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Subvencions a entitats.
En junta de govern, s'ha acordat concedir les
següents subvencions a les entitats del poble que ho
hagin sol·licitat i que hagin aportat els justificants
corresponents.
Entitat
Subvenció
Parròquia de Sant Marc

600,00 €

Penya Barcelonista

600,00 €

AMPA

557,00 €

Associació de joves

600,00 €

Associació de dones

600,00 €

Unió Musical

3.200,00 €

Associació de Jubilats

600,00 €

Grup excursionistes

450,00 €

Club de tenis taula

273,76 €

Centre d'Estudis

300,00 €

- S'han acabat les obres de contenció del mur del
jardí infantil amb la instal·lació de xarxes de
contenció impregnades de llavors que tenen la
finalitat de poblar de vegetació el talús.
- S'estan portant a terme les obres d'ampliació del
Centre Cívic i de les dependències de l'edifici de
l'ajuntament.
- Recentment s'han iniciat les obres de contenció
del pendent del mur dels aparcaments de darrera de
l'ajuntament. Es preveu situar, per damunt del mur
de formigó actual, dos fileres de pedres de grans
dimensions. Entre fileres es deixarà un petit bancal
que es repoblarà amb vegetació per evitar l'impacte
visual de les obres.

Serveis socials.

Arranjament de carrers.
Al llarg del temps, principalment per raons
climatològiques, la pavimentació dels carrers s'ha
anat deteriorant. En algunes zones aquests
deteriorament és més acusat. També, en el seu dia,
alguns carrers no es van poder asfaltar o es va
asfaltar manualment perquè les màquines no hi
podien accedir.
El consistori considera que és hora de solucionar
aquest problema en la mesura que ho permeten els
recursos econòmics. S'iniciarà l'actuació amb la
pavimentació del carrer Igualtat . El projecte ja ha
estat redactat per l'arquitecte Oriol Forgas i ha estat
aprovat en junta de govern. Es pressuposten
11.363,64 € més 2.386,36 € per IVA. Per fer front a
aquesta despesa es sol·licitarà una subvenció de
13.701,00 € a la Diputació de Tarragona encabida a
la convocatòria del Pla Especial d'Inversions
Municipals 2015

Actuacions recents.
- S'ha acabat l'arranjament del camí del Port en la
costera del barranc Pregó. A més de netejar les vores
, s'ha formigonat el pas de barranc i s'ha compactat
la pujada barrejant la terra amb ciment per endurir el
ferm.
- També s'ha formigonat el pas del barranc pel corral
del Cacauero.
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Al llarg de l'any, el Consell Comarcal presta al veïns
del nostre poble diversos serveis socials d'atenció
pública. Entre d'altres, es troben el servei de
l'assistenta social, el d'ajuda a domicili i el d'atenció
de les dones. Al 2.014 aquesta prestació ha ascendit
a un total de 4.172,93 € que l'Ajuntament del Mas
haurà d'aportar al Consell.

Pregoner de Festes Majors 2015
El ple de la corporació ha aprovat, per unanimitat,
escollir com pregoner de les properes Festes
Majors, al Sr. Josep Lleixà Fernández per les seves
continuades mostres d'estima i promoció del nostre
poble.

Pressupostos de la Comunitat d'usuaris
2015
La Comunitat d'usuaris d'aigua en la Junta General
del 1 de març del 2015 van aprovar els pressupostos
per a l'exercici 2015 que ascendeixen a 43.000,00 €.
L'Ajuntament del Mas, al formar part d'aquesta
comunitat, ha de presentar-los al ple de la corporació
per ser aprovats fet que es produí per unanimitat en
el ple de l'11 de març. L'Ajuntament abonarà a la
Comunitat 4.300 € cada trimestre per l'aigua de boca
que consumeix la població i pel 50 % del sou de
l'aiguader. Al finalitzar l'any es farà una liquidació
definitiva .

Subvenció rehabilitació d'habitatges.
Per segon any consecutiu , els veïns del Mas poden
sol·licitar una subvenció quan vulguen rehabilitar, al
llarg d'aquest any, algun habitatge del terme
municipal.
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L'any passat un veí del poble s'hi va acollir.
Esperem que enguany hi hage més gent que ho face.
Els interessats poden consultar les bases reguladores
a la pàgina web o preguntar directament a les
oficines de l'ajuntament.

