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Sol·licitud de subvenció 
S’ha demanat un ajut al Departament de Governació        
per arranjar els camins, la conducció d’aigua i el mur          
de contenció de darrera de l’ajuntament afectats per        
les pluges del novembre passat. Aquesta subvenció es        
completaria amb una de Diputació per intentar       
minimitzar els danys en cas d’aiguats a la conjunció         
dels carrers Clavell i Montsià. 
 
Festes Majors. 
El dilluns 12 es celebrà un ple ordinari on s’ha          
aprovat per unanimitat nomenar Pregoner de Festes       
2012 a un representant de la família Bergel Petit per          
l’arrelament i especial estima que han mostrat pel        
poble al llarg de diverses generacions.  
S’ha aprovat, també, el programa d’actes de les festes         
majors 2012. Aquestes començaran el 20 d’abril amb        
el tradicional repartiment de programa i panoli i        
finalitzaran el dimarts 1 de maig amb la desfilada de          
les carrosses. 
 
Obres escales. 
S’ha decidit adjudicar les obres de rehabilitació de les         
escales, 1a. Fase, seguint el criteri d’adjudicar al preu         
més baix, a l’empresa GILABERT MIRO S.A per un         
import de 102.427,36 € més IVA. Per formalitzar el         
contracte l’empresa adjudicatària haurà de presentar      
el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Efectuat el tràmit           
es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.  
 
 
Calendari de pagament exercici 2012 
Impost vehicles 31/03/2012-31/05/2012 
IBI urbana 28/04/2012-29/06/2012 
Taxes i preus públics 30/06/2012-30/08/2012 
IBI rústica 30/06/2012-30/08/2012 
Conservació nínxols 30/06/2012-30/08/2012 
Guarderia rural 30/06/2012-30/08/2012 
IAE 28/07/2012-28/09/2012 
Subministrament aigua repartit en 4 períodes 
 
Serveis socials. 
En compliment de les clàusules aprovades en el        
conveni marc entre el Consell Comarcal del Montsià i         
l’Ajuntament del Mas en matèria de serveis socials i         
benestar social s’han d’abonar un total de 4.171,90 €         
relatius a l’any 2011, per les prestacions del servei         
bàsic d’atenció social, servei d’atenció domiciliària i       
servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 
 

Salubritat pública. 
S’ha aprovat l’annex per a l’any 2012 del conveni de          
col·laboració entre el CODE i l’Ajuntament del Mas        
per a la realització del servei de salubritat pública en          
el terme del poble. La prestació d’aquest servei té un          
cost de 1.126,10 €  
 
Contracte de Serveis 
Amb Junta de govern s’ha aprovat contractar els        
serveis oferts per l’empresa EBE imatge i       
Comunicacions. La vigència del contracte s’estén a       
tot l’any 2012 i té un cost total de 847,45 €. EBE es             
compromet ha difondre a través de l’EBRE TV les         
activitats que es porten a terme al poble així com          
d’espots publicitaris de 20 segons de durada referents        
a aquestes. També s’elaboraran 2 videoreportatges de       
30 minuts de durada. El primer ja s’ha pogut veure          
amb motiu de la celebració de la Festa de Sant          
Antoni. 
 
Parc Solar Fotovoltaic. 
A l’octubre del 2008 l’empresa Siliken Energy S.L.        
va sol·licitar la concessió de llicència per instal·lar un         
Parc Solar Fotovoltaic a l’abocador la qual va ser         
concedida amb data de maig del 2009. Al novembre         
de l’any passat l’empresa ha presentat escrit       
manifestant el desestimen de la llicència atorgada,       
demanda que s’ha aprovat en Junta de govern a la          
vegada que es retorna la fiança dipositada per un         
import de 85.556,16 €. 
 
