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Línia SANTA BÀRBARA – AMPOSTA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA – TORTOSA

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

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

Línia SANTA BÀRBARA - BARCELONA

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

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

ANUNCIA’T AL MAGAZÍN
Tots els comerços o empreses que estiguin interessats en publicar la seva publicitat al magazín es poden dirigir

a les oficines de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. Per més informació podeu trucar al 977 717 000

Els textos enviats d’opinió i participació poden sofrir modificacions o retalls per motius d’espai. La revista no es fa responsable dels comentaris o opinions en ells expressats.
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Editorial

Antonio Ollés Molías
Alcalde

Benvolguts planers i planeres, 

Donem inici a aquest nou any 2023 amb tota la il·lusió, i les millors 
expectatives perquè Santa Bàrbara continuï avançant i millorant la 
qualitat de vida de tots els seus habitants. 
Enguany encarem un exercici amb importants reptes, com l’elevat 
índex inflacionari derivat de la pujada dels preus de tots els productes 
i serveis, i molt especialment dels preus de l’energia i els combustibles, 
que suposen una greu amenaça per a l’economia de les famílies i les 
empreses.
A Santa Bàrbara farem front a aquesta situació amb uns nous 
pressupostos que caldrà aprovar la primera quinzena de gener, i que 
superaran els 4 milions d’euros. Uns pressupostos que continuaran 
garantint tots els serveis i prestacions que ofereix el nostre Ajuntament, 
i a la vegada mantenint congelats tots els impostos i taxes municipals.
Amb els nous pressupostos serà possible acabar la Fase V de la 
rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament, i una vegada instal·lat el nou 
mobiliari, ens permetrà fer el trasllat de les oficines municipals al seu 
lloc tradicional després de 9 anys d’èxode.
També afrontarem la novena i darrera fase de la canalització del 
“Barranquet” que finalment arribarà fins al col·lector de la capçalera 
del poble. Aquesta obra està estretament lligada a la construcció de la 
bassa de laminació que ajudarà a retenir i regular les aigües pluvials en 
cas de barrancada, i que es podrà iniciar tan prompte com ens assignin 
la corresponent subvenció de l’ACA.
El 2023 també hauria de ser l’any en què es doni inici a la construcció 
de la nova depuradora del nostre poble, un projecte que està gestionat 
pel Consell Comarcal del Montsià.
Un altre punt molt important a tenir en compte serà la resolució de la 
subvenció del Programa DUS 5000, sol·licitada el mes d’agost passat, ja 
que en cas de ser atorgada ens permetrà donar un gran pas endavant 
en la renovació de tot l’enllumenat públic, la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, nous vehicles elèctrics, etc.
I finalment, com fita a destacar, tenim les eleccions municipals del mes 
de maig, on els planers i les planeres tindran a les seves mans una 
nova oportunitat per decidir en quines persones confien per governar 
el poble durant els propers 4 anys.

Salut a tothom i Bon Any 2023!
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Alcaldia, Urbanisme, Mitjans de Comunicació, Hisenda, Promoció Econòmica i Ensenyament

Nou vehicle municipal

Des del mes d’octubre 
l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara disposa d’un nou 

vehicle a la flota municipal. Es 
tracta d’un vehicle Toyota, model 
Yaris amb motorització híbrida, 
que estava abandonat a la via 
pública. 
Al mes de novembre de 2021 el 
vehicle va ser retirat del carrer, i 
va quedar dipositat al magatzem 
municipal. Es va voler enviar 
notificació d’avís al propietari, 
però no va ser possible localitzar-
lo, de manera que el vehicle va 
continuar custodiat al magatzem 
municipal. 
Posteriorment, i de conformitat 
amb allò establert a l’article 44 
de la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques, en 
data 24 de gener de 2022 es va dur 
a terme la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona 
amb número 2022 – 00278 i al 
tauler d’edictes de l’ajuntament, 
donant un termini de dos mesos 
al propietari per passar a recollir el 
vehicle.
En no aconseguir que el propietari, 
o algun representant, es posés 

en contacte amb l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, es va estimar 
convenient acordar l’adjudicació 
del vehicle als serveis de vigilància 
i control del tràfic municipal, per 
Decret d’Alcaldia núm. 2022-
0000064 de data 6 d’abril de 2022.
D’aquesta manera es va procedir 
a renovar la documentació 
del vehicle, contractar una 
assegurança, fer la revisió al taller 
i fer la retolació corporativa de 

manera que el vehicle pogués estar 
totalment operatiu.  
L’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio 
Ollés, i el regidor de governació, 
Agustí Espuny, es mostraven 
satisfets amb la bona feina feta 
pels serveis administratius de 
l’Ajuntament, per tal d’aconseguir 
que un vehicle abandonat al carrer 
passi a ser patrimoni municipal i a 
partir d’ara doni serveis als planers 
i les planeres. 

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

La darrera setmana 
d’octubre es va procedir 
a fer reparacions al 

paviment de diferents carrers 
del poble. 
Cal recordar que la majoria dels 
carrers del poble es van asfaltar 
a principis dels 80 i ara, gairebé 
40 anys després, hi ha alguns 
trams malmesos que precisen 
reparacions per garantir la 
seguretat en la circulació de 
vehicles i vianants.
Si bé és cert que els últims anys 
s’han fet reparacions integrals 
d’alguns dels carrers principals 
del poble (Victòria, Mare de 
Déu de Montserrat, Mossèn 
Joan Baptista Sales, Hostal 
dels Frares, Sant Rafael, Aragó, 
Pagesia i Aire), és evident que 
es fa a un ritme insuficient per 
poder renovar tot l’entramat 
urbà de la nostra població en 
un període raonablement breu 
de temps. 
Per aquesta raó, es va fer aquest 
primer lot de reparacions amb 
15 “parxes” d’asfalt de diferents 
mides, en aquells trams i 
encreuaments de carrers de la 
“Barceloneta” on la degradació 
del paviment era més gran, 
perquè d’aquesta manera es 
pugui allargar la seva vida útil 
fins que sigui possible fer la 
renovació total dels carrers, no 
solament del paviment.
Els resultats van ser satisfactoris 
i per això ara la voluntat de 
l’equip de govern és continuar 
amb noves actuacions similars 
a la resta de carrers de la 
població. 
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Artesania 360º arriba a Santa Bàrbara

El dissabte 17 de desembre, 
Santa Bàrbara va celebrar 
la segona edició de la Fira 

de Santa Llúcia, organitzada 
conjuntament amb la Unió de 
Comerç de Santa Bàrbara. La fira, 
que va nàixer al 2021 per intentar 
pal·liar els efectes de la pandèmia i 
donar sortida a l’activitat comercial 
en dates properes al Nadal, va ser 
ben acollida per parades i visitants 
i, en aquest sentit, el 2022 se li va 
donar continuïtat.
Amb els serveis tècnics de Serveis 
Socials, es va aconseguir donar-
li a la fira una bona dinamització. 
A banda d’haver-hi més de 20 
parades, es va acompanyar de 
diferents activitats paral·leles, 
com el tió gegant, música en viu, 
sortejos i xocolatada popular, que 

van fer que la gent sortís al carrer 
per fer compres de Nadal. 
Veient la bona acceptació 
de la fira, es té clar que es 
continuarà celebrant de cara al 
futur, incorporant també noves 

atraccions per tal que, el nombre de 
visitants, sigui més elevat i que, en 
definitiva, es doni el màxim suport 
a un sector, com és el comercial, 
que s’ha vist molt afectat per la 
pandèmia en els darrers dos anys.

El passat 14 de novembre 
Artra (Art i Tradicions) 
posava en marxa Artesania 

360º de la mà del teixit artesà del 
territori. Professionals de dilatada 
experiència i d’altres joves talents 
emergents presentaven a l’alumnat 
una artesania contemporània, 
d’ús, viva, identitària i també 
digital.
Els artesans participants són 
Gisela Chortó, Llatadora; Núria 
Romeu, Vitrallera; Laia Altadill, 
Joiera; Maria Lanau, Joiera; Jordi 
Lluch, Forjador; Jordina Bravo, 
Barretaire i Florista; Teresa 
Marta Batalla, Ceramista; Joan 
Mateu, Picapedrer, i les artesanes 
llatadores d’Artpauma, Maria 
Cinta i Pepita.
La primera fase d’Artesania 360º 
es va realitzar durant el mes de 
novembre, arribant a Santa Bàrbara 
i a l’Institut les Planes el dia 25 
de novembre. El projecte compta 
amb el suport dels Departaments 
de Cultura, Ensenyament, 

Artesania, Empresa i Treball, 
Artesania i Igualtat i Feminismes 
de la Generalitat de Catalunya; 
la Diputació de Tarragona; els 
Ajuntaments d’Amposta, Santa 
Bàrbara, La Ràpita, La Sénia, 
Alcanar i Ulldecona; el Consell 

Comarcal del Montsià i l’IRMU. 
Col·laboren l’Associació d’Artesans 
de les Terres de l’Ebre, el COPATE, 
l’Escola per l’Art i la Cultura de 
les Terres de l’Ebre, l’Escola d’Art 
d’Amposta, Prisma Cultural i 
Tataküa Coop. 

Bona acollida de la II Fira de Santa Llúcia 
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Benestar emocional i salut comunitària 

El programa de benestar 
emocional i salut comunitària 
a l’atenció primària es 

comença a implantar a partir 
de l’octubre del 2021, on s’han 
incorporat o s’aniran incorporant 
diferents perfils professionals 
a l’atenció primària. Al nostre 
municipi la referent del programa 
és Alba Romero Martínez.
Un d’aquests perfils ha estat la 
figura del referent de benestar 
emocional comunitari, el qual 
desenvolupa tasques de promoció 
i prevenció de la salut emocional 
adreçades a la comunitat. 
Les funcions que desenvolupa són: 
· Prescripció social: a través de 

la detecció prèvia d›actius de la 
comunitat (recursos o activitats 
gratuïts o de baix cost), poder 
vincular a les persones que 
ho necessiten amb l›objectiu 
de millorar el seu benestar 
emocional i també connectar-

la amb el teixit voluntari. No 
solament es vincula en l›actiu, 
sinó també es realitza un 
seguiment per veure l›evolució i 
si és el recurs o activitat adient. 

· Grups psicoeducatius: és una 
altra eina de les que disposem a 
nivell preventiu. El fet de poder 
realitzar grups que contribueixen 
a promoure el benestar 
emocional en el que es realitzen 
sessions sobre gestió emocional, 
autocura i autoestima, relaxació, 
comunicació, gestió del temps, 
resolució de problemes i altres 
continguts que pretenen facilitar 
eines que ens ajuden a gestionar 
millor el dia a dia. 

