preparats per realitzar 
algunes activitats i serveis de 
millora que es volien implementar 
per oferir als usuaris i satisfer les 
seves necessitats. 
S’espera que en els propers anys 
s’acabe de culminar el projecte 
convertint la sala gran en un 
auditori i una aula d’activitats per 
poder continuar fent les activitats 
de l’Smartcentre.

Inauguració de la reforma de l’aula infantil de 
l’Smartcentre
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Document 

El Viaje al Centro del Vino

Autora: Maite Ruiz Arasa
Si t’apassiona el vi i vols descobrir el Bierzo, aquest llibre no només t’obrirà les portes 
dels cellers i ampolles de vi més significatives, sinó també dels principals punts a 
visitar ‘entre copa i copa’: llocs extraordinaris, històrics, rurals o desconeguts que 
sempre tenen una relació amb el vi. Un llibre que, com a guia enoturística, parla de 
la cultura vitivinícola del Bierzo, de la seva singularitat històrica i contemporània, 
dels seus cellers i vins. I sobretot, de la seva gent i les seves històries més personals 
que, en més o menys mesura, fan que el seu vi sigui com és. El Viatge al centre del 
Vi és el relat de l’experiència en primera persona de la pròpia escriptora i de tot 
allò que ha conegut i ha après al Bierzo. 

El racó de les recomanacions

Web 

https://fabriko3d.com/

Fabriko és una web on trobareu peces pràctiques, innovadores i atractives 
visualment. Totes han estat concebudes per ser fabricades en impressores 
3D domèstiques, facilitant la fabricació unitària i contribuint així al consum 
responsable i sostenible. El web està pensat perquè els productes estiguin ordenats 
en famílies o temàtiques, a més del nostre cercador. Un cop trobat el producte, 
simplement heu de descarregar-lo de forma fàcil i ràpida. Tots els productes han 
estat pensats, dissenyats i testejats perquè funcionin correctament. Hem adaptat 
les formes i gruixos perquè siguin òptimes en impressió 3D, usant el menor material 
possible conservant la seva funcionalitat. Per això, els usuaris no han d’aplicar cap modificació o canvi per 
gaudir dels nostres productes. D’altra banda, cal dir que no ens hem oblidat dels nostres usuaris més creatius. 
Per això hem dedicat un apartat a la web on compartir idees, esbossos o fins i tot productes finals. Trobareu més 
informació a l’apartat “Afegeix la teva idea”.
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Grup Joventut

Un cop finalitzat l’estiu ens queda 
fer valoració de les activitats que 
s’han fet aquests mesos com són 
la cursa enigmàtica i les colònies 
d’estiu 2022.
La cursa es va realitzar el dilluns 11 
de juliol dins del marc de les Festes 
Majors, aquest any sota el títol 
“Déus de l’Olimp”. Els participants 
van poder gaudir de 12 proves 

per tal d’aconseguir els materials 
necessaris per poder construir el 
dipòsit i així poder infiltrar-se a 
Troià.
I l’altra activitat que s’ha realitzat 
han estat les colònies d’estiu. 
Aquest any un total de 64 xiquets i 
xiquetes del municipi amb els seus 
12 monitors i monitores van passar 
6 dies a la població de Vallgorguina. 

Van ser uns dies de convivència i 
riures on vam realitzar gimcanes, 
manualitats i activitats per la 
natura. 

També encarem l’últim trimestre 
de l’any amb el curs de formació 
bàsica per als nascuts l’any 2006 i 
el Parc de Nadal. 

Colònies

Cursa enigmàtica
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Llar d’Infants Les Beceroles

Com ha anat l’estiu? Esperem 
que hagueu pogut descansar! A la 
llar d’infants ja hem començat la 
nostra activitat lectiva; vam obrir 
portes el passat 5 de setembre per 
donar la benvinguda al nou curs, 
a la canalla que ve per primer cop 
i per retrobar-nos amb xiquets i 
xiquetes que ja coneixem d’altres 
cursos. Els primers dies, sobretot 
la primera setmana, ha estat la 
més difícil; hem de conèixer-nos 
entre nosaltres, s’han d’establir 
vincles afectius segurs entre els 
petits/es i educadores... i tot això 
només precisa d’una cosa: temps! 
Així que, a poquet a poquet, els 
menuts han anat cedint a què 
algú més que no siguin els de 
casa tinguin cura d’ells i els pares 

i les mares han anat confiant en 
nosaltres. Gràcies!

