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Subvencions Taula del Sènia
Segons el conveni “Desarrollo rural sostenible” signat amb el Ministeri de Medi Ambient, la
Mancomunitat de la Taula del Sènia té previst realitzar aquest any una inversió de 4 milions d’euros
repartits en diverses línies d’actuació. La més important econòmicament és la relativa a les
inversions en camins rurals que arriba a sumar un total de 2,65 milions d’euros. En aquesta partida
s’inclou l’asfaltament amb aglomerat del camí de l’Olivar d’una longitud de 2.899 m i 90.237,4 € de
pressupostat.
Una altra línia d’actuació compren un pla d’ajudes destinades a emprenedors, agrobotigues i
industria. Per aquestes es destina un total de 400.000 €. Cadascuna té unes clàusules particulars per
ser concedides que es poden consultar a la pàgina web de la mancomunitat o al taulell d’anuncis de
l’ajuntament. La data límit de presentació de sol·licituds és el 30/04/11 per a les agrobotigues, el
30/06/11 per a emprenedors i el 31/07/11 per industria. En el cas de les agrobotigues es preveu
concedir un ajut a fons perdut de com a màxim el 50 % de la inversió sense superar els 40.000 €; els
ajuts per a la modalitat d’emprenedors arriba a ser de fins 10.000 € i per industria el límit és de
15.000 €

Plans d’ocupació
L’Ajuntament ha cedit a la comunitat de regants un treballador per feines de neteja i arranjament de
la conducció d’aigua. Correspon a un pla d’ocupació d’una durada de 6 mesos i jornada laboral del
70 %. La selecció dels candidats la farà la mateixa comunitat.

Actes vandàlics.
Al llarg de l’any es van produint diversos actes vandàlics que fan malbé mobiliari urbà. Aquests fets
fan que, periòdicament, l’Ajuntament tingue que destinar recursos econòmics i de personal per
restituir o arranjar els desperfectes. Els diners destinats, que els paguem entre tots, podrien ser
invertits en d’altres serveis que ofereix el consistori o en actuacions de manteniment del mobiliari
que, de manera natural, es va deteriorant.
Apel·lem al civisme de la gent per a que no es repeteixen els esmentats actes.

Acord cessió del solar del camp de futbol
En el ple celebrat el 24 de setembre del 2010 es va acordar per 5 vots a favor i l’abstenció de la
representant de CiU, cedir al Departament de Medi Ambient el solar de l’antic camp de futbol. En
aquesta ubicació es té previst construir un edifici destinat a l’educació ambiental.
En el ple extraordinari el 19 de gener s’ha acordat modificar les clàusules de la cessió per fixar a 5
anys el termini màxim que es concedeix al Departament per construir l’equipament mediambiental.

Enllumenat públic.
En aquest dies s’està parlant molt de si és convenient, respecte el punt de vista econòmic, substituir
les bombetes de l’enllumenat públic per d’altres més eficients energèticament i que per tant,
consumeixen menys.
En el full informatiu nº 8 de novembre-desembre del 2008 s’informava que el consistori del Mas
havia decidit substituir les bombetes de mercuri per les de neó a alta pressió amb la intenció de reduir
el consum que podria arribar a ser d’un 40 %. L’actuació va tindre un cost de 101.509,25 € + 16 %
IVA que va ser íntegrament subvencionada pel FEOS (1r pla Zapatero).
Després d’un any sencer de funcionament del nou enllumenat s’ha pogut fer una primera valoració
de la despesa elèctrica. Amb l’enllumenat anterior es tenia un consum mitjà diari de 339 kwh que

1 de 2

Full informatiu de Mas de Barberans

Gener- Febrer del 2011
Full nº 22

s’ha reduït fins als 217 kwh amb el nou enllumenat. La reducció és del 36 % i al llarg de tot l’any
implica que es tingue un estalvi en el consum elèctric de 6.100 €.

Sant Antoni 2011
La festa, que es celebra per tercer any consecutiu, va tindre lloc el dissabte 22 de gener. Aquest
dissabte passat es va invitar a tots els participants per fer-ne una valoració i proposar millores i
canvis. Fins ara, en totes les edicions, el temps ens ha acompanyat. No ha plogut ni ha bufat prou el
vent per impedir cremar la barraca. Pot ser, enguany, el fred va fer que la gent es trobés una mica
incòmoda i no es quedés a escoltar l’actuació d’Artur Gaya (Quico el Cèlio) i un grup de música
tradicional del País valencià. Cal dir que la participació de Quico va ser totalment inesperada i no
programada.
Cada any l’espectacle s’ha anat modificant, millorant algunes coses, complementant les actuacions i
introduint-ne algunes de noves. En la festa d’enguany, s’ha augmentat la coreografia dels dimonis i
la presència de la percussió, s’ha introduït la jota cantada i s’ha mantingut el ball de la filadora, la
recitació dels versadors i el ball de la jota masovera.
En la reunió del dissabte es van proposar algunes idees interessants per seguir millorant-la. Volem
agrair a tots els col·laboradors, que en són molts, la seva dedicació i interès per a que aquesta festa,
que és de tots, es consolide i passe a formar part del patrimoni cultural del Mas.

Visites Centre de Desenvolupament Rural
El mes d’abril passat es va inaugurar el Centre de Desenvolupament Rural- Museu de la Pauma.
Aquest era un esdeveniment llargament esperat i els veïns del poble tenien curiositat per comprovar
com havia quedat l’edifici.
Al canvi d’any s’ha fet un balanç del seu funcionament i s’ha determinat el nombre de visitants que
han acudit. En els 8 mesos que ha estat obert al públic, han passat a veure’l un total de 1.579
persones. No s’han comptabilitzat els visitants en les dates de celebració de la Fira dels Artesans que
van ascendir a unes 3.500 persones més.
Recordem que a part de les exposicions que té el Centre, al llarg d’aquest any passat, s’ha anat
oferint diversos tallers, xerrades i cursos. En aquests s’han inscrit un total de 40 alumnes.
Per facilitar la seva visita s’ha considerat oportú modificar l’horari d’obertura al públic, que passa a
ser el següent:
Feiners de 12 a 13h30’ Dissabtes, festius, ponts, Setmana Santa ,  de 12 a 14h i de 17h a 19h
Diumenges de 12 a 14h juliol i agost de 11h30’ a 13h30’ i de 17h30’ a 19h30’

Activitats del Parc Natural dels Ports
El Parc Natural té previst per al diumenge 20 de març realitzar una passejada seguint el GR7 des dels
Pallers a l’Embarronat per la cova del Vidre i els teixos de Marturi. Els interessats es poden inscriure
al centre d’informació dels Ports al Baix Ebre.
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