· Salut i Escola: aquest és un 
programa liderat per les 
infermeres referents de Salut i 
Escola. Nosaltres col·laborem 
realitzant un taller per curs 
dirigit a la gestió emocional 
i l›autoestima amb el mateix 

objectiu que ja hem destacat, 
la prevenció i promoció del 
benestar emocional. 

La regidora de Salut, Laia Pla, 
valora positivament la creació 
del servei per donar eines a la 
ciutadania, donat l’augment 
del risc psicosocial. Destaca la 
importància d’acompanyar les 
persones des del treball en xarxa i 
la bona feina que realitzen tots els 
agents implicats. 

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

GRUP
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Festivitat de Santa Bàrbara
El dia 4 de desembre en motiu 

de la festivitat de Santa 
Bàrbara i dins del marc de 

les jornades nadalenques es van 
realitzar un seguit d’activitats.
Al matí es va dur a terme la missa 
en honor a la nostra patrona i 
seguidament la processó que va 
ser acompanyada per la Unió 
Musical Jaume Balmes.
A la tarda els xiquets i xiquetes 
que prèviament s’havien inscrit 

van poder anar a recollir els tions 
que van baixar dels Ports i es 
van amagar al parc municipal. 
Es va donar un mapa del parc on 
estava la ubicació del seu tió i un 
cop trobat es donava el carnet 
d’identitat del tió. Un total de 35 
tions on la inscripció recollida 
anirà destinada a Creu Roja.
Seguidament a la plaça Cid i Cid es 
va realitzar un espectacle de màgia 
amb l’il·lusionista Mj per donar 

pas a l’encesa de l’enllumenat 
nadalenc amb la novetat que 
aquest any teníem el campanar 
il·luminat. Per finalitzar, es va 
donar a tots els assistents un got 
de xocolata.
Laia Pla, regidora encarregada de 
les Jornades Nadalenques, valorava 
positivament la participació a totes 
les activitats de Santa Bàrbara i 
agraïa a Creu Roja la tasca que 
realitza. 

8



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

Cavalcada 2023
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Analítica trimestral d’aigua de la xarxa local

DATA 26/10/2022 9/11/2022 12/12/2022

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

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 0’67 0’90 0’90

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

Color 15 <5 <5 <5

Conductivitat (a 20ºC) 2500 514 516 504

Olor (a 25ºC) 3 1 2 2

pH (de 6,5 a 9,5) 9,5 7’7 7’6 7’6

Sabor (a 25ºC) 3 1 2 2

Terbolesa (Dipòsit) 1 0’32 0’36 <0’2

Terbolesa (Xarxa) 5

Nitrats <=50 28 29 29
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Durant el mes d’octubre 
es van iniciar dos dels 
projectes de l’àrea de 

Serveis Socials.

Reforç Actiu és un projecte 
que es va iniciar el curs 2018-
2019, després 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 resposta a 
diverses necessitats socials i 
d’aprenentatge.

Després d’haver realitzat les 
coordinacions amb els centres 
educatius del municipi, aquest 
curs s’ofereix el servei a 70 
menors, derivats dels centres 
educatius, n’hi ha 43 de l’escola 
i 27 de l’institut. L’organització 
dels grups és per cursos, amb 
grups reduïts i horaris diferents. 
Els de primària assisteixen al 
matí i els de secundària a la 
tarda.

I la formació d’adults de 
català continua realitzant 
les classes de 90 minuts i es 
treballa tenint en compte els 
coneixements de les persones 
inscrites, adaptant el temari a 
les necessitats de cada grup. 
Aquest any es tornaran a iniciar 
els grups de tertúlia Parlem? i 
les parelles lingüístiques, que 
ja es realitzaven abans de la 
pandèmia. Les dues activitats es 

realitzen al Centre Municipal de 
Serveis Socials.

La responsable dels projectes, 
Ana M. Panisello, considera 
important continuar oferint els 
serveis als menors i les seves 
famílies, ja que se’ls acompanya 
i dona suport a les diferents 
necessitats. També destaca 
l’interès que mostra l’alumnat 
en l’aprenentatge i millora de la 
nostra llengua vehicular. 

Inici de curs a Serveis Socials

Serveis Socials, Noves Tecnologies, Esports, Turisme i Fires

L’Smartcentre forma part 
de la xarxa del programa 
Aula Mentor del Ministerio 

de Educación de España. Aula 
Mentor és un programa de 
formació en línia no reglada, 
flexible i amb tutorització 
personalitzada, adreçat a 
persones adultes majors de 18 
anys amb un extens catàleg 
de cursos amb què ampliar les 
seves competències personals i 
professionals que els permeten 
reforçar les possibilitats 
d’ocupabilitat.

El programa Aula Mentor 
compta amb una oferta de 

cursos referenciats al Catàleg 
Nacional de Qualificacions 
Professionals per la qual cosa 
hi ha la possibilitat d’acumular 
i capitalitzar aprenentatges 
que són susceptibles de 
reconeixement a l’educació 
reglada a través dels procediments 
d’avaluació i acreditació de 
competències. Tots els cursos 
del programa Aula Mentor tenen 
un acompanyament i tutoria 
telemàtica personalitzada, a més 
del suport presencial que presten 
els administradors de cadascuna 
de les aules.

Ana M. Panisello, com a regidora 

de Noves Tecnologies, valora 
molt positivament l’ampliació 
de l’oferta formativa per poder 
cobrir la demanda dels usuaris 
que volen complementar la seva 
formació a través de plataformes 
de formació en línia. 

Formació programa aula mentor a l’Smartcentre
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II Tasta la Cultura de l’Ebre - Els sabors de l’oli, l’or líquid de la plana

Segona edició d’aquesta activitat de turisme 
experiencial per conèixer els orígens, el procés 
i l’elaboració de l’oli d’oliva a la Plana del 

Montsià, i més concretament a Santa Bàrbara. Aquest 
producte ha estat un dels elements més importants 
del municipi i ha caracteritzat, en especial des del 
segle XVIII els canvis socials, culturals i comercials de 
la mateixa localitat i així com de les altres poblacions 
veïnes de l’interior del Montsià i Baix Ebre. Durant el 
recorregut es podran visitar diferents espais, on es 
descriuen les tècniques agrícoles i els camps de conreu 
originats a partir de la colonització agrícola de l’època 
moderna la qual dona peu a la fundació del poble, 
fins a les instal·lacions on s’elabora i es distribueix 
aquest bé tan preuat i, finalment, es podran degustar 
les diferents varietats d’oli que es produeixen a Santa 
Bàrbara.
Es visitaran els espais següents: 
- Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana
- Camps d’oliveres
- Cooperatives agrícoles de Santa Bàrbara
Les dates per poder participar a l’activitat seran:
- 19 i 26 de novembre de 2022
- 17 de desembre de 2022
- 14 i 28 de gener de 2022
El menú estarà format per una experiència turística 

per les planes del Montsià per conèixer la cultura 
tradicional vinculada a les oliveres i l’oli, amb tres 
“plats”:
1r Plat: Visita al Centre d’Interpretació de la Vida a la 
Plana
2n Plat: Experiència rural entre oliveres
3r Plat: Recorregut per la cooperativa i tast d’oli  
Punt de trobada: Centre d’Interpretació de la Vida a la 
Plana (Passeig de les Quatre Carreteres, 2)
Horari: Dissabtes, d’11 a 14 h
Informació: 658 998 721 / 9777 719 136 i al correu 
electrònic museulaplana@santabarbara.cat 
Preu: 6 €
Reserves: www.ebreticket.cat 

El passat 3 de novembre, al Museu de la Vida a la 
Plana de Santa Bàrbara, es va donar el tret de 
sortida a les XXV Jornades Gastronòmiques de 

la Cuina de l’Oli, en el marc de la XXVI Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç que es va celebrar el 
darrer cap de setmana del mes de novembre.
En aquesta edició tan remarcada, des de la Regidoria 
de Fires, es va voler donar un major èmfasi a 
l’esdeveniment i, per aquest motiu, es va recuperar 
l’antiga tradició de la inauguració de les jornades, les 
quals es van celebrar durant tot el mes de novembre 
i fins el dia 4 de desembre, coincidint amb el dia de la 
patrona.
Aquest any hi van participar cinc restaurants: Diego, 
Venta de la Punta, La Llar, Cal Paulí i The New Charly. 
Aquests van donar a degustar durant la presentació 
algunes mostres dels plats que durant les jornades es 
van poder degustar als seus restaurants.
L’acte va ser inaugurat pel periodista jesusenc Jaume 
Borja Ferrando, que va mostrar-se molt emocionat per 
aquest esdeveniment i va remarcar l’empenta de la 

restauració després de dos anys on la pandèmia ha 
marcat negativament el sector. 
També, en aquest mateix acte, es va inaugurar la 
segona edició de “Els sabors de l’oli, l’or líquid de la 
plana”, a càrrec d’Àlex Farnós, director del Museu de 
les Terres de l’Ebre.
Ana M. Panisello, regidora de Fires, va mostrar la 
seva alegria per tornar a recuperar aquest acte, 
amb la voluntat de donar a conèixer els restaurants 
participants i animar a tothom a venir al poble a 
degustar-ho durant totes les jornades. 

Presentació de les XXV Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli
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Durant la setmana del 4 al 
18 de desembre, des de 
l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara es van portar a terme 
diferents activitats per recaptar 
diners per a la Marató de TV3. El 
diumenge 4 de desembre es va 
realitzar la marxa ciclista amb BTT 
que organitzava la Unió Ciclista de 
Santa Bàrbara. El dimarts es va 
realitzar una sessió de relaxació 
a la sala del CAP a càrrec de les 
infermeres Montse Martí i Isabel 
Fort. El divendres es va portar 
a terme el sopar de pa i porta a 
l’Smartcentre on els assistents 
van poder gaudir de les actuacions 
que ens havien preparat el 
Club Twirling Santa Bàrbara i, a 
continuació, es va realitzar un 
bingo amb la col·laboració de 
les membres del twirling i qui va 
poder comprar postres. El dissabte 
a la fira de Santa Llúcia es van 
repartir els calendaris de l’Escola 
Jaume Balmes i per acabar els 
actes, el diumenge es va realitzar 
l’audició i concert de Nadal de la 
Unió Musical Jaume Balmes. 

