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Decrets de l’alcaldia.
S’ha sol·licitat una subvenció PUOSC destinada a arranjar els camins afectats per les pluges.
S’ha aprovat la memòria i el pressupost per a les obres d’”Arrenjament del camí del Paumeral” i s’ha
sol·licitat un ajut al Consell Comarcal del Montsià amb aquesta finalitat.

Renovació regidors.
Amb data de 23-12-2009 es fa efectiva la renúncia als càrrecs del Sr. regidor Manuel Lleixà Colomé
que ha al·legat motius personals. Aquest fet es comunicarà a la Junta Electoral Central la qual haurà de
trametre les credencials al Sr. José Manuel Andres Cid, següent a la llista, per que pregui possessió de
la regidoria vacant.

Guarderia rural.
Recordem als veïns que el municipi disposa d’un servei de guarderia rural que intermitentment recorre
els camins del terme amb funcions de vigilància per evitar i prevenir possibles fets delictius. L’operari
municipal, Sr. Joaquim disposa de contacte directe amb els Mossos d’Esquadra. Per tant, si hi ha algun
veí que observi algun fet sospitós, li pot fer arribar la informació directament.

Escoles noves.
Recentment s’han començat els treballs de construcció de les noves escoles. A hores d’ara ja s’ha
enderrocat l’antiga construcció i s’estan formigonant els murs de contenció previstos en el projecte. El
període d’execució ha de ser de mig any . Per tant, si no hi ha entrebancs, el curs pròxim es farà en
aquest nou lloc i s’abandonaran les escoles provisional situades en els baixos dels pisos.
L’obra té un pressupost entorn als 2.100.000 € que s’invertiran en l’edificació d’una superfície total de
849 m2 i en una pista amb grades de 1050 m2. L’escola constarà de 2 aules d’infantil, 3 aules de
primària, 1 aula de plàstica, 1 aula d’informàtica i 1 biblioteca. També disposarà d’una cuina, una sala
polivalent que pot fer la funció de menjador , vestidors i d’altres equipaments.
Demanem als veïns afectats comprensió per les molèsties que la circulació dels vehicles i la restricció
d’accés als horts poden comportar.

Horari metgessa.
En els darrers dies de l’any que ha finalitzat la metgessa ha gaudit d’una mitja jornada. Per aquesta raó,
l’horari de consulta s’ha reduït a la meitat. Aquesta situació s’allargarà un total de 22 dies. Després es
tornarà a l’horari habitual. Aquest canvi s’ha degut a que la metgessa ha renunciat a 11 dies de
vacances per transformar-los en 22 dies d’atenció a mitja jornada. La decisió presa ha estat beneficiosa
pel fet que en tot el període nadalenc hem pogut tenir assistència mèdica en el dispensari. L’any
anterior també s’havien fet aquests canvis.

Llums Nadal.
Enguany s’ha reduït apreciablement el nombre de llums de Nadal instal·lades respecte anys anteriors.
La decisió s’encabeix en l’objectiu de reduir despeses corrents del consistori. Amb això, a la vegada
que decreix molt el cost del muntatge i desmuntatge de la instal·lació, disminueixen considerablement
les despeses en electricitat. També, s’ha d’assenyalar que molts dels guarniments presentaven
desperfectes que s’haurien tingut que arreglar abans d’instal·lar-los.

TDT i apagada analògica.
Està previst que al llarg del mes de gener es vagin apagant els centres emissors de la tv analògica que
fins ara donaven servei al poble. A partir d’aquest moment només es podrà veure la tv que es
sintonitze pel TDT. El calendari previst de l’apagada analògica és, per al centre emissor d’Ulldecona,
el dia 12/01/2010 i per a Collredó, 28/01/2010. Per a les emissions de Mont Caro encara no està
assignat.
En aquests darrers mesos, la recepció de la TdT ha presentat diverses deficiències que hores d’ara
s’han corregit. Si, particularment, alguna casa segueix presentant problemes, aquests poden ser deguts
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a que la instal·lació sigue massa antiga o que l’antena no estigue ben dirigida. També pot causar
problemes el fet de tenir múltiples antenes. En aquests casos, s’ha d’avisar a un instal·lador.