Aquest és un any on hem 
començat amb alguns canvis. Les 
aules i el pati fan palès els canvis 
que anem aconseguint i assolint. 
La intenció és que la llar d’infants 
esdevingui una extensió de casa. 
Per això, entre altres coses, 
podreu veure com les aules es 
van transformant per donar lloc 
a elements que trobem a casa: 
més amplitud, sofàs on poder 
descansar, elements naturals i 
desestructurats per fer anar la 
imaginació... En definitiva, una 
estança que invita a voler-se 
quedar i poder sentir-se còmodes 
i segurs.

Al pati també hi ha hagut canvis; 
s’ha tret bona part del cautxú per 

molts motius: estava desgastat, 
quan els nens i nenes queien es 
feien cremades del fregament, 
suposava una elevació de la 
temperatura molt significativa 
els mesos de calor... Així que 
hem apostat per l’element més 
natural de tots: la terra. Ara 
encara que s’embrutin més 
també gaudeixen molt més! 
També hem recuperat poder 
ajuntar alumnat de diferent aula 
i curs en funció del moment i això 
és molt enriquidor. Per fi podem 
conèixer-nos tots entre tots!

L’equip de la llar d’infants 
volem agrair un cop més 
la confiança rebuda per les 
famílies. Esperem que aquest 
sigui un curs ben profitós i que el 
puguem gaudir totes i tots.
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Participació Planera

30è aniversari QUINTA 1992

50è aniversari QUINTA 1972

40è aniversari QUINTA 1982
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Opinió dels Partits Polítics

Després de les festes del poble, passada la pandèmia i tornant a la normalitat, les 
planeres i planers hem pres els carrers per xalar... L’agost és un mes d’impàs, els 
regidors d’ERC hem continuat pendents de les necessitats dels nostres veïns. Vam 
acudir a un ple extraordinari el passat 4 d’agost on es van exposar quatre punts, el 

punt sobre el programa d’ajudes “DUS 5.000”, vam tenir certs dubtes que vam fer constar a l’acte del ple i 
per això vam votar abstenció; el punt sobre la modificació de crèdit finançada amb el romanent de tresoreria, 
de totes les modificacions, que eren més o menys raonables, vam ser crítics amb la de la construcció dels 
vestidors de la nau polivalent, perquè creiem que va ser un error de càlcul de gairebé el 100 %, vam donar el vot 
favorable a la instal·lació de càmeres de control de trànsit, ja que va ser una proposta del nostre grup al 2019 
quan formaven part de l’equip de govern, en aquell moment no es va creure necessari, ens felicitem per acabar 
una tasca proposada per nosaltres. Després li vam recordar al senyor alcalde que ERC li va fer arribar tres 
propostes, que segons ell es podien tirar endavant perquè eren raonables, vam veure que cap de les nostres 
propostes estaven incloses a aquesta modificació de crèdit, aquestes propostes eren: La creació d’un nou parc 
infantil al carrer Lleó XIII, la construcció d’una vorera al passeig de la Generalitat, per facilitar el trànsit de 
persones i la instal·lació de més fanals solars al camí del cementiri, donant més seguretat a qui l’utilitza. El 
senyor alcalde ens va dir que si no enguany, es farien pel pressupost del 2023, recordem que és any electoral. El 
dia de la Diada, vam fer la inauguració de la nova seu d’ERC, els divendres de 17 a 19 h estarem per a qualsevol 
necessitat. El dia 1 d’octubre la presentació del llibre “AMORE” de l’ebrenc Miquel Bort, amb música i maridatge 
de vi, ERC sempre amb la cultura. Un dia especial per al nostre país, quan es compleixen cinc anys d’una data 
que quedarà per sempre al nostre record col·lectiu, el referèndum d’independència, i que hem d’aprofitar per 
denunciar la brutalitat de l’Estat Espanyol. El 14 d’octubre, la presentació oficial del candidat per a les properes 
eleccions municipals del 2023, Lluís Gimeno; reballarem pel futur del nostre poble. Aquest trimestre hem 
aprofitat per passar per la nostra emissora de ràdio, sempre farem servir els micròfons per donar a conèixer la 
nostra paraula i la de la gent del nostre poble.