Totes les activitats que es van 
organitzar, els origamis (3.606), 
la col·laboració econòmica de les 
diverses associacions com són: la 
Unió Ciclista de Santa Bàrbara, 
l’Escola de Música Germans 
Arasa Els Flarets, l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes i l’AFA de 
l’Escola Jaume Balmes van fer 

possible que la nostra població 
aproximadament recaptés 5.400 € 
a favor de la Marató. 

Ana M. Panisello, regidora de 
Serveis Socials, valorava molt 
positivament aquesta recaptació 
i la implicació de la població a la 
Marató. 

Santa Bàrbara va aportar 5.400 € a la Marató de TV3

Unes setmanes enrere 
convidàvem a tothom a 
venir a recollir les seves 

grues als edificis de Serveis Socials 
i Smartcentre per tal de realitzar 
les grues i després retornar-les. 
El dia 2 de desembre van estar 
entregades a la Mútua General 
de Catalunya per tal de poder 
fer l’aportació de 1 € per grua 
realitzada a La Marató de TV3, que 
aquest any anava destinada a les 
Malalties Cardiovasculars.
Aquesta activitat va ser un 

gran èxit, ja que 3.606 grues es 
van realitzar entre tots i totes. 
Juntament amb les activitats que 
es van realitzar la setmana del 4 
al 18 de desembre, Santa Bàrbara 
haurà pogut aportar el seu granet 
de sorra a la Marató.
Ana M. Panisello, regidora de Serveis 
Socials, valora positivament l’èxit 
aconseguit amb les grues i dona 
les gràcies a tots i totes els que han 
col·laborat amb la realització de 
grues i, especialment, a la família 
Espuny Cuadrad. 

Rècord amb l’entrega de les 3.606 grues 
a favor de la Marató de TV3
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El diumenge 27 de novembre 
va finalitzar l’edició número 
26 de la Fira de l’Oli Novell, 

dels Cítrics i del Comerç. La 
valoració general que se’n va 
fer, tant per visitants com per 
expositors, va ser molt positiva ja 
que, després d’edicions passades 
on la climatologia i la pandèmia 
van fer acte de presència, el 2022, 
en aquest sentit, es va respectar la 
fira i es va poder celebrar amb les 
millors garanties. 
En aquesta edició es va continuar 
apostant pel nou recinte firal, que 
ha millorat substancialment les 
garanties de comoditat de la fira. 
Així com es va continuar apostant 

per noves activitats i mantenint 
aquelles que acostumen a tenir 
més èxit.
En aquesta edició, va destacar 
sobretot el paper de la gastronomia, 
ja que se celebraven, en el marc 
de la fira, les XXV Jornades 
Gastronòmiques de la Cuina de 
l’Oli. En aquest sentit, va destacar 
la inauguració de la fira a càrrec 
de la família Arasa, impulsors 
de les jornades, o la constel·lació 
gastronòmica de l’Ebre, amb tres 
show cookings dels tres restaurants 
amb estrelles Michelin a les 
nostres terres. També cal destacar 
en aquesta edició el vol captiu amb 
globus, patrocinat per la Federació 

Catalana DOP-IGP, les mostres 
d’olis DOP de l’estat espanyol, olis 
mil·lenaris del territori del Sénia 
i olis amb marca Reserva de la 
Biosfera, les rutes etnogràfiques o 
el II concurs de tast d’olis novells 
Baix Ebre-Montsià.
Ana M. Panisello, regidora de Fires, 
va destacar molt positivament 
aquesta edició de la fira, agraint 
a totes les persones que ho van 
fer possible, equip organitzador, 
entitats i col·laboradors, expositors 
i públic en general, tots i totes que 
van deixar el llistó molt alt i que, 
tot i això, espera millorar-ho per a 
l’edició del proper any. 

XXVI Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç
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Aquest any 2023, se celebra el 
XXXII Concurs Literari Sant 
Jordi Vila de Santa Bàrbara. 

Els premis que es convoquen són 
els següents:
PREMI DE POESIA, dotat amb 600 
€ i donat per l’AJUNTAMENT, a un 
recull d’entre 10 i 25 composicions, 
de tema lliure; i un accèssit de 
caràcter local de 120 €, donat per 
l’AJUNTAMENT.
PREMI D’ASSAIG, dotat amb 600€, 
a un estudi d’un mínim de 30 
pàgines sobre un tema relacionat 
amb qualsevol aspecte del poble de 
Santa Bàrbara (tradicions, història, 
biografies de personatges famosos o 
populars, costums, oficis, llegendes 
i contalles, cuina, cançoners, festes, 
pagesia, danses, vestuari, dialecte, 
flora, fauna...) i un accèssit de 
caràcter local de 120 €, donats 
ambdós per l’AJUNTAMENT.
En el cas que el guanyador/a del 
premi sigui local, es concedirà 
l’accèssit a la segona millor obra.
El termini d’admissió dels originals 
acabarà el divendres 17 de març de 

2023, a les 13 hores. 
El veredicte del jurat es farà públic 
el dia 14 d’abril de 2023. El mateix 
dia es donarà a conèixer la data del 
lliurament dels premis.
Les bases específiques d’aquest 
concurs es poden consultar a la web 
municipal www.santabarbara.cat. 
També es pot realitzar qualsevol 
consulta a l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, telèfon 977 719 136.
També es convoca el XXXII 
CONCURS LITERARI ROGELIO 
FARNÓS, de caràcter local, destinat 
als alumnes de l’Escola Jaume 
Balmes de Santa Bàrbara.
Al treball guanyador de cada un 

dels cicles d’Educació Primària i 
d’Educació Infantil se li atorgarà 
un premi consistent en un lot de 
llibres, donat per l’AJUNTAMENT. 
A més a més, tots els participants 
rebran un record commemoratiu.
L’especificació de les bases serà 
establerta per la mateixa escola.
El regidor de Cultura, Agustí Espuny, 
es mostra molt satisfet per poder 
organitzar un any més aquest 
concurs i considera que després 
de més de 30 anys ja està més que 
consolidat. A més a més creu que 
continuarà donant prestigi a la 
cultura planera i donarà a conèixer 
el nostre poble a l’exterior. 

XXXII Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara



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

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

Són moltes les poblacions  que 
comencen a comptar, entre 
els elements que intervenen 

en la seva mobilitat, amb els 
anomenats vehicles de mobilitat 
personal (VMP), o patinets elèctrics.
El patinet  elèctric o vehicles 
de mobilitat personal són 
patinets, monopatins i una altra 
sèrie d’aparells als quals se’ls 
ha incorporat un motor i que 
ajuden a les persones en els seus 
desplaçaments.
Cada dia són més les persones 
que estan utilitzant els patinets 
elèctrics com a alternativa per 
moure’s per la ciutat, provocant 
desconcert entre la resta dels 
usuaris, vianants, conductors i 
ciclistes.
Aquesta nova mobilitat ens obliga 
a plantejar noves normatives 
reguladores que resolguin la 
convivència entre tots els usuaris, 
i evitin els riscos que suposa el 
compartir l’espai urbà entre tots.
La Direcció General de Trànsit 

(DGT) va publicar una instrucció 
on proposa una sèrie de criteris 
relacionats amb aquesta mena 
de vehicles, i trasllada als 
ajuntaments la regulació de la 
circulació.

La Guàrdia Municipal de Santa 

Bàrbara continua activa amb la 

campanya de conscienciació i 

demana la col·laboració de tot el 

poble.  
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La segona edició del festival 
RIHIHIU va acabar amb una 
sensació d’optimisme. Per 

l’èxit de participació i pel debat 
que van generar les diverses 
propostes del programa. El festival 
va cloure tres dies d’activitats —
vinculades al circ, la dansa, la 
música, els llibres, la pintura, el 
patrimoni i les tradicions— que 
van congregar un miler de visitants 
a Santa Bàrbara. “RIHIHIU és un 
espai simbòlic qüestionar-ho tot 
en comunitat, a través d’una festa 
col·lectiva, on a través de l’alegria i 
la purpurina es pretén donar accés 
a una gran transformació social. 
Fer pobles inclusius, feministes 
i respectuosos, sense oblidar 
l’herència i la memòria dels 
nostres avantpassats, és possible. 
El carrer Major va transformar-se 
en una passarel·la queer on les 
majorettes i la banda, posaven 
ritme a una catarsi identitària 
col·lectiva”, explicava la creadora i 
activista Anna Zaera, que al costat 
de Zoraida Roselló, és al capdavant 
de l’organització del certamen. 
“Es tracta de fer una relectura del 
patrimoni i la cultura, en el sentit 
més ampli del terme, per entendre 
d’on venim i cap a on volem anar”, 
afegia Roselló.
Durant els tres dies, per Santa 
Bàrbara van passar l’acròbata 
Amer Kabbani, d’origen català 
i sirià, amb un espectacle de 
circ participatiu. També es va 
programar un concert del músic 
Paolo Angeli, amb un compendi de 
la tradició musical de la seva illa 
natal, Sardenya, del rock i de la 
improvisació oberta per reflexionar 
sobre les identitats. La desfilada de 
les majorettes de Santa Bàrbara 
va ser un dels plats forts de 
dissabte. L’acte va estar liderat per 
l’artista queer escocès Graham 
Bell Tornado i el transvestit 
Luzbel de Montiel originari de 

Santa Bàrbara, i va comptar amb 
l’acompanyament de la Unió 
Musical Jaume Balmes. Una acció 
que va servir per desconstruir 
el model de feminitat normatiu 
i ampliar-lo des de la pràctica 
queer i la cultura de la festa i la 
disbauxa. La jornada de dissabte 
va acabar amb un concert del 
duet Tarta Relena al Molí de Vallés, 
amb una conjunció perfecta entre 
músiques de tradició oral i creació 
contemporània per constatar que 
allò que anomenem folklore és un 
repertori viu i en moviment.
Diumenge es va inaugurar 
l’exposició Pèls i muntanya d’Aura 
Roig, artista tortosina, polifacètica 
i feminista que pinta imatges 
simbòliques del cos, sobre la 
representació de la dona i les 
identitats de gènere dissidents. Els 
visitants també van poder gaudir 
d’un diàleg sobre experiències 
de creació contemporània en el 
món rural des d’una perspectiva 
artística i de gènere, al voltant del 
llibre L’altre món rural. Tot plegat 
es va complementar amb un 

Taller d’ungles de plegar olives, la 
performance Galop de panderetes i 
una ruta comentada i escenificada 
pels vestigis de masades que han 
quedat dins del nucli urbà de 
Santa Bàrbara.
RIHIHIU és un festival d’arts 
escèniques de petit format que 
pretén recuperar el patrimoni 
immaterial i la història del 
poble articulant representacions 
artístiques contemporànies. 
Així, la programació està 
pensada per abordar temàtiques 
vinculades a les històries de 
vida, a la quotidianitat i a les 
manifestacions culturals locals 
amb una perspectiva inclusiva i 
de gènere. I tot plegat a través del 
treball comunitari amb persones 
del poble i de totes les edats, 
participants directes d’algunes 
de les performances i accions 
programades. El certamen ha estat 
coorganitzat per l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, amb la complicitat 
també d’associacions locals i del 
digital de cultura Surtdecasa.cat.
L’alcalde de Santa Bàrbara, Antonio 

RIHIHIU atreu un miler de visitants
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Ollés, i el regidor de Cultura, Agustí 
Espuny, es mostraven molt satisfets 
per l’èxit d’aquesta segona edició 

i comentaven que el festival està 
agafant molta volada, tant a nivell 
local com a l’exterior, i això és 

gràcies a la implicació de mota 
gent i entitats que s’impliquen. 
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AGRÍCOLA DEL CAMP I 
MONTEBRE SCCL 

INFORMES BREUS
4t TRIMESTRE 2022

• Abonat a les llibretes l’avançament d’olives fins 
el 30/11/2022 i Monovarietals Sevillenc i Farg de 
la Campanya 2022/2023.

