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Eleccions al Parlament Europeu. Resultats
El resultats de les eleccions celebrades el 30 de maig
al nostre poble han estat els següents:
Cens total:
479
Vots comptabilitzats: 221
Abstencions:
258
Vots nuls:
1
Vots en blanc:
6

46,14%
53,86%
0,45%
2,73%

Partits
PSC-PSOE
ERC-NECat-EPDD
P.P.
CiU
ICV-EUiA
UPyD
FE de las JONS
PARTIDO X
EB
PODEMOS
I.Fem
C's
RECORTES CERO
PRIMAVERA EUROPEA
DISCAPACITADOS Y
ENFERMEDADES RARAS
MOVIMIENTO RED

Vots %
96 43,63
34 15,45
33 15
22 10
13 5,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1

0,45

1

0,45

Reserva de la Biosfera.
En unes declaracions al diari digital “aguaita.cat”
l'alcalde, Josep Mª Lleixà, ha demanat que el poble
tigue una major representació en el Consorci de
polítiques ambientals que gestionarà el residus, el
Code i la reserva de la biosfera. Ha recordat l'estat
actual dels Ports que pateix un manteniment
insuficient per falta de mitjans tècnics i personals.
També ha insistit en que la Generalitat de Catalunya
fasse front al deute que té envers al poble i que ara
ascendeix a 86.000 €.
Es pot llegir l'article sencer en la direcció web
“http://www.naciodigital.cat/delcamp/ebrediari/notic
ia/2435/mas/barberans/reclama/protagonisme/consor
ci/gestionara/reserva/biosfera”
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Reforma de l'Ajuntament i Interior del Centre
Cívic.
El ple de la corporació, per unanimitat, ha aprovat el
Projecte de Reforma interior del l'Ajuntament i del
Centre Cívic i Cultural amb un pressupost de
66.996,50 € i 14.069,26 € d’IVA. L'actuació es troba
inclosa en el Pla d'acció municipal (PAM) que
gaudeix d'una subvenció del 95 % per part de la
Diputació de Tarragona. L'espai afectat es destinarà
a una Sala de Plens que tindrà una superfície
superior a l'actual, a un arxiu on es dipositarà tota la
documentació que genera l'Ajuntament, a una sala
multifuncional i a una sala de comissions.
El projecte compleix amb la normativa i
prescripcions que regulen la matèria segons
l'informe presentat pel tècnic municipal. La
documentació corresponent es troba exposada al
tauler d'anunci així com anunciada en el Butlletí
Oficial de la Província.
Manteniment del parc infantil.
Amb el pas del temps el parc infantil del Collet ha
anat deteriorant-se afectat per la climatologia. És
necessari fer-hi reformes per arranjar l'espai de joc i
consolidar el mur de contenció posterior. El tècnic
municipal va presentar una memòria valorada que
ascendeix a un total de 13.701,44 €. Per atendre a
aquesta despesa, que no estava prevista en els
pressupostos, s'ha tingut que aprovar en Ple una
modificació de crèdit que es finançarà mitjançant el
romanent de tresoreria per despeses generals. Així i
tot, la Diputació de Tarragona, amb el Pla
d'inversions sostenibles, subvencionarà el 100 % de
la quantitat invertida. La proposta s'ha aprovat per
unanimitat en el ple extraordinari celebrat el 28 de
maig. L'actuació consistirà en la instal·lació d'una
geomalla tridimensional per consolidar el talús
posterior al parc infantil amb la finalitat d'evitar el
despreniment de roques i l' arranjament del
paviment de cautxú de la zona de jocs. Es preveu
que les obres s'inicien aquesta tardor.
Manteniment de camins.
Aquests dies els treballadors municipals estan
portant a terme feines de manteniment dels camins
dels Cabets i Planes noves. Més tard, a la tardor, se'n
faran al camí de l'Olla. Les actuacions consisteixen
en tapar els clots amb quitrà en calent, formigonar
alguns trams dels camins afectats per l'aigua i
desbrossar els costats.
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Pista forestal de les Carroveres
S'ha aprovat la memòria de millora de la pisa
forestal de les Carroveres i la sol·licitud d'ajut al
Departament d'Agricultura
Padró municipal a 1-1-2014
Els serveis municipals han confeccionat els resums
numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que
recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2013.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han
tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’ Institut Nacional
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers
mensuals fins al mes de març de 2014.
Càlcul segons data de variació: 01/01/2014
Població
Homes % Homes
306
49,43

