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Decrets d’alcaldia 
En el ple celebrat el 12 de maig es van presentar, entre altres, els següents decrets d’alcaldia: 

- Renovació tarja aparcament individual per a persones amb disminució. 
- Autorització a la Societat de Sant Roc per col·locar caixes trampa per controlar els              

depredadors assilvestrats. 
- Acceptació de diverses subvencions. 
- Sol·licitud de subvencions vinculades a la fira del racó dels artesans. 
 

Eleccions al Parlament europeu del 7 de juny 
Els resultats electorals al municipi han estat els següents: 
 
 
 
Camins. 
Per raons d’ajust pressupostari, enguany no està previst formigonar cap camí del terme municipal              
però si que es fa el manteniment. Per aquesta raó s’ha adquirit una formigonera i treballadors de                 
l’Ajuntament la estan utilitzant per tapar el clots que han anat apareixent al llarg del temps.                
També, el treballadors de la Taula del Sènia, entre d’altres actuacions, han desbrossat les voreres               
de determinats camins que es trobaven invadits per la brossa. A les darreries d’agost es seguirà                
amb aquest treball. 
 
Taxes urbanes. 
El viure al Mas comporta uns certs inconvenients dels quals tots som conscients. Els veïns n’han                
fet prou ressò en les enquestes de participació ciutadana que es van distribuir. Els resultats               
d’aquestes s’adjunten en el full juntament amb les respostes del consistori.  
Dit això, hem de recordar que els habitants del Mas gaudeixen d’unes taxes de recollida               
d’escombreries inferiors a la resta dels pobles del nostre voltant. Al Mas, tenim uns gravàmens               
de 10 € pels patis i 35 € pels habitatges; a Masdenverge, varien de 100,9 € (50,5€ per persones                   
soles) fins 155,8 € per als comerços i industries ; a La Galera de 43 € els magatzems fins 95,9 €                     
en habitatges; Godall: 38 € els magatzems fins 109,0 € els habitatges; Santa Bàrbara, 43,5 € els                 
magatzem i 89 € els habitatges.  
Aquest fet és possible perquè el poble està exempt de les despeses d’abocament de les               
escombraries. Tot i així, la recaptació total no cobreix les despeses del servei de recollida i                
aquest segueix sent deficitari.  
 
Demanda muntadors fira. 
El 1 i 2 d’agost es celebrarà, com tots els anys, la Fira de les fibres vegetals. Per fer el muntatge                     
de la infraestructura, l’ajuntament demanda cobrir 5/6 llocs de treball per aquests dies. Els              
interessats poden presentar-se a les oficines de l’ajuntament on es prendran les seves dades i se’ls                
informarà amb més detall. Per raons legals, les persones que reben la prestació de l’atur, no                
poden participar en la convocatòria. 
 
 
 
Curs sobre salut i atenció domiciliària. 
L’Ajuntament del Mas, i altres organismes de l’administració pública, ofereixen diferents 
recursos per atendre a les persones grans als seus domicilis habituals evitant-los l’ingrés a 
residències geriàtriques. No obstant, l’entorn familiar més proper és el que en té cura de manera 
més continuada i intensa i, de vegades, es troba en situacions que no es saben enfrontar o no es 
saben resoldre adequadament. Una millora en la atenció diària feta pel cuidador repercuteix molt 
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positivament en augmentar la qualitat de vida tan de la persona amb dependència com del seu 
entorn familiar. 
L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Taula del Sènia i encabit en el projecte de 
Desplegament del Pla Local d'Igualtat oferta un curs d’atenció i cures a la gent gran. En el curs, 
estructurat en parts teòriques i pràctiques, es tractaran els temes següents: les malalties més 
comunes en persones amb dependència, mobilització de persones dependents, higiene postural, 
demències, cures pal·liatives i intervenció emocional al final de la vida i vivència del dol. 
Pot inscriure’s qualsevol persona resident al municipi i es celebrarà a meitats d’aquest mes. 
Oportunament s’informarà amb més concreció. 
 
Setmana del medi ambient 
Durant els primers dies del mes de juny, els alumnes de l’escola pública van celebrar la setmana                 
del Medi Ambient. Una sèrie d’activitats organitzades pel professorat i per l’ajuntament van             
apropar els nens i nenes al coneixement de les bones pràctiques vers el medi ambient.  
Aquest any, amb les activitats programades es van treballar coneixements d’horta a partir de la               
visita i la plantada d’hortalisses al Racó de les Fibres Vegetals, l’apropament a la flora i la fauna                  
del parc natural dels Ports a partir d’una excursió i visualització d’audiovisuals, així com la cura                
i el rec de les plantes que l’any passat els mateixos alumes van plantar. 
Agraïm des de l’organització la donació de les hortalisses que es van plantar per part del verdurer                 
d’Amposta que setmanalment puja al nostre mercat. 
 
Fira 7è racó dels artesans 
El dissabte 1 i diumenge 2 d’agost de 2009 es celebrarà la setena edició de la fira Racó dels                   
Artesans. A part de les activitats que habitualment s’han fet en les altres edicions, cal destacar                
l’espai de conta contes cisteller,el concurs de fer cordells amb la fibra de pauma, les xerrades i                 
audiovisuals temàtics a l’entorn de les fibres, la trobada de llatadores de les Terres de l’Ebre i                 
l’exposició de l’ultima creació artística i artesanal de Lois Walpole. Fibres vegetals i combinats              
amb l’ús de diversos materials de reciclatge.  
La fira és un aparador immillorable per mostrar als visitants els serveis i productes que ofereix el                 
nostre poble i que aquests se’n vagin satisfets amb ganes de tornar-nos a visitar. 
 
Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la              
pàgina web de l’ajuntament: www.masdebarberans.net 

2 de 2 

http://www.masdebarberans.net/