• Es recorda l’obligació de fer la DAN abans del 
20 de gener de 2023, i el Quadern de Camp amb 
les aplicacions de productes fitosanitaris, ja que 
és imprescindible per poder cobrar la subvenció 
de l’oli. Recordar que la Cooperativa Agrícola 
del Camp ofereix el servei. Estan augmentant les 
inspeccions de les finques i els quaderns. 

• Cobrat el 70% d’avançament PAC 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

Soc Neus Gallego Casadó, filla 
de José Maria Gallego Gisbert, 
Gallego, i de Neus Casadó Accensi, 
la Carrança, i germana de Jordi 
Gallego Casadó. Vaig néixer a 
l’Aliança de Tortosa, el 30 de gener 
del 81. En principi m’havia de dir 
Eulàlia per a cridar-me Laia, però 
mon pare va pensar que Neus era 
un bon nom, després segur que 
se’n va penedir perquè cada vegada 
que cridava Neus! li contestàvem 
les dos Neus de casa… Parlo en 
passat d’ell, perquè el 5 de febrer 
del 2021 ens va deixar, sense avisar 
i sense poder acomiadar-nos, però 
estic segura que des d’allí on està 
ens guarda.

La meva vida acadèmica va 
començar a l’escola Jaume Balmes, 
quan jo feia parvulets estaven 
construint la nova escola. Quan 
vaig acabar 8è d’EGB vam haver 
de triar entre BUP o ESO, i com 
que érem uns valents vam fer cap 
a l’institut d’Ulldecona a provar 
que era això de l’ESO. Recordo a 
1r d’EGB a Juan Domingo Fornós 
dient-nos que quan seríem grans 
canviarien les coses i faríem uns 
cursos més que serien com novè i 
desè... era l’ESO. Aquesta etapa va 
ser tot un experiment, tinc molt 

presents les matinades per anar a 
buscar companys de classe per la 
Miliana, els Valentins, Sant Joan del 
Pas, Sant Rafel del Riu i finalment 
arribar a Ulldecona a les 8.30 
del matí, una quilometrada… A 
l’hivern feia moltíssim fred i el bus 
on anàvem no era el més còmode 
i nou del món, no ens trèiem la 
jaqueta en tot el viatge. Allí vaig 
fer 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, 
però aquest curs no va anar bé i 
vaig haver de repetir. La veritat 
és que quan vaig acabar 4t vaig 
dubtar molt en seguir estudiant o 
anar a fer perruqueria i fer tàndem 
amb ma tia Mercedes i ma cosina 
Montse, però al final vaig decidir 
fer Batxillerat.
Llavors l’institut del poble ja 
estava fet i eren els xiquets dels 
altres pobles els que venien a 
Santa Bàrbara a estudiar, i aquí 
vaig acabar la secundària. Vaig 
fer Batxillerat humanístic, soc de 
lletres. 
Va arribar el moment d’anar 
a la universitat i vaig fer cap 
a Tarragona on vaig estudiar 
Relacions Laborals. L’etapa 

universitària és una època molt 
enriquidora, no només pel tema 
estudis sinó que també aprens a 
organitzar-te amb els companys 
de pis i amb tu mateix,  perquè no 
tens a ningú que et digui el que 
has de fer i com fer-ho, coneixes 
gent nova, fas molts viatges de tren 
arrossegant una maleta plena de 
tuppers... La universitat de la vida 
és tan important o més que l’altra.
Quan vaig acabar la carrera havia 
de decidir si tornar a poble o buscar 
feina per fora, i la veritat és que 
no em va costar molt decidir-me, 
ja que el primer curs de carrera 
vaig conèixer al que avui en dia 
és el meu marit, Israel, i amb la 
tonteria ja portem 22 anys junts. 
Vaig fer un temps de cambrera a 
una cafeteria i després vaig entrar 
a treballar a una immobiliària on 
també treballava Israel. 
Al 2005 em vaig traslladar a 
viure a Reus, una ciutat que per 
a mi no era gens desconeguda, ja 
que dos germans de la meva iaia 
Maria vivien allí i per tant estava 
rodejada de tiets i cosins. Fins al 
2008 les coses van anar molt bé, 

Entrevista a la planera absent...
Neus Gallego Casadó
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L’entrevista

però la crisi immobiliària va arribar 
i vam haver de tancar l’oficina que 
havíem obert i buscar una altra 
feina.
Aquell mateix any vaig començar 
a treballar per al Partit dels 
Socialistes de Catalunya, com a 
administrativa a la seu del Partit a 
Reus i com a càrrec de confiança 
al Grup Municipal del PSC de 
l’Ajuntament. Van ser 7 anys molt 
interessants, on vaig aprendre 
moltes coses de l’administració 
pública i de política, que sempre 
m’ha agradat, i on vaig conèixer 
gent molt interessant també. 
Realment els meus millors amics, 
que som com família, són els meus 
companys de feina del PSC.
Al 2015 hi va haver més canvis 
i vaig començar a treballar a 
una Gestoria Administrativa a 
Tarragona i encara estic treballant 
allí.
Mentre em formava com a persona 
he acumulat moltes experiències i 
vivències, i tinc molts records de 
la meva infància. Jugar al carrer 
tota la tarda fins que s’obren els 
llums, anar a banyar-nos a les 
basses perquè encara no hi havia 
la piscina municipal, els bocates 
de la barra de quilo que ens feia 
la iaia Carrança a mon germà 
i a mi que eren més grans que 
natros, els fanalets de síndria que 
fèiem amb ma cosina Betlem al 
carrer, els dijous llarders al camp 
de futbol amb el bocata de truita 
i salsitxa, les tardes al sortir de 
l’escola detràs del taulell de la 
botiga de la tia Angelita, l’allioli 
que feia el iaio Casadó els dies 
que plovia (encara no sé perquè 
només quan plovia), rentant caps, 
i cares, a la perruqueria de ma 
tia Mercedes, tallant fils al taller 
de Lourdes Arasa, les tardes dels 
estius aprenent a bordar al de 
Maribel Caballé, les acampades i 

excursions amb l’Esplai Espurna i 
els caps de setmana al Casal, i com 
no, les Festes Majors.
L’any 2012 va néixer el meu fill i va 
ser el millor any de la meva vida 
i, a partir de llavors, les vivències i 
els aprenentatges han sigut molts 
i molt intensos. A Lluc, que així es 
diu, vet aquí el meu passat faldut, 
li agrada molt vindre al poble 
on té una sensació de llibertat 
que a Reus no té. A més, estes 
passades Festes Majors, ha estat 
Pubillet, amb la qual cosa ha fet 
un grapat d’amics amb els que 
ara desapareix quan estem aquí, 
però només tenen el poliesportiu 
on anar. Seria bo oferir activitats o 
espais per als caps de setmana per 
als xiquets i joves…
Natros baixem al poble molts 
caps de setmana, per això no em 
considero absent, sinó intermitent. 
Cap de setmana sí, cap de setmana 
no… Els que no venim és perquè 
tenim alguna obligació esportiva 
amb Lluc, ja que ell practica judo 
i trail, curses de muntanya, i com 
que és petit i no pot córrer sol, el 
seu pare i jo ens tenim que calçar 

les esportives i intentar seguir-lo, 
almenys jo. La veritat és que des 
de fa uns anys cap aquí practico 
esport habitualment, cosa que mai 
havia fet, l’esportista de casa és 
Jordi. Qui m’ho havia de dir a mi 
que faria curses i tot, i per acabar-
ho d’arrodonir he començat a fer 
bici, deu ser l’edat… 
A part de fer esport tinc altres 
aficions molt marcades per la 
família, soc teixidora incansable 
i lectora compulsiva. Llegir ve de 
la família Gallego, sempre recordo 
al iaio Gallego en les novel·letes 
de l’Oest entre mans, crec que se 
les va llegir més de 10 vegades, i 
a ma padrina Lolita en la revista 
del Circulo de Lectores i un llibre 
sempre al costat. El tema teixir 
ve de les iaies, la iaia Carrança 
ganxet, sempre fent puntilles, i la 
iaia Maria fent mitja, tinc un parell 
d’agulles seves guardades i tota la 
família tenim peücs per a molt de 
temps. 
Com veieu, tot i viure fora del poble 
més de la meitat de la meva vida, 
Santa Bàrbara és el meu poble i el 
meu punt de referència.