Benvolguts planers i planeres, 

Arribem a l’últim trimestre de l’any, i al darrere queda un estiu que ens ha deixat bones sensacions 
en general, i que ens ha permès gaudir d’unes bones Festes Majors, ja sense els impediments 
de la pandèmia. Les obres del “Barranquet”, carrer Aire - Fase III, ja estan acabades, i les de 
rehabilitació de l’ajuntament han començat a bon ritme. Però no tot són flors i violes, perquè 

en la part negativa de la balança hem hagut de patir una onada de calor i una forta sequera que han afectat 
greument la collita de l’oliva, i també ens hem vist perjudicats pels robatoris de garrofes, contra els que la 
pagesia ha protestat amb indignació.
A nivell internacional, el principal problema continua sent la guerra d’Ucraïna i les seves múltiples derivades, 
com la pèrdua de vides humanes, la crisi humanitària generada, o la crisi de matèries primeres i fonts d’energia, 
que està provocant una pujada brutal de la inflació i que està tenint conseqüències molt negatives en el nostre 
dia a dia.
No està a la nostra mà poder aturar aquesta guerra i tots els seus efectes, i el que ens toca és aprendre a 
viure amb aquesta incertesa i continuar treballant perquè el nostre poble no s’aturi i els planers i les planeres 
puguin continuar amb les seves vides de la millor manera possible. Per aquesta raó, un any més es mantindran 
congelades les taxes fiscals pel proper exercici, però això no serà impediment per continuar fent les obres 
i inversions que el nostre poble necessita, com és acabar l’última fase de canalització del “Barranquet” i al 
mateix temps construir la bassa de laminació que permetrà protegir el nostre poble de futures barrancades.
Ara a l’octubre podrem gaudir de la segona edició del festival RIHIHIU que tant ens va sorprendre i agradar 
l’any passat, i al novembre celebrarem la 26a edició de la Fira de l’Oli Novell per dinamitzar l’economia local.
Respecte la política local, els quatre regidors de Junts per Santa Bàrbara ja fa un any que vam assumir el 
govern en solitari, i encara que la càrrega de treball s’ha vist incrementada de manera notable, el cert és que 
tenim molt clars els nostres objectius, i intentem fer mans i mànigues per poder treure tota la feina endavant 
de la millor manera possible.

Cuideu-vos molt i visca Santa Bàrbara!
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Opinió dels Partits Polítics

Amb l’estiu finalitzat ja comencem un altre cop el ritme escolar. Els nostres petits i 
no tan petits han tornat a la rutina, esperem que tinguin un bon curs escolar que s’ho 
passin el millor possible i sobretot que aprenguin moltíssim.

Al record, entre moltes altres coses, tenim les Festes Majors, unes festes que van tornar a la normalitat 
després de 2 anys. Dies de diversió, felicitat i de retrobaments.

Ara farà un any del famós oferiment al nostre partit per intentar formar govern, no entrarem a comentar 
un altre cop el tema, tot i que sí que voldríem deixar clar alguna cosa de la qual se’ns va acusar.

- Després d’1 any no hem entrat al govern, no tenim cap afany de cadira tal com se’ns va acusar amb el 
seu moment.

- Seguim amb el pensament que un govern entre tots era el que havia votat el nostre poble.

Per una altra banda, queda molt poc per a les eleccions municipals, maig de 2023, i amb això les preses per 
intentar fer el que no s’ha fet amb els últims 3 anys; nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, estem molt 
tranquils del treball fet, de les nostres aportacions i de la nostra manera de fer les coses, no serem els que 
ens posem les piles al final perquè la gent vegi que alguna cosa fem...

Continuarem treballant com hem fet fins ara!

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