Festa de Sant Antoni 
Un altre any, i ja és el quart, s’ha pogut celebrar la            
festa de Sant Antoni recuperada de la que s’anava fent          
fins principis del segle XX. En cada nova edició es          
modifica el guió de la festa per adaptar-lo als nous          
espectacles i actuacions que es van afegint a la vegada          
que es procura corregir les coses que no han anat prou           
bé els anys anteriors. Com més rellevant d’enguany        
es pot destacar la gran quantitat de participants que         
han arribat a ser uns 60, el fet que poc a poc siguen             
els propis veïns del poble els que la dirigeixen i la           
presència de les càmeres de l’Ebre TV per gravar-la.         
Com ja és costums, oportunament, es convidarà a una         
reunió per poder exposar les valoracions pròpies i        
propostes de millora. 
Curs de formació Montsià activa 
El poble està oferint un curs de formació de vendes          
on-line per a artesans. El nombre màxim d’inscrits és         
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de 8. Com el nombre de candidats a participar-hi ha          
estat superior s’ha fet necessari seleccionar-los. 
A la darrera sessió, el 23 de març, està previst un           
taller impartit per Montserrat Peñarroya amb el       
propòsit d’ensenyar “les tècniques per atreure      
visitants a la pàgina web i com aconseguir nous         
clients i contactes comercials”. Aquest taller està       
obert a tothom però abans s’ha d’inscriure’s. 
Per més informació, contacteu amb l’Ajuntament. O       
amb la AODL.  
 
Tallers de març 
Aquest són els tallers previstos en aquest mes al         
Museu. Els dos són de nivell bàsic. 
- Cistelleria amb materials reciclats 

Dissabte 17 de març, de 10 a 14h. i de 16 a 19h.  
Cal inscripció prèvia 
Preu 10€ 

- Cistelleria mixta amb castanyer i vímet  
Dissabte 31 de març de 10 a 14h. i de 16 a 19h. 
Cal inscripció prèvia 
Preu 10€ 

 
Taller de cistelleria, nivell bàsic 
9na Mostra de la Taula del Sénia 
Cada any, des de la seva creació, la Taula del Sénia           
celebra una mostra on s’exposen els productes més        
representatius dels pobles que la conformen. L’edició       
d’enguany es farà a Traiguera el divendres 13 i         
dissabte 14 d’abril. El Mas hi participa instal·lant un         
estant on exposem, entre altres productes, l’oli de la         
cooperativa, els productes artesans que s’elaboren, i       
diverses peces guanyadores del certamen de la fira.        
No cal dir que tots els veïns estan invitats a assistir-hi. 
 
Exposició oliveres mil·lenàries. 
El dijous 1 de març, al Museu Valencià de la          
Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) de la ciutat de         
València es va celebrar una jornada amb el títol         
“Paisatges mil·lenaris” amb l’objectiu de donar a       
conèixer l’oli que es produeix a les nostres        
comarques. La Taula del Sènia va tenir una        
participació molt rellevant al presentar els olis       
monovarietals i els de les fargues mil·lenàries de les         
nostres oliveres. 
 
 
 
Civisme. 

El poble del Mas, degut a la seva situació orogràfica,          
té uns carrers que s’han quedat estrets i que dificulten          
el trànsit de vehicles. Aquesta mateixa orografia del        
terreny no permet que es creïn llocs d’aparcament en         
els accessos sense veure’ns obligats a realitzar una        
inversió excessiva. Tot i així, quan s’ha pogut, se         
n’han anat habilitant amb la intenció de       
descongestionar l’interior del poble. El consistori és       
conscient que molts de conductors tenen dificultat de        
trobar un lloc per estacionar el seu vehicle però els          
demana que ho facin sense molestar a altres veïns.         
Particularment, demanem que no s’aparque davant de       
les portes de les cases i dificulte l’accés a les          
vivendes. També es reitera la prohibició d’aparcar al        
mig dels carrers impedint la lliure circulació pels        
mateixos. Demanem a tots els veïns el compliment        
d’aquestes normes elementals de civisme. 
 
Pàgina web del poble 
Es pot trobar en la direcció ja coneguda        
http://www.masdebarberans.net. La nova tecnologia    
emprada permet que la publicació de la informació        
que es va generant sigue més àgil i ràpida per el que            
animem a que es consulte periòdicament.  
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