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 2023

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

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT

600 - IMP. VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1 31/03/2023 - 31/05/2023

500 - IBI URBANA 1 28/04/2023 - 30/06/2023

501 - IBI RÚSTICA 1 28/04/2023 - 30/06/2023

592 – OVP TAULES I CADIRES 1 31/05/2023 - 31/07/2023

100 - TAXES- PREUS PÚBLICS 1 30/06/2023 - 31/08/2023

840 - CONSERV. CEMENTIRI 1 30/06/2023 - 31/08/2023

010 - IAE 1 28/07/2023 - 29/09/2023

500 - IBI URBANA 2 31/08/2023 - 31/10/2023
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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

MOHAMED BOULFALFAL ..................................... 26/09/2022
Ismail Boulfalfal
Karima Marqui

MUHAMMAD SALMAN ANAR ARIF .................... 09/10/2022
Safdar Hussain Anar Bibi
Iram Arif

NADIA ARANDA SOS ........................................... 16/10/2022
Jesús Aranda Riveiro
Cristina Sos Codorniu

ROC ULLDEMOLINS CHILLON ............................ 16/11/2022
Eduard Ulldemolins Reverter
Encarna Chillon Llusià

MAMAN SOKNA DIONE ....................................... 24/11/2022
Mamadou Dione
Mariama Pouye

DEGAN RODRÍGUEZ MARCIAL ........................... 30/11/2022
Jordi Rodríguez Borja
Catia Alexandra Marcial Gonçalves

CASAMENTS

JOSEP DOMENECH ARASA

ANETA CHMIELEWSKA ........................................ 12/11/2022

DEFUNCIONS

ELENA ALBESA VERGE ......................................... 02/10/2022

EULOGI NOS EGEA ............................................... 22/10/2022

MARIA ISABEL BONFILL ALONSO ....................... 26/10/2022

ANTONIO MARCO FUSTER ................................. 27/10/2022

MIGUEL ARASA BEL ............................................. 31/10/2022

JOAQUÍN FRANCISCO PEÑALVER HERNÁNDEZ .... 08/11/2022

JUAN AIXENDRI ARASA ....................................... 14/11/2022

FERNANDO JOSÉ MARTÍ CLUA ........................... 18/11/2022

JUAN RIBAS BONANCIA ....................................... 20/11/2022

AGUSTÍN QUADRAT BEL ..................................... 24/11/2022

ANDRÉS CASES MONLLAU .................................. 27/11/2022

JOSÉ GIMENO TORRES ......................................... 12/12/2022

ENRIQUE SOLÀ FERRÉ ......................................... 15/12/2022

CINTA ROYO FERRÉ .............................................. 16/12/2022



Entitats Planeres

Desitjant que tothom hagi passat 
unes bones festes nadalenques 
i un bon començament de l’any 
2023.
En aquest espai us explicarem 
algunes de les darreres activitats 
del nostre club i una mica la 
programació futura.
Aquest trimestre, tot i no estar en 
temporada de competicions, hem 
estat fent les següents activitats:
Al mes de novembre vam fer tres 
desfilades, la primera el dia 19 
acompanyant als músics de la 
Unió Musical Jaume Balmes a fer 
el recorregut per tot el poble, per 
anar a buscar els nous músics que 
s’incorporen a la banda, tot i que 
va fer molt fred, va estar una festa 
molt bonica.  
El dia 21 de novembre, vam fer la 
desfilada pel poble, fins a l’església, 
per celebrar la festivitat de Santa 

Cecília, patrona dels músics. 
I la tercera desfilada, com ja és 
de costum, va ser el divendres dia 
25, a la inauguració de la XXVI 
Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics 
i del Comerç de Santa Bàrbara, 
acompanyant a les autoritats, a 
les pubilles, a la Unió Musical i 
a tot el poble en general. Aquest 
any la inauguració de la fira va 
anar a càrrec de la família Arasa, 
reconeguts restauradors del nostre 
poble, una inauguració molt 
emotiva.
Al mes de desembre el nostre club 
també va col·laborar al sopar de 
pa i porta que es va fer en benefici 
de la Marató de TV3, on vam poder 
gaudir de l’exhibició de nombrosos 
exercicis de les nostres atletes, 
també vam poder degustar una 
varietat de postres que un grup 
de voluntaris van oferir per tal de 

poder vendre’ls a un preu simbòlic 
i es van fer en aquest acte també 
dos bingos solidaris. Una nit de 
germanor amb tot el poble, on 
entre tots vam poder contribuir 
amb un granet de sorra per a la 
Marató. Moltes gràcies a tots els 
assistents i a l’Ajuntament per 
organitzar aquests tipus d’actes.
Aquest trimestre les nostres 
atletes i monitores han estat 
treballant molt, preparant tots els 
exercicis que presentarem per a la 
temporada 2023.
Aquesta temporada les 
competicions oficials començaran 
al febrer i fins a juny.
Per finalitzar, desitjar a les nostres 
atletes, entrenadores, familiars 
i simpatitzants que puguin 
gaudir de la nova temporada 
de twirling, amb molts encerts, 
companyerisme i il·lusió.

CLUB TWIRLING SANTA BÀRBARA
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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



Entitats Planeres

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Finalitzat el mes d’agost tornem 
a començar amb les activitats ha-
bituals de tots el anys, seguint el 
curs escolar 2022-2023, encara que 
això del curs escolar ens agafa una 
mica massa grans. Desitgem que 
tots el socis i sòcies haguéssiu pas-
sat un feliç estiu, així com la resta 
de convilatans.
El dia 4 de setembre van començar 
les sessions de ball, amb el  con-
junt Santa Fe, i es va notar que els 
socis teníem ganes de festa i de 
trencar amb la monotonia de l’es-
tiu. El dia 11 l’assistència al ball 
encara va ser millor. Esperem que 
es pugui mantenir el nivell la resta 
de temporada.
El mes de juliol passat, durant les 
Festes Majors, es va participar o or-

ganitzar diferents actes:
El dia 10 l’associació va participar, 
juntament amb les altres entitats 
del poble, a la desfilada i ofrena de 
flors i fruits en honor a Sant Isidre, 
patró dels pagesos.
Els dies 12 i 13 va fer-se el campi-
onat de guinyot al local de l’asso-
ciació al que van participar-hi 11 
parelles. L’últim dia el Sr. Antonio 
Ollés i la Sra. Anna Panisello van 
fer entrega dels premis de guinyot 
als guanyadors. Per finalitzar l’ac-
te, l’organització va obsequiar amb 
un berenar de germanor a tots els 
participants.
El dia 15 es va celebrar el 59è ho-
menatge a la Gent Gran al polies-
portiu municipal, organitzat per 
l’Ajuntament i l’Associació de Ju-

bilats. Aquest any la pregonera va 
ser la Sra. Elisabeth Tomàs Franch, 
directora de CaixaBank a Santa 
Bàrbara. Van participar unes 47 
persones de 80 o més anys, a les 
que se’ls va obsequiar amb un ram 
de flors, una àmfora d’oli i uns pas-
tissos. Com a cloenda de l’acte va 
haver un espectacle de ball.
Diada Nacional de Catalunya: El 
dia 9 de setembre l’associació va 
participar en la pujada de la Senye-
ra des de l’estació i posterior hissa-
ment de la mateixa a la plaça Cid 
i Cid. El dia 11, Diada Nacional de 
Catalunya, també es va col·laborar 
amb els actes de les ofrenes florals 
al general Moragues i als nostres 
herois locals així com en l’hissa-
ment de l’Estelada al Parc de la In-
dependència.

Diada 2022

Guinyot 2022

Ball 2022

32



Entitats Planeres

Gent Gran 2022 Ofrena 2022

Gent Gran 2022



Entitats Planeres

En primer lloc voldríem desitjar 
un Feliç Any 2023, recent 
començat, a tots els socis i sòcies 
de l’associació, així com també a 
tots els convilatans amb el desig 
que aquest any puguem seguir 
gaudint de la vostra companyia. 
No podem oblidar-nos de totes 
aquelles persones que ens han 
deixat durant el 2022 i que sempre 
les tindrem al nostre record.
A finals de setembre es va participar 
en un viatge d’un dia, anomenat 
“La Ruta del Préssec”, es van 
visitar les poblacions d’Alcanyís  i 
Calanda. El mes d’octubre teníem 
previst fer un viatge de 5 dies a 
Lugo però malauradament es va 
haver d’anul·lar per manca de 
viatgers.
La nit del 31 d’octubre vam 
celebrar el sopar de la Castanyada, 
amb ball, al que van assistir unes 

92 persones. En conjunt diríem 
que va ser una bona festa.  
El dia 4 de desembre vam 
participar als actes en honor a la 
nostra patrona Santa Bàrbara, i per 
la tarda al descans del ball es va 
obsequiar als assistents amb un 
berenar de xocolata amb xurros.
Com és habitual el 18 de desembre, 
al local de l’Associació de Jubilats, 
va tenir lloc la festa del Prenadal i 
que va aplegar uns 148 assistents. 
La festa va consistir en un dinar i 
ball, solament pels socis i sòcies. 
Al dinar ens van acompanyar 
l’alcalde, el Sr. Ollés, amb l’equip 
de govern, i el mossèn que va 
marxar abans d’acabar el dinar 
perquè el feligresos d’altres 
indrets el reclamaven. Durant la 
festa vam fer la rifa prevista de les 
tres paneres i d’una altra, obsequi 
de Carns Albesa, la qual cosa és 

d’agrair. Al dia següent del sorteig 
ja havien sortit els afortunats. Es 
va obsequiar als assistents a la 
festa amb una botella de cava i 
torrons. El ball va estar amenitzat 
pel Duet Aquarel·la. Problemes 
amb el servei del menjar va 
provocar que alguna taula trigués 
molt en acabar de dinar, però la 
bona predisposició i comprensió 
dels socis afectats va fer possible 
que la festa sortís bé. 
Com tots els anys, l’associació 
col·labora amb la festa de La 
Marató de TV3 amb 100 € i aquest 
any, a més a més, alguns dels socis 
i sòcies també hi van contribuir 
durant la festa del Prenadal, motiu 
pel qual aquest any el total de 
l’aportació ha estat de 229,50 €  
Amb això acabem l’any 2022 i 
deixem per al proper magazín el 
parlar de la festa de Cap d’Any. 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

Assistents Ball Paneres

Premis Presidència
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UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES I ESCOLA DE MÚSICA GERMANS ARASA “ELS FLARETS”

Són moments de canvi, i un 
exemple clar el tenim a l’escola 
de música. Si ve a l’agost i després 
d’un procés de selecció vam tenir 
un nou director: el Sr. Juanjo 
Murria, a finals de setembre va 
deixar el càrrec, ja que va ocupar 
una plaça a la Diputació i no li 
era compatible. En el seu lloc va 
ser nomenat el Sr. Joaquim Zaera 
que va continuar amb les tasques 
encetades per l’anterior director. 
Entre aquestes, hem celebrat la 
festivitat de la nostra patrona 
Santa Cecília. Aquest any, vam 
haver de celebrar-ho en dos dies, ja 
que es van anar a buscar un total 
de vuit músics. El dissabte 19 de 
novembre, va anar casa per casa 
a recollir els músics i després les 
famílies dels mateixos van oferir 
un pica-pica a tots els assistents. 