Subvenció a la Taula del Sénia.
Recentment la Taula del Sénia, amb la col·laboració del SOC, ha acabat un inventari de les oliveres
mil·lenàries o monumentals que hi ha al territori. Per incorporar-les a aquest inventari, les oliveres han
de presentar un perímetre de 3,5 m de tronc a una alçada de 1,3 m del sòl. En total, s’han catalogat
4.080 exemplars, la majoria a Ulldecona, Canet lo Roig i La Jana. En el terme del Mas se n’han trobat
19 repartides en les partides de Les Costes, Masets, Torrasses i Carrascals.
Aprofitant aquest patrimoni, La Taula, ha elaborat el projecte “Oli i oliveres mil·lenàries , motor de
desenvolupament sostenible del Territori del Sénia” amb els objectius de conservar i posar en valor les
oliveres mil·lenàries, prendre mesures agroambientals i de conservació del medi ambient, millorar la
qualitat i fer campanyes de divulgació sobre l’oli i les oliveres, entre d’altres.
El projecte es va presentar al Ministeri d’agricultura que el subvencionarà amb un total de 1.230.150 €
a repartir en 4 anys.

Canal de reg Xerta-Sénia
El Govern ha aprovat l'acord d'ocupació dels béns afectats d'expropiació per les obres d'adequació del
canal Xerta-Sénia al terme municipal de Roquetes. Les obres es faran en el tram 3, comprès entre el
punt quilomètric 14,6 i el punt quilomètric 22,8 i permetran portar els cabals necessaris per al regadiu.
Es tracta de transformar aquest canal, que mai ha estat posat en servei, en un canal de secció en forma
U que va reduint les seves dimensions i en conseqüència la seva capacitat de transport d’aigua a
mesura que avança el traçat, donada, la reducció dels cabals necessaris en funció de les hectàrees que
va donant servei de reg. El reg Xerta-Sénia, que té un cost de 300 milions d'euros, i està previst que en
el futur doni servei a 11.834 regants potencials d'onze municipis del Baix Ebre i el Montsià tot
abraçant una superfície de 16.480 hectàrees. Els municipis afectats són: Xerta, Aldover, Roquetes,
Tortosa, Santa Bàrbara, Masdenverge, La Galera, Mas de Barberans, Freginals, Ulldecona, Amposta i
La Sénia.

Festa de Sant Antoni.
El proper dia 16 de gener es celebrarà la Festa de Sant Antoni. Enguany tindrà diferents escenaris.
Oportunament es repartirà una guia per les diferents cases del poble de l’horari i dels diferents espais
festius.
L’any 2008 es van realitzar els tallers de: construcció del ramer, elaboració del vestuari per als
diferents personatges de l’obra i taller d’interpretació. Enguany s’han afegit els tallers de: Dansa dels
Dimonis, Dansa de la Filadora, versadors i recuperació de la jota masovera.. S’ha introduït també un
taller de jota per als més menuts i un taller de teatre ja que si bé els xiquets i xiquetes no participaran
directament en la representació sí que ho faran com a suport a la desfilada de dimonis.
Els diferents tallers han estat gestionats per l’Institut Ramon Muntaner amb la coordinació de
l’Ajuntament de Mas de Barberans i el projecte ha esta finançat el 2009 per la Caixa de Tarragona i el
2010 per la Caixa de Pensions.
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de tothom i especialment al col·lectiu de joves que estan
participant en els diferents tallers. A la representació participaran 23 persones, tres persones seran els
encarregats de versar i la jota masovera la ballaran 6 parelles d’adults i 12 parelles de xiquets i
xiquetes.

Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la
pàgina web de l’ajuntament: w
 ww.masdebarberans.net
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