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Subvencions rebudes. 

La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d’inversió i manteniment de municipis               
(PEIM),va presentar dos modalitats de subvenció. La primera estava destinada a fer front a les despeses                
corrents dels consistoris i la segona a inversions previstes al municipi. 
L’ajuntament del Mas es va presentar a les dues modalitats aconseguint amb la primera (manteniment)               
una subvenció de 30.000 € i  amb la segona (inversions) la quantitat de 4.000 € de 10.000 € sol·licitats. 
Els 30.000 € es destinaran a fe front al pagament del consum elèctric (15.000 €), en el manteniment de la                    
piscina (5.000 €) , dels espais verds (5.000 €), vies publiques (2.000 €) i edificis (3.000 €).  
Els 4.000 € de la subvenció d’inversions estaven previstos gastar-los en l’enllumenat de la costera de la                 
bassa, però al ser insuficients, ja que el projecte té un cost d’entorn 11.000 €, s’està replantejant                 
invertir-los en una altra actuació. 
 

Conveni de col·laboració. 
En sessió plenària 05/2010 el ple de la corporació, per unanimitat, va aprovar un conveni de col·laboració                 
entre l’ajuntament de Mas de Barberans i el Consell Comarcal del Montsià per regular la gestió dels                 
vehicles fora d’ús o abandonats i les competències sancionadores que corresponguen.  
Les clàusules més rellevants són les següents: 
- L’ajuntament del Mas delega en el Consell Comarcal, la gestió dels vehicles abandonats o fora d’ús així                  
com les competències sancionadores corresponents.  
- Les despeses originades per la retirada del vehicle seran a càrrec del propietari així com les derivades de                   
la publicació en diaris oficials dels anuncis que escaiguen.  
- Els vehicles recollits seran transferits a una planta autoritzada per ser descontaminats i desballestats. 
 

Aprovació del pla INUNCAT. 
Un cop finalitzat el procés d’elaboració del document del pla PAM del municipi de Mas de Barberans,                 
redactat per Jordi Valero (Enginyeria i Medi Ambient S.L) , i les esmenes requerides per la Direcció                 
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el ple de la corporació, per unanimitat, adoptà                 
els següents acords: 
1. Aprovar el Pla PAM del nostre municipi per a emergències per inundacions INUNCAT. 
2. Enviar aquest Pla al CECAT (Centre d’Emergències de Catalunya) per a la seva homologació. 

 
Escola pública Teresa Subirats. 

L’empresa concessionària del projecte de construcció de les escoles noves, CJAM, s’havia compromès             
amb el Departament d’Educació finalitzar les obres abans del setembre. Això no ha estat així com tothom                 
ha pogut comprovar a hores d’ara. S’han al·legat causes meteorològiques, de subministrament i             
problemes amb les subcontractes per justificar el retard. El Departament d’Eduació ha negociat un altre               
termini d’entrega fixant-lo el 12 d’octubre.  
El curs escolar 2010-2011 s’ha iniciat en les escoles provisionals dels pisos, però, si no es presenten nous                  
entrebancs, s’espera que durant el pont del 12 d’octubre es realitze el trasllat del material escolar i el 13                   
els xiquets i xiquetes del Mas puguen estrenar el nou edifici. A la resta de veïns se’ls donarà la                   
possibilitat de fer-hi una visita guiada. 
El retard en l’obertura de les noves escoles també ha afectat al curset d’informàtica que s’està impartint.                 
S’havia programat fer-lo a l’aula d’informàtica del nou edifici. Ara, s’ha tingut que habilitar una sala de                 
l’ajuntament per poder seguir impartint-lo.  
 

Horari de la deixalleria. 
Una vegada transcorregut el període d’estiu, l’horari de la deixalleria canvia. Aquesta es trobarà oberta               
els dilluns, dimarts i divendres de 16 h a 18 h i els dissabtes de 9h a 15 h. 
 