I l’endemà, acompanyats pel 
twirling es va fer la celebració 
eucarística en honor a Santa 
Cecília i en acabar un dinar per a 
tots els músics que hi van assistir.
El cap de setmana següent i dins 
del marc de la fira de l’oli, la UMJB 
va acompanyar a les autoritats i 
pubilles en l’acte d’inauguració i 
va fer-se càrrec del bar que estava 
situat al costat de la pista del ball. 
Volem agrair a totes les persones 
que durant aquests dies es van 
apropar i van participar en el 
sorteig de diferents lots nadalencs.
I ja dins de les activitats 
nadalenques que s’organitzen 
cada any, el passat dissabte 17 
de desembre vam participar en 
la 2a edició de la fira de Nadal de 
santa Llúcia amb repartiment de 
xocolata calenta. Per continuar 

l’endemà amb l’audició i concert de 
Nadal, on els nostres alumnes van 
donar mostres dels aprenentatges 
que van fent a l’escola i on van 
debutar els més petits, de l’aula 
de sensibilització musical. Com 
aquest acte va coincidir amb la 
celebració de la Marató, es va fer 
entrada solidària on es van recollir 
uns 250 € per a la investigació de 
les malalties cardiovasculars.
Des d’aquí, agrair a totes les 
famílies la implicació en totes 
aquestes activitats; ja que és molt 
important l’esforç de tothom per 
continuar avançant. I això no 
para, aquests dies ja ens preparem 
per acompanyar tant al Patge 
Reial com a ses Majestats els reis 
d’Orient.
Bones Festes a tothom i un feliç 
2023, ple de música.
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ASSOCIACIÓ DE DONES PLANERES

Sortida al Tibidabo - Barcelona Taller de cuina Taller de manualitats

A l’octubre vam iniciar la 
nova temporada i estem molt 
contentes de la participació 
que hi ha hagut, tant a les 
activitats que es duen a terme 
de manera continuada durant 
tot l’any com a les programades 
de forma puntual.

Per a la festivitat del 12 d’octubre 
vam organitzar, conjuntament 
amb el Grup Teatral Planer, una 
sortida a Barcelona per anar 
a visitar la Basílica del Sagrat 
Cor del Tibidabo i des d’on vam 
gaudir d’unes espectaculars 
vistes de Barcelona i també 
per assistir a la representació 
de la comèdia “La meravellosa 
família Hardwicke”. Ens ho vam 
passar força bé, ho repetirem. 

Vam acabar el mes amb un 
taller de cuina a càrrec de la 
sòcia Remei Rodríguez, que ens 

va preparar unes receptes molt 
bones i saludables.

Al mes de novembre vam 
dedicar dos dissabtes als tallers 
de manualitats nadalenques a 
càrrec de l’artista local Regina 
Pla, que cada any ens prepara 
una manualitat de temàtica 
nadalenca per decorar les 
nostres llars o per  regalar.

També hem participat en la nova 
edició de la Fira de l’Oli Novell, 
amb el muntatge d’un estand, 
organitzant el concurs d’allioli 
i elaborant la xocolatada per a 
la cloenda.

I al mes de desembre, com ja 
és tradicional, hem organitzat 
dues activitats que sempre 
tenen molta acceptació entre 
les nostres sòcies: el taller 
de cuina de Nadal, enguany 
a càrrec d’Àpats Anna, de la 

veïna localitat de la Galera, 
que ens va presentar un menú 
complet per poder preparar 
durant les festes nadalenques. 
I, per acomiadar l’any, el 17 de 
desembre vam celebrar la Festa 
del Prenadal, amb l’actuació 
musical de la Lia Sampai, 
berenar i sorteig de molts 
regals. Des d’aquí volem agrair 
a totes les sòcies assistents 
pels seus donatius, un total de 
845 €, destinats a la Marató de 
TV3, dedicada enguany a les 
Malalties Cardiovasculars. 

Gràcies un any més per la vostra 
participació, col·laboració i 
solidaritat.
Bones festes i bona entrada 
d’any nou.

La Junta 

36



Fira de l’oli

Prenadal

Cuina de Nadal

Entitats Planeres

37



Entitats Planeres

L’AFA Jaume Balmes és una 
associació sense ànim de lucre, 
formada per famílies de l’alumnat, 
que formem una estructura de 
suport i comunicació entre les 
famílies i l’escola. Pensem que, 
a més del compromís individual 
que tenim com a educadors dels 
nostres fills/es, hem d’implicar-nos 
de forma conjunta i entendre que 
les famílies som un membre més 
a l’escola, al costat de l’alumnat 
i el professorat. Com cada any, la 
Junta de l’AFA comencem el curs 
amb molta il·lusió i amb ganes de 
fer projectes interessants.
Us fem un resum del que us 
podem oferir aquest curs entre 
moltes altres coses que poden 
anar sorgint durant el curs escolar:

• Projecte Banc de Llibres (a partir 
de 3r curs i fins a 6è).
• Organització de les activitats 
extraescolars. Aquest any tenim 
una gran varietat d’extraescolars.
• Col·laboració en diferents 
activitats de l’escola (castanyada, 
Nadal, carnestoltes, graduació, 
festa fi curs, etc.). 
• Gestió del servei de menjador i 
servi d’acollida matinal, migdia 
i tarda. Des de l’AFA vetllem per 
una conciliació familiar.

Activitats:
El dia 18 de setembre de 2022 
es va dur a terme la pintada del 
mural del refugi d’animals de 
Santa Bàrbara, on l’AFA va poder 
col·laborar, va ser una experiència 
molt bonica i molt enriquidora. 
El dia 29 de setembre de 2022 
es convoca a tots els associats a 
l’Assemblea General Ordinària de 
l’AFA de l’escola Jaume Balmes on 
els punts que es van tractaran vam 
ser: Lectura i aprovació de l’acta 
de la sessió anterior, informació 
sobre les diferents comissions de 
l’associació, explicació estat de 
comptes i resultat curs escolar 
2021-22 i renovació de càrrecs de 

la Junta Directiva AFA quedant de 
la següent manera: 
Presidenta: Ana Belen Jiménez 
Belmonte.
Vicepresidenta: Montserrat Querol 
Gracia.
Tresoreria: Susana Bernabeu.
Noves vocals: Jéssica Royo i 
Cristina Guerrero .
Al mes d’octubre, aprofitant que 
se celebra el dia nacional del 
TDAH es va organitzar a l’escola 
una xerrada a càrrec de Míriam 
Galindó presidenta d’AHIDA 
Terres de l’Ebre, associació d’ajuda 
hiperactius i dèficit d’atenció.
El dia 28 es va fer el festival de 
la Castanyada on mares, pares 
i famílies vam poder assistir i 
gaudir de les actuacions que ens 
van preparar els alumnes, per la 
tarda i primer cop a l’escola es va 
fer la festa Castaween, una festa 
temàtica on podien venir pares, 
mares i nens disfressats i gaudir de 
les activitats que es van organitzar, 
pinta cares, túnel del terror, conta-
contes, la bruixa de les xuxes i un 
sopar al pati de l’escola; ens ho 
vam passar molt be.

El 2 de desembre es va dur a terme 
la recollida d’aliments i com cada 
any l’escola Jaume Balmes amb els 
alumnes de cicle mitjà organitzen 
l’activitat, que es va realitzar a dos 
establiments del nostre poble, el 
Guissona i el supermercat Dia.
Com cada any l’AFA va muntar 
l’estand a la fira de l’oli i aquest 
any vam col·laborar amb la Unió 
de Comerciants del nostre poble, 
on els nens i nenes podien passar 
a pintar un logo per aquesta 
entitat i se’ls obsequiava amb un 
regalet per participar. També vam 
realitzar el sorteig de 4 sopars 
als restaurants del nostre poble 
que van col·laborar “Restaurant 
Diego, Venta de la Punta, Llar de 
jubilats i Can Paulí”; agrair la seva 
col·laboració.
Ja a les voltes de Nadal, hem 
participat al mercat de Santa 
Llúcia que es va organitzar al carrer 
Major; vam realitzar l’activitat 
de fer la carta al pare Noel i vam 
fer entrega de calendaris que es 
van confeccionar amb les fotos 
dels alumnes de l’escola, i que els 
diners recaptats van anar per a la 
Marató (import de 585,10 €), que 
es van entregar el dia 24 a la festa 
de Nadal que es va organitzar a 
la plaça i on l’AFA vam participar 
amb un taller de fer postals de 
Nadal. 
Per últim, el dia 20 es va realitzar 
el festival de Nadal que organitza 
l’escola. Aquest any s’ha fet a 
portes obertes per a tots els pares 
i mares, es va realitzar al Pavelló 
Municipal del nostre poble, on vam 
gaudir d’una gran tarda. Tenim 
uns artistes d’alumnes.
I per acomiadar-nos, el dia 21 
es va celebrar el dinar de Nadal 
de l’escola on van participar un 
total de 136 nens. Vam dinar a la 
Llar de Jubilats de Santa Bàrbara 
on vam gaudir d’un molt bon 
dinar i després es va realitzar una 
gimcana per trobar unes pistes 

AFA ESCOLA JAUME BALMES
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per saber qui ens vindria a visitar 
a l’escola. Com no, ens va venir a 
veure el Pare Noel i va fer entrega 
d’una rèplica del seu barret i una 
galeta a cada nen i nena de la festa. 
Agrair a les nostres monitores i, 

com no, a les mares voluntàries 

que ens van ajudar a què tot sortís 

genial. Moltes Gracies!

No ens podem acomiadar sense 

donar les gràcies com sempre a 

tot l’equip directiu, claustre de 
professors i personal administratiu 
de l’escola Jaume Balmes per la 
seva gran dedicació i esforç perquè 
tot vagi bé. Tampoc ens podem 
oblidar de l’esforç de l’Ajuntament.
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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: Alfredo Blanch
Imatge 2: Josep Maria Fort, Mercedes Rodríguez, Maribel Cid, Fernando 
Arasa, Lourdes Cases, Juan José Llasat i Mari Cid
Imatge 3: Cinta Cabanes, Anita, Paquita, Luisa Arasa i Agustí Arasa
Imatge 4: La Tuna de Santa Bàrbara
Imatge 5: Ernesto Cid, Lucrecia Rodríguez, José Cid, Joaquim Roé i Maria 
Isabel Arín
Imatge 6: Pepita i Otilia
Imatge 7: Rosita Caballé
Imatge 8: Francisco, Eugenia, Fernando, Maribel, Maria i Juanito
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Entreteniment infantil

Endevinalla:
Tinc un ull però no puc veure.
Què soc jo?

Dites i refranys:
A bon entenedor, breu parlador.