Ajut a l'edició de «Lo llibre»
El consistori ha acordat donar suport a l'edició de
«Lo llibre» que prompte s'enviarà a imprimir. El
llibre és un recull de paraules i expressions pròpies
de les nostres terres que han aportat, mitjançant la
xarxa social facebook, un gran nombre de
col·laboradors del territori.
La iniciativa va sorgir del grup «Paraules
Ebrenques» on també s'hi han afegit els estudiats
d'escoles d'art i batxillerat artístic que l'il·lustraran.
La immensa majoria dels pobles implicats, igual que
el Mas, s'han compromès a adquirir un cert nombre
d'exemplars.

Seminaris de professionalització del sector
artesà.
L'Ajuntament del Mas, mitjançant el seu
representant, el senyor Josep M. Lleixà i Lleixà i el
Consell Comarcal del Montsià, amb el president
Joan Martin Masdéu han acordat aprovar un conveni
de col·laboració amb la finalitat que el nostre poble
organitze
i
execute
un
seminari
de
professionalització del sector artesà. Consistirà de 5
cursos de diverses hores de durada que s'impartiran
al Museu de la Pauma. El pressupost ascendeix a
7.260,00 € que es destinaran íntegrament als
honoraris dels formadors. L'Ajuntament es
compromet a aportar un 10 % d'aquesta quantitat.
Es preveu una assistència mínima de 15 artesans.

Exposició “El triangle dels oficis” a
Artesania Catalunya
Del 25 de febrer al 29 de març es va poder visitar al
Centre d’Artesania Catalunya de Barcelona l’
exposició pedagògica i turística El triangle dels
oficis, referent a la recerca, conservació i difusió
dels oficis tradicionals de tres pobles de la comarca
del Montsià: la fusta i els pinzells a la Sénia, la
terrissa a la Galera i la pauma al Mas de Barberans.
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Exposició al museu de l'Escola d'Art i
disseny d'Amposta
El Mas, mitjançant el Museu, col·labora amb
L'Escola d'Art i disseny d'Amposta per difondre i
actualitzar l'artesania del treball de la pauma. Fruït
d'aquesta relació ha sorgit una exposició de peces
fetes conjuntament pels alumnes de l’Escola i les
artesanes del poble. També s’ha muntat un vídeo de
tot el procés d’aprenentatge i un conjunt de
fotografies tant del desenvolupament del projecte
com del pas de la planta (margalló) fins la peça
acabada. En ser un projecte transversal ha permès
que hi participen diferents professors/es de diferents
assignatures: Imatge: vídeo i fotografia, teoria del
disseny, gràfica publicitària. Finalment seran els
mateixos alumnes els qui dissenyaran el catàleg de
l’exposició que a la vegada els servirà per presentarlo com a currículum.
L'exposició podrà ser visitada al llarg d'aquestes
Festes Majors.

Biblioteca. Incorporació a la xarxa de
biblioteques de Catalunya.
El Departament de Cultura, per mitjà de la
Delegació de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de
Mas de Barberans estan en tràmits de fer efectiva la
incorporació de la Biblioteca Municipal de Mas de
Barberans al Sistema de Lectura Pública de
Catalunya. Entre d'altres avantatges, aquest fet
integrarà el fons de la biblioteca al catàleg col·lectiu
de les biblioteques adherides, es podran generar als
usuaris carnets vàlids per totes les biblioteques
públiques, permetrà l'accés als servei de préstec
interbibliotecari, es rebrà suport tècnic i es podrà
accedir a programes de formació i de foment de la
lectura.

Taula del Sénia.
Es celebrà la 12ª Mostra de la Taula del Sénia al
poble de Beseit els dies 21 i 22 de març. El dissabte
a la Casa de Cultura es van inaugurar dos
exposicions i va haver degustacions d'olis de
varietats tradicionals. El diumenge al matí al
Poliesportiu es va fer la Mostra amb els estands dels
pobles de la Mancomunitat. El Mas, des de la
primera convocatòria, hi ha participat. A l'estand es
pretén mostrar l'excel·lència dels productes
elaborats al nostre poble així com informar dels
serveis que s'ofereixen als potencials visitants.

