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Decrets de l’alcaldia.
S'han sol·licitat les següents subvencions
- a la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses que comporta el servei de socorrisme aquàtic a
la piscina,
- a la secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya per aplicar el projecte jove 2010-2011 una
vegada s'ha aprovat la memòria preceptiva,
- al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i a l'IDECE per a la celebració de la 8ª Fira
Monogràfica de les Fibres Vegetals.
S'han acceptat les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona per a les actuacions del mes
d'abril.

Finançament de les obres any 2010
Actualment s'estan fent o s'iniciaran al llarg d'aquest any un reguitzell d'obres d'un important valor
econòmic la qual cosa pot produir una certa perplexitat als conciutadans atenent l'estat global de
l'economia. La majoria d'aquestes actuacions ja estaven previstes fer-se en el Pla d'obres de la Generalitat
(PUOSC) del període 2008-2012 i en el pla d'actuacions de la Diputació (PAM) del quadrienni
2008/2011. Les altres restants s'han inclòs en la subvenció del Fons Estatal d'inversió 2010 (2n pla
Zapatero). Més concretament, la distribució és la següent: les obres relatives a la rehabilitació dels
pedrissos es troben subvencionades pel PUOSC en un 95 % del total. El cost total de l'obra ascendeix a
187.363,99 € dels quals la Generalitat n'aporta 177.995,79 €. L' ampliació del centre cívic i ajuntament
forma part de la subvenció PAM i té una despesa total de 204.191,78 €. D'aquests, la Diputació de
Tarragona se'n fa càrrec d'un 84,20% que correspon a 171.934,90 €. Les escales del carrer Santa Teresa
s'han fet per 73.080,00 € que s'han subvencionat íntegrament (el 100 %) per l'Estat espanyol.
Com podem comprovar, encara que la despesa econòmica total és elevada, 464.435,77 €, una gran part,
423.010,69 € es troba subvencionada per altres administracions. La part que ha d'aportar el poble del Mas
és molt petita. Hem de pensar si és apropiat per al poble no acceptar unes subvencions que aporten el
100%, el 95 % o en el pitjor del casos, el 84,20% del cost de l'obra per evitar-se una despesa per part de
l'ajuntament molt inferior a l'invertit.

Mobilitat ciutadana
El nombre de vehicles que circulen pel poble ha augmentat molt considerablement en aquestes darreres
dècades. Moltes famílies tenen tants de cotxes com persona amb carnet hi ha. Degut a l'arquitectura
urbanística de les cases i a la limitació d'espai molts dels veïns han optat per utilitzar els carrers dels
pobles com aparcament. Aquest fet fa que, de vegades, alguns d'aquests vehicles limiten la fluïdesa de la
circulació o representen un obstacle a l'accés a les vivendes la qual cosa causa, amb una freqüència massa
elevada, conflictes entre els propis veïns. Per evitar que aquests s'esdevinguen greus sol·licitem als veïns
que intenten resoldre les seves diferències de manera raonada, cívica i respectuosa.
Demanem, també, de respectar els senyals de tràfic tan horitzontals com verticals que s'han anat
implantant. El consistori, a l'inici de la legislatura, va modificar el sentit de circulació precisament per
evitar part d'aquests problemes de circulació i recentment es van fer els aparcaments de l'ajuntament per
disminuir, en el que fóra possible, el nombre de cotxes aparcats als carrers.

Museu de la pauma. Visites i activitats
Des del passat dia 27 d’abril que s’obriren de manera continuada les portes del Centre de
Desenvolupament Rural Museu de la Pauma han passat una mitjana d’uns 150 visitants mensuals foranis.
A més d’aquestes xifres, cal pensar amb les visites que hi hagueren de les persones assistents al dia de les
jornades de portes obertes i al dia de la inauguració.
Un col·lectiu d’estudiants universitàries de Paris ens visitaren durant les festes majors i participaren en un
taller on aprengueren a llatar amb pauma. També, la junta directiva de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana conformada per persones vingudes del País Valencià, Catalunya, les Illes i
l’Alguer realitzà una reunió ordinària el passat mes de juny a les instal·lacions del Centre.
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I, entre d’altres actes institucionals també celebrats, durant la Setmana del Medi Ambient, els alumnes de
l’Escola Pública de Mas de Barberans realitzaren unes visites guiades al Museu.