Curs avançat d’informàtica. 
A finals d’aquest mes estava previst realitzar un curs d’informàtica intensiu de nivell avançat dirigit a                
persones amb coneixements mitjans d’ordinador i navegació per internet. Per problemes d’espai i al              
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coincidir amb un altre curs d’informàtica que a hores d’ara ja s’està impartint, s’ha considerat oportú                
aplaçar-lo. El nou període previst per celebrar-lo serà del 30 de maig al 9 de juny. Oportunament, amb                  
prou antelació, es tornarà a informar per possibilitar la inscripció als veïns interessats. 

 
Tallers Festa de Sant Antoni. 

Tornem a reprendre la preparació de la Festa de Sant Antoni amb tallers i assajos. Tots els qui vulguin                   
participar d’una o una altra manera poden adreçar-se al Museu de la Pauma o a l’Infojove Masover.  
Els tallers previstos pel proper trimestre són: taller de teatre, les dades del qual falten a determinar però                  
s’encabiran al mes de Novembre; taller de coreografia que s’anirà fent al llarg de l’octubre, novembre i                 
desembre; taller de percussió també en els mesos d’octubre i novembre i altres tallers complementaris 
Al llarg del proper mes anirem realitzant reunions amb la gent participant i col·laboradora de la Festa. 
Convidem novament a tothom a col·laborar i participar-hi 

 
Activitats d’estiu “Lo Llisconet”. 

Aquest estiu hem organitzat novament lo Casal d’Estiu “Lo llisconet” des del 28 de Juny fins el dia 6                   
d’Agost al qual han assistit un total de 28 xiquets i xiquetes d’entre 5 i 11 anys. També dins de les                     
activitats d’estiu es van organitzar unes colònies al mes de Juliol, el lloc triat va ser l’alberg de Paüls i les                     
dades van ser des del dia 13 al 18 de Juliol i hi van assistir un total de 17 xiquets i xiquetes. I per últim a                          
finals d’Agost des del dia 17 al 27 també es va organitzar un taller d’esports finançat pel consell                  
comarcal.  
 

Activitats del Museu de la Pauma. 
El 4 d’agost i dins dels itineraris organitzats per Terres de Cruïlla, centres d’estudis del  Baix Maestrat i                  
del Montsià, va tenir lloc al Museu de la Pauma  un taller d’aprendre a llatar i una passejada pel Racó de                     
les Fibres Vegetals. A les vuit de la nit es va presentar la recerca que serveix per fer el projecte                    
museogràfic de la sala permanent del museu: El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels                  
Ports. 
L’activitat va ser un èxit de públic i al taller i passejada en arribar a 25 places es va haver de tancar la                       
inscripció. A més de les persones de la pròpia població van participar en l’activitat persones de diferents                 
comarques catalanes i del País Valencià. 
Hasta el 30 de setembre encara es té temps de visitar l’exposició de la cistelleria de mar. A partir del 15                     
d’octubre s’obrirà la de “cabassos barata pataques”.  
El 16 d’octubre s’impartirà el taller “Elaboració de nius de mussol banyut” i es projectarà l’audiovisual                
“El mussol banyut al seu hàbitat natural”. Es complementaran aquestes activitats amb una sortida              
ornitològica el dia següent amb la finalitat d’instal·lar nius per aquest mussol. Aquestes actuacions son               
part del projecte Entramats que es presentarà el dia 15.  
Per una altra part, s’ha determinat que durant els dos dies de la fira dels artesans han visitat el museu unes                     
3.500 persones. També, els productes exposats en la botiga tenen una acollida satisfactòria, principalment              
l’oli d’oliveres mil·lenàries i el setrill d’oli. Molts visitants estan adquirint-los per regalar-los.  
 

Activitats del Parc Natural. 
En la seva programació semestral, el Parc té previstes fer les següents sortides properes al nostre poble: el                  
diumenge 26 de setembre, baixada per la Mola Castellona a la Caramella i el diumenge, 17 d’octubre,                 
pujada al Rastell. Recordem que hi ha altres activitats destinades als infants , xerrades i tallers previstes                 
per aquest dos mesos que venen. 
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