Webs recomanades:
https://spaceplace.nasa.gov
https://math.cilenia.com

Resposta: L’agulla
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Planers en adopció

Montserrat Sánchez Angosto
Soc Montserrat Sánchez 
Angosto, vaig nàixer a Badalona 
el 28 de maig de 1967 i soc la 
petita de cinc germans.
Quan jo tenia un any, la família 
ens vam haver de desplaçar fins 
a Barcelona, concretament al 
barri de Verdún, on vaig estudiar 
l’EGB a l’acadèmia Vargas. 
També vaig fer la comunió 
a Barcelona, en concret a 
l’església del Tibidabo.
En definitiva, vaig tindre una 
infància molt feliç, i també 
l’adolescència, que recordo 
molt que m’agradava ser 
majorette.
Recordo el dia que vaig anar 
amb la meua cunyada a casa 
dels seus pares i allí estava 
el que actualment és el meu 
marit, Ciprian Barquero, que 
curiosament és el seu cosí.
Amb Ciprian vam tenir dos fills, 
la Rocio i l’Ivan.
La casualitat de vindre a viure 
a Santa Bàrbara va començar 
perquè Ciprian i jo anàvem 
de vacances a una casa dels 
seus pares que tenien a les 
Ventalles (Ulldecona) i llavors 
vam decidir comprar una casa 
a Santa Bàrbara, però abans 
de poder començar a viure a la 
casa vam haver de fer reformes 
i no ens vam poder instal·lar 
d’immediat.
Llavors, quan la meua filla tenia 
un any, Ciprian va rebre una 
oferta per vindre a treballar 
a Tortosa, però com la casa 
encara estava en reformes vam 
haver de viure un temps a les 

Ventalles, fins que finalment, 
quan la meua filla tenia 3 anys, 
ja ens vam poder traslladar a 
Santa Bàrbara i hem estat fins 
a l’actualitat, i ella va poder 
començar a anar a l’escola del 
poble, l’escola Jaume Balmes de 
Santa Bàrbara. Durant aquest 
període, tot i que vivíem a les 
Ventalles, jo ja vaig començar 

a treballar a una fàbrica de 
mobles de Santa Bàrbara i a poc 
a poc em vaig anar adaptant al 
nou poble i la seua gent.

Un any després va nàixer el 
meu fill, i a l’igual que ella, els 
dos s’han adaptat molt bé al 
poble i a tot el que representa, 
sobretot la meua filla, ja des de 
petita, ha participat de totes 

Planera  en adopció…

44



Planers en adopció

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

les activitats i esdeveniments 

que s’anaven fent al poble i ha 

col·laborat en entitats, la Plana 

Ràdio, el Grup Joventut, etc.

Ara estem molts contents 

d’haver vingut a viure a Santa 

bàrbara, ja fa 25 anys que estem 

aquí i ens hem adaptat molt bé.

En principi no tenim plans 
de marxar de Santa Bàrbara, 
estem molt a gust d’estar aquí, 
del que tenim i amb la gent del 
poble.



La Plana Ràdio

Un any més la Plana Ràdio va acollir el programa 
especial Nadal “De Tu a Tu” un especial que es va poder 
seguir durant tot el dia per les ones de l’emissora i 
que a la tarda va traslladar-se a l’Smartcentre perquè 
els oients poguessin viure de prop les entrevistes 
a diferents convidats i la música en directe. Aquest 
especial Nadal va comptar amb el suport de diferents 
establiments del poble amb aportacions de regals per 
a sortejar entre el públic assistent.
El “De Tu a Tu” va néixer com una forma d’acostar 
la ràdio als oients en un programa en directe des 
del Centre Cultural, posteriorment va traslladar-se 
als estudis de la Plana Ràdio on s’ha anat celebrant 
any rere any i, aquest any aprofitant la col·laboració 
tècnica que ens facilita la Xarxa de Comunicació 
Local amb la unitat mòbil, el programa es va fer obert 
al públic.
A l’especial Nadal va convidar-se a l’associació de 
comerç local a obrir-lo parlant de la II edició de la 
Fira de Santa Llúcia i les activitats per incentivar les 
compres als comerços del poble. 
El mossèn de la parròquia, Josep Maria Garcia, també 
li va posar uns minuts de reflexió i va explicar els 
horaris dels esdeveniments litúrgics previstos per 
als dies nadalencs. Els usuaris del Centre de Dia de 
la Gent Gran VIMA també van intervenir parlant-nos 
d’alguns records del Nadal. 
Un dels moments més especials fou a les 11 del matí 
amb la connexió amb Clara Seguí que durant uns 
anys ha estat treballant a la nostra emissora i que va 
fer un canvi de vida embarcant-se en un veler on ha 
estat treballant durant els darrers mesos. Seguí ens va 
contar algunes de les seues aventures.

Com cada any, per al programa matinal també hi 
van passar algunes de les habituals col·laboradores 
com l’astròloga Montse Valldepèrez, explicant els 
pronòstics per al 2023 o Carme Sabaté de l’espai 
Namasté que van compartir uns minuts recordant 
que el 8 de gener al col·legi de les Teresianes de Jesús 
hi hauria una xerrada a càrrec de Marta Salvat del 
llibre espiritual “Un Curso de Milagros”.
A la tarda, el programa es traslladava a l’Smartcentre 
i s’obria al públic. Des d’allí es van presentar les 
activitats nadalenques a càrrec de la regidora Laia 
Pla, vam tenir un especial “La Cuina de les Cabanes”, 
música en directe amb “Lo Trobador”, la intervenció de 
Nil Ferré “Setciències”, un tast de vins amb l’enòloga 
Júlia Alegre de Viticultors Bateans  i un especial “La 
Vida a Ritme de Jota” amb improvisacions escrites 
per Màrius Pont i cantades per Imma Arasa, tots dos 
col·laboradors de l’emissora.
La proposta oberta al públic va comptar amb la 
participació de l’il·lustrador ebrenc Hernan en H que 
va parlar del seu podcast “De Bades” i ens va fer dues 
il·lustracions en directe.   
El moment més especial el va protagonitzar el músic 
ebrenc Joan Rovira a qui vam entrevistar en directe 
per parlar del seu nou treball. Rovira ens va oferir 
en exclusiva la versió que va incloure de “La Perla 
Preciosa” que el públic assistent va poder escoltar en 
primícia.   
En acabar, es van sortejar els diferents lots de regal que 
van aconseguir-se gràcies als comerços i restauradors 
del poble que van voler contribuir amb la festa. 

EL MÚSIC JOAN ROVIRA VA SER EL  CONVIDAT ESPECIAL AL PROGRAMA DE NADAL “DE TU A TU”
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Smartcentre

L’Smartcentre es va sumar l’any 
2022 a la 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.

Labdoo.org

48



Smartcentre

Al mes d’octubre, l’Smartcentre 
engega totes les activitats que es 
duen a terme fins al maig del 2023. 
Un dels objectius principals de 
l’Smartcentre és oferir formació, 
tallers i activitats variades per 
arribar a tots  els col·lectius i a 
totes les edats. 
L’Smartcentre destaca com 
a biblioteca per la seva gran 
oferta d’activitats culturals, club 
de lectura, taller de memòria, 
contacontes, jocs de taula, 
taller de manualitats, converses 
d’idiomes, bibliocursa... Són 
activitats dirigides a totes les edats 
i tota classe de públics, fins i tot 
activitats en què és necessària la 
participació de persones i grups de 
diferents edats, gent gran i joves, 
infants, adults i famílies.
Com a Punt TIC, a l’Smartcentre 
duem a terme formació en noves 
tecnologies, competències TIC, 
robòtica educativa, educació en 
ciberseguretat, preparació per a 

l’obtenció del certificat ACTIC i 
centre Aula Mentor.
Algunes d’aquestes activitats 
es duen a terme gràcies a la 
tasca i col·laboració de persones 
voluntàries que de manera 
totalment desinteressada aporten 
la seva experiència, els seus 
coneixements i sobretot el seu 
temps per fer-ho possible.
Aquest curs són més de 140 
persones les inscrites a les 

activitats lúdiques formatives 
programades i a totes aquestes 
caldrà sumar a tothom que 
participi en les activitats en les 
quals no cal inscripció prèvia.

Des de l’Smartcentre estem molt 
satisfets de la bona acollida 
del programa d’activitats per 
al curs 2022-2023 i convidem a 
tota la ciutadania a gaudir-ne i a 
participar-hi.

Inici de les activitats a l’Smartcentre
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Smartcentre

Document 

Poemes al vent 2022

Autor: Associació de poetes “POEMES AL VENT”
En aquest llibre cada poeta ens presenta un món sensitiu i aquesta és una de les grans 
gràcies d’aquest llibre, canvies de nom i canvies d’univers, i els focs d’autenticat humana 
esclaten diferent, sense deixar mai de ser poesia. Sardana de tinter generós aquest llibre 
ens ofereix la música interna de totes les lluernes personificades en creadors i creadores 
que canten amb el xiuxiueig de la lírica als ulls i oïdes de qui vulgui llegir-los o escoltar-
los. Cada lluerna, una llum de les gràcies de les muses de la mitologia, dels paisatges 
del renaixement, del raonament profund del barroc, del classisme de la il·lustració, de 
la rebel·lia del romanticisme, de la mirada del món com a mirall dels realistes i de tot el valuós tresor de mil 
novetats noves per a la poesia que va suposar el segle passat per a amants del gènere dels poetes.
Entre els poetes d’aquest llibre, hi ha poemes de tres autores de Santa Bàrbara: Teresa Camí, Griselda Espuny 
i Carmen Sandonís.

El racó de les recomanacions

Web 
https://www.clavesegura.org/es/

Aquest lloc web simplement és una forma fàcil de generar 
contrasenyes segures per utilitzar en diverses webs, botigues en 
línia, o qualsevol altre lloc on puguis necessitar una clau. El sistema 
permet escollir el tipus i la longitud. És especialment recomanable 
la possibilitat de crear una clau senzilla de recordar mitjançant 
un algorisme que escull d’Internet fragments de paraules a l’atzar, 
generant una contrasenya única i fàcilment recordable. No és bona 
idea fer servir la teva data de naixement, d’aniversari o el nom del 
teu gos com a contrasenyes. A clavesegura.org podràs obtenir una 
contrasenya independent, sòlida i segura.
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Grup Joventut

Del 27 al 31 de desembre el Grup Joventut va 
organitzar el Parc de Nadal i del 28 al 30 el Túnel del 
Terror després de dos anys sense poder-les realitzar. 
La novetat principal va ser el canvi d’ubicació del 
parc, abans ubicat al Pavelló Municipal i ara a la nova 
Nau Polivalent. 
El Parc ha comptat amb diversos tallers, manualitats 
grans, petits, taller variat, inflables, racó infantil, 

maquillatge... i també amb servei de bar a càrrec del 
Club Tennis i Pàdel la Plana.