Dones % Dones
313
50,57

Total
619

Festes locals 2015
S'ha acordat que les festes locals de l’any 2015
siguen els dies 19 de març (Sant Josep) i 25 de
maig( dilluns de pasqua granada). L'acord es
notificarà als Serveis Territorials del Departament
de Treball a les Terres de l’Ebre.
FibresCampus
De bon principi,a l’obertura del museu, es
començaren a programar activitats, xerrades i cursos
dirigits a conèixer i aprendre a treballar les diverses
fibres vegetals que creixen al nostre entorn.
Transcorregut tot aquest temps, 5 anys, podem
valorar molt positivament l’acceptació que han
tingut per part de gent de tot arreu. A la major part
dels cursos s’han superat les previsions d’assistència
i molt sovint el nombre de sol·licitants ha estat
superior a les places oferides.
Valorats aquests precedents, s’ha cregut oportú
avançar una mica més en aquesta vessant
pedagògica i de difusió i per això s'ha programat el
fibresCampus, un conjunt de tallers i xerrades que
s'aniran celebrant al llarg de la setmana compresa
entre el 28 de juliol a l’1 d’agost. Els tallers
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corresponen a dos monogràfics relatius a la
cistelleria francesa i escocesa i al que porta per títol
“fibrejant” on es treballaran tècniques locals.
Aquests tallers requereixen quota d'inscripció però a
hores-d'ara ja es troben complerts. Les xerrades,
porten per títol "Arquitectura vegetal tradicional: les
barraques del delta de l'Ebre" , “Construccions
funcionals contemporànies” i “Construccions en
salze Pont de Querós i Xerrada: Construccions
artístiques en fibres” . Les xerrades són gratuïtes i
obertes a tothom.
Quinzena Cultural
Lo popular “Tradicionarius” ubicat els últims anys a
Roquetes s’obri a la comarca i enguany, al mes
d’Agost, gaudirem del primer Tradicionarius
itinerant de les comarques de les Terres de l’Ebre,
essent Mas de Barberans el primer de tres dies de
Tradicionarius. Així el dia 16 d’Agost i com a final
de la quinzena cultural 2014 podrem gaudir de
diverses activitats relacionades amb el món de la
música tradicional. A la tarda un taller, obert a
tothom, de jotes de ronda i música tradicional a la
plaça a càrrec de Arturo Gaya. I després seguirem la
festa a la cooperativa on hi haurà unes paradetes i la
resta d’actuacions musicals . A la tarda nit, actuació
de “ Eliseo Parra i Xavier Lozano” i a la nit actuació
del grup “ Vent de Ball ”, dues actuacions de gran
qualitat.
Deixalleria.
Demanem als veïns que a l'hora de portar-hi els
residus s'atenguin a l'horari en què està oberta i no
els dipositen a l'exterior.
Informació de l'Ajuntament.
Recordem que a la pàgina web de l'Ajuntament
http://www.masdebarberans.net,
a
l'apartat
“L'ajuntament/ Normativa i pressupostos” es pot
consultar tota la informació relativa als pressupostos
del consistori, ordenances fiscals i calendari del
contribuent i a l'apartat “L'ajuntament/Comunicats”
es troben les ordres del dia de les juntes de govern i
dels plens així com tots els fulls informatius
publicats fins ara.