Iaies masoveres. Memòria viva.
L’Associació de Dones Masoveres, amb el suport tècnic de l’ajuntament i la col·laboració de l’Institut
Català de les Dones, va elaborar l’any 2009 l’exposició Vida que es va inaugurar per Festes Majors.
Aquesta exposició és un recull de fotografies de dones nascudes fins a l’any 1941 en tres moments de la
seua vida: al voltant dels 20 anys, al voltant dels 50 i al voltant dels 70. Enguany i arran de l’èxit que va
tenir l’exposició, es va mostrar també al II Congrés de Dones de les Terres de l’Ebre, es vol anar més
enllà i aprofitar i ampliar aquest material per elaborar un llibre amb el títol: Iaies masoveres. Memòria
viva. L’Associació de Dones Masoveres va presentar el projecte al programa Tu Ajudes de Caixa
Tarragona i va aconseguir un total de 54.481 vots que d’acord amb les bases de la convocatòria significa
una aportació econòmica suficient per poder fer el llibre. El projecte ha tingut des del començament el
suport de la tècnica de Desenvolupament del Pla Local d’Igualtat.

Fira dels artesans
Els actes programats per a l'actual edició segueixen l'horari d'anys anteriors. La 8na fira començarà el
divendres 30 amb l'acte de benvinguda a la 3ra trobada d'artesans i una xerrada audiovisual sobre els
estris dels pescadors. La inauguració serà el dissabte 31 i anirà a càrrec de la Sra. Genoveva Margalef,
directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Després es proclamaran els
guanyadors del 4rt certamen de fibres vegetals i es visitarà la fira amb l'acompanyament de la Unió
Musical de Mas de Barberans. Com a novetat tenim que el Museu passa a formar part de la fira. Per
enllaçar els estants de la plaça i del carrer Josep Subirats amb el museu, se n'instal·laran també en el
carrer Molí i Clavell. Aquesta nova situació obligarà a que, durant el cap de setmana, en aquests dos
darrers carrers tampoc es pugue circular.

Quinzena cultural
Per enguany s'han previst repartir diferents activitats culturals durant tota la primera quinzena d'agost. A
part dels actes i activitats qua habitualment s'anaven fent com és el de la penya barcelonista, el
cinefòrum, nit jove, espectacle infantil,conferència, nit d'havaneres, paella, teatre, excursió als Ports i ball,
està prevista la presentació del llibre “Oliveres mil·lenàries” i inauguració de l'exposició “del Mar a la
Muntanya”, la presentació d'el treball de recerca “El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels
Ports”, un taller gratuït per aprendre a llatar i el dia 7 d'agost el concert del músic Carles Santos a
l'església. Properament s'elaborarà el fulletó amb informació més detallada.

Renovació del jutge de pau
Recentment va finalitzar el període de mandat de l'actual jutge de pau, el Sr. Joan Josep Adell amb el què
aquest càrrec quedava vacant. Seguint la normativa vigent, es va informar públicament amb anuncis al
BOPT i al tauler d'anuncis de l'entitat. En el ple celebrat el 10 de juny del 2010, s'ha aprovat per
unanimitat escollir al Sr. Miquel Bello Navarro jutge de Pau titular de Mas de Barberans i al Sr. Joan
Josep Adell Cid com a substitut. S'ha informat d'aquesta decisió a la Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

Inauguració deixalleria
La directora de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Genoveva Català, i la presidenta del consorci
per a la gestió dels residus del Montsià, Cèlia Lleixà, van inaugurar el dissabte 19 de juny sis noves
deixalleries a la comarca. Els equipaments són de titularitat del consorci, i s'han construït a Mas de
Barberans, la Galera, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge i Freginals. En total, donaran servei una
població de 7.925 habitants. L'ARC ha subvencionat el consorci amb un total de 398.093 euros. Les
deixalleries són petites i els contenidors per dipositar-hi els diversos residus s'organitzen al voltant d'una
esplanada central. A més, hi ha un espai cobert i tancat per emmagatzemar residus especials, una oficina,
i un cobert per a voluminosos.
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