I el túnel del terror ubicat al magatzem municipal 
amenitzava les tardes i era un repte per als més 
valents. Aquest any decorat com si fos un manicomi.

Agraïm a tots els i les joves que van col·laborar, per 
la seva ajuda incansable i per la seva responsabilitat.

Curs de formació bàsica
El 19 de novembre de 2022 va 
finalitzar el ja consolidat curs de 
formació bàsica per formar part 
del Grup Joventut. El curs es va 
dur a terme durant tres caps de 
setmana del mes de novembre.

Diem que aquest curs està 
consolidat ja que després de disset 
edicions continuen sent molts els 
joves que el realitzen. 

En aquesta edició van ser 24 els 
joves que van participar, nascuts 
l’any 2006. El curs va estar impartit 
per monitors del Grup Joventut 
que els van explicar i formar en 
diferents tallers que es fan al 
curs de monitor en el lleure, com 
ara, dinàmiques, cançons, com 
fer de monitor, primers auxilis, 
manualitats... 

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

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

Parc infantil i juvenil de Nadal
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Grup Joventut

Plana Activa

El passat divendres 16 de desembre Planactiva 
va organitzar l’activitat de ioga solidari al 
pavelló municipal d’esports de Santa Bàrbara, 
per recaptar fons per a la Marató de TV3 de 
2022, dedicada a les malalties cardiovasculars. A 
l’activitat van participar 16 usuaris, amb un total 

recaptat de 87 euros. Al finalitzar vam realitzar 

un berenar saludable amb te i infusions, fruita i 

galetes integrals d’avena.

Agrair des de Planactiva la bona acceptació de 

l’activitat per part dels usuaris.
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Llar d’Infants Les Beceroles

Ja hem acabat el primer trimestre 
a l’escola bressol! Durant aquest 
primer trimestre hem tingut 
moltes adaptacions; alguns 
alumnes els ho ha costat més que 
d’altres, però podem assegurar que 
tant les famílies com els mateixos 
nens/es ho han fet molt i molt bé.
A mitjan primer trimestre ja hem 
pogut començar a fer sortides a 
la natura que ens envolta: hem 
aprofitat els dies que el temps ens 
ha deixat per sortir a buscar fulles, 
branques i elements de la tardor 
per portar-ho al pati i fer la tardor 
dintre de la llar. D’aquesta manera 
ens hem assegurat que els més 

petits, els que encara no caminen, 
també gaudien d’aquesta estació. 
També hem sortit a veure els 
animalets que viuen a prop de la 
llar; ànecs, cabretes, gallines...
A final de desembre va arribar el Tió 
a la llar! El vam estar alimentant 
amb les pells de la fruita que 
portàvem per esmorzar i en ben 
pocs dies el vam poder fer cagar. 
Per acabar el mes i el trimestre, 
el 23 de desembre vam fer la 
festa de Nadal amb els pares 
a l’Smartcentre. Allà ens vam 
ajuntar educadores, infants i les 
seves famílies per xalar d’una 
tarda de tallers organitzada pels 

pares dels alumnes. Els pares 
també se’n van encarregar de fer-
nos un berenar boníssim: xocolata 
bullida! Vam començar la tarda 
fent tallers d’adorns de Nadal, vam 
decorar un arbre fet amb cartons 
d’ous, vam fer postals per desitjar 
un bon Nadal a qui estimem i vam 
fer un pal per poder fer cagar el Tió 
que l’Ajuntament ens va deixar 
per a aquella tarda. A més a més, 
va vindre una fada del bosc a 
explicar-nos la història del seu Tió 
que se li havia perdut! Ens ho vam 
passar molt i molt bé. Ens veiem a 
l’any nou amb les piles carregades 
per continuar gaudint i construint 
junts.
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Participació Planera

70è aniversari QUINTA 1952

LES FANS DE LA PISCINA
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Opinió dels Partits Polítics

Estimades Planeres i Planers, hem passat un any complicat, però sense 
mascareta, vulguis o no, hem tornat a respirar. El món està trasbalsat per 
la guerra a Ucraïna i alguna més que no és tan mediàtica, que políticament 
i econòmicament  no interessa tant. Desitgem que la pau arribi ben d’hora 
a tot arreu.

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara hem continuat vetllant 
per la convivència i el benestar dels nostres veïns. Hem presentat propostes i també hem criticat 
les accions del govern municipal quan no les hem trobat correctes. Al darrer ple de l’any en el 
qual es tractava el més important com són els pressupostos del 2023, el nostre grup no coincidia 
al 100% amb l’equip de govern pel qual no hem pogut donar un vot a favor. Entrem en un any 
electoral on segurament hi haurà canvis i creiem que l’actual equip de govern es mostra molt 
conservador per temor als resultats. S’han de prendre decisions sense importar els resultats i 
pensar en el millor per al nostre poble.

Desitgem un feliç any nou 2023 a tothom i molta sort i salut.

Visca Santa Bàrbara i visca Catalunya lliure.

Benvolguts planers i planeres, 

Des de JUNTS x SB voldríem dedicar les primeres línies d’aquesta columna política 
trimestral a felicitar el nou any 2023 a tots els planers i planeres; que aquest any 
que ara encetem ens apropi als nostres anhels i desitjos. Molt bon any a tothom!

Iniciem el nou any quan encara conservem a les nostres retines els bons moments viscuts a 
la XXVI Fira de l’Oli, a la segona edició del festival RIHIHIU, o a l’estrena del nou enllumenat 
ornamental de l’església.
Per desgràcia, també tenim ben present i ens continua preocupant, i molt, que gairebé un any 
després encara no hagi acabat la guerra a Ucraïna amb totes les morts i patiments que segueix 
provocant. També estem preocupats pels desorbitats preus de l’energia, sobretot de l’electricitat, 
que continua posant en greus problemes l’economia de les famílies i de les petites i mitjanes 
empreses.
Parlant en positiu, voldríem destacar que la Fase V de la rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament 
ja gairebé està completada i esperem que durant les properes setmanes es podrà fer el retorn 
de les oficines municipals al lloc que les hi pertoca, al centre del poble.
També està previst que al 2023 s’executi la novena i darrera fase de la canalització del 
“Barranquet” que finalment arribarà fins al col·lector de la capçalera del poble. I tan prompte 
com tinguem confirmada la subvenció de l’ACA donarem inici a la construcció de la bassa de 
laminació que ajudarà a retenir i regular les aigües pluvials en cas de barrancada. Dos obres 
que se complementaran una a l’altra.
Respecte la política local, el 2023 és un any amb eleccions municipals, i al maig els planers i 
planeres podran decidir amb el seu vot quines persones es faran càrrec del govern del nostre 
poble durant els propers quatre anys. Per descomptat, a JUNTS per Santa Bàrbara ens sentim 
forts, i quan arribarà el moment posarem damunt la taula quina és la nostra proposta, que a 
ben segur oferirà una bona combinació d’experiència, responsabilitat, ganes de treballar, sentit 
comú, i bons projectes per continuar fent de Santa Bàrbara un poble on sigui agradable viure i 
conviure.

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

Com ja vam dir fa 1 any, al mes de desembre arriben moments especials com són els 
retrobaments familiars, desitjos, il·lusions... i també els pressupostos municipals, 
anem per parts.

A finals del mes de desembre es va realitzar una comissió informativa molt important, com és la 
d’hisenda, per parlar del pressupost per al 2023, els segons pressupostos amb minoria de l’actual 
equip de govern en tota la història de la democràcia.

Un any després seguim pensant amb el poble i del primer minut teníem les coses molt clares, el poble 
havia de tenir pressupostos, no ens podem permetre estar un any sense aquests, ja que com sempre 
hem dit, el poble per a nosaltres és el més rellevant, no sabem si per a altres també és així, tot i això, 
no a qualsevol preu.

Venen anys complicats, i els propers equips de govern hauran de fer un gran esforç per continuar 
donant una bona qualitat a aquests pressupostos per a les planeres i els planers.

Aquest any era fer retallades o fer un augment als impostos de les planeres i els planers, venen temps 
d’eleccions i els impostos es quedaran igual, estarem atents que passa en un futur.

Tot ha pujat i tots fem un gran esforç, Santa Bàrbara ha de continuar sent un referent econòmic a les 
nostres terres.

Planeres i planers, espero que hagueu passat un BON NADAL i un que tingueu un FELIÇ ANY 2023 
amb companyia dels vostres, cuideu-vos molt!!!

#SBAU #SantaBàrbaraAvançaUnida
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Organitzadors:

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

Col·laboradors:
Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut les Planes · Alumnes de 3r de primària de l’Escola Jaume Balmes · Centre d’Estudis Planers · Grup de Ball Jota 
Planera · Grup Teatral Planer · Mares i pares dels alumnes de 2n d’ESO de l’Institut les Planes · Parròquia Arxiprestal de Santa Bàrbara · Penyes 
Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i Amposta · Profauna Terres de l’Ebre · Unió Musical Jaume Balmes

DISSABTE 28 DE GENER

De 10 a 13 h 
 Taller d’origamis, pintar cares, etc. a càrrec de 

Profauna Terres de l’Ebre. 
 L’Associació Profauna Terres de l’Ebre 

aprofitarà per vendre galetes per a gossos i 
diferents productes i fer recaptació d’aliments 
per a gats i gossos, mantes velles, etc.

 Lloc: Parc Municipal 1 d’Octubre

17.30 h SantAntoni, un espectacle de teatre, música 
i dansa sobre LA VIDA I LES TEMPTACIONS 
DE SANT ANTONI, amb representacions 
a càrrec del Grup Teatral Planer, ballada de 
danses tradicionals a càrrec dels alumnes 
de 3r de primària de l’Escola Jaume Balmes, 
dels alumnes de 2n d’ESO de l’Institut les 
Planes, del Grup de Ball Jota Planera, la 
Penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i 
acompanyament a càrrec de la Unió Musical 
Jaume Balmes. Hi haurà un apoteòsic final 
amb encesa de la foguera, repartiment de 
panoli i mistela i ball de fi de festa. 

 Lloc: Parc de la Independència

DIUMENGE 29 DE GENER

9.00 h Benedicció del panoli.

9.30 h Inici del repartiment de panoli a càrrec dels 
alumnes de 2n d’ESO de l’Institut les Planes.

10.45 h FESTA DELS 3 TOMBS. Desfilada de 
cavalleries pels carrers del poble.

11.00 h Missa en honor a sant Antoni Abat.

11.45 h BENEDICCIÓ dels animals a la plaça de 
l’Alcalde Cid i Cid.




