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Resultat gimcana programa de festes 
En el programa de festes de enguany s’ha proposat un          
petit concurs en què s’han de trobar les diferències         
entre dos fotos retocades i el indret del poble         
corresponent. 
Comprovades les butlletes que els veïns ens han fet         
arribar a l’ajuntament, no n’hi ha cap amb totes les          
respostes correctes per la qual cosa es decideix        
considerar el premi desert.  
 
En les fotos s’han encerclat les diferències que        
s’havien de trobar. 
 

 
 
Decrets d’alcaldia. Ajuts 
Per decret d’alcaldia s’ha sol·licitat els següents ajuts        
a la Diputació de Tarragona: 
- de 7.938,90 € per la línia d’actuació del programa         

de protecció de la Salut i seguretat a les zones de           
bany , 

- de 1.013,49 € per la línia d’actuació del programa         
de protecció de la salut, reducció de peridomèstics        
i control de plagues, 

- de 2.027,41 € per al control sanitari d’aigua de         
consum humà,  

- de 7.816,57 € per la creació d’un parc de salut i           
cursos i tallers d’educació i sensibilització per la        
salut,  

- de 8.230,50 € per realitzar una auditoria de l’estat         
del sistema hídric d’abastament en alta del       
municipi de Mas de Barberans,  

- de 9.000,00 € per l’execució de la 2a. Fase de les           
cambres higièniques en l’ampliació del Centre      
Cívic –Cultural,  

- de 47.250,00 € per la línia d’actuació, Programes i         
activitats de foment cultural destinats als      
Correbous, programació anual de tallers amb fibres       
vegetals i Fira monogràfica de les fibres vegetals, 

- de 58.586,32 € per la línia d’actuació del programa         
de reparació o restitució de serveis afectats i que         
han de dur a terme de manera urgent i excepcional          
(base segona, apartat B), de caràcter excepcional       
del SAM. 

- de 4.116,77 € per l’adquisició d’un desfibril·lador.       
El desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un       
aparell electrònic portàtil que diagnostica l’aturada      
cardíaca i la tracta quan és deguda a una fibril·lació          
ventricular o una taquicàrdia ventricular sense pols       
. Aquests aparells, degut a la seva simplicitat,        
permeten que socorristes o persones inexpertes      
siguin capaces d’utilitzar-los amb èxit. 

 
I al Departament de Governació subvenció per       
l’arranjament de camins, conducció d’aigua i mur de        
contenció afectats pels diversos aiguats que s’han anat        
produint al llarg d’aquest any i segon semestres de         
l’any anterior. 
  
Modificació caputxes llum  
L’any passat es van instal·lar en la pujada de la bassa           
diverses faroles amb lluminàries esfèriques. Al llarg       
d’aquest període de temps hem pogut observar que        
aquestes, de manera freqüent, s’han tingut que anar        
canviant perquè les originals s’han trencat. La       
reposició de les lluminàries trencades ha comportat       
una despesa prou important al municipi pel preu        
d’aquestes i per la ma d’obra necessària. Per evitar         
seguir amb aquesta situació s’ha decidit substituir les        
lluminàries rodones per altres d’alumini de color       
negre, més resistents. Esperem que les noves tinguen        
una durada més llarga que les anteriors. 
 
Senyalització municipal 
En aquestes darreres setmanes s’ha anat instal·lant a        
diversos punts del poble panells informatius d’indrets       
rellevants del municipi. Les despeses han estat       
finançades amb ajuts de la Diputació de Tarragona. 
 
Taula del Sènia 
A començaments del mes d’abril es va presentar        
l’esborrany dels pressupostos de l’Estat per l’any       
actual on s’ha pogut constatar que no hi ha cap          
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assignació pressupostària destinada a la     
Mancomunitat de la Taula del Sènia.  
Aquesta havia pressupostat uns ingressos d’entorn als       
4 milions d’euros provinents de les transferències del        
govern central. D’aquests, 2 milions i mig, estaven        
destinats a ser invertits en continuar el pla        
d’arrengament dels camins rurals. La resta, 1 milió i         
mig, s’haurien destinat als plans d’ajut a emprenedors        
i industries, a agrobotigues i a plans d’ocupació.  
La part que pertocava al nostre poble s’havia decidit         
destinar-la a arranjar el pont del Trillador i        
enquitranar diversos trams de camins del terme       
municipal. Amb la nova situació financera de la        
Taula, com aquesta no es podrà fer càrrec de la part           
corresponent a les despeses, l’Ajuntament ha decidit       
no fer, ara per ara, les obres previstes. 
  
En canvi, un dels projectes emblemàtics de la Taula,         
el de la promoció de les oliveres mil·lenàries, es troba          
finançat per fons europeus i enguany no es veu afectat          
per les retallades. 
 

Incentius 2012. Consorci Comerç Artesania     
i Moda . 
La Generalitat posa en marxa una nova línia        
d’incentius adreçada a impulsar la competitivitat i la        
cooperació empresarial en el comerç, els serveis,       
l’artesania i la moda. Per qualsevol dubte contactar        
amb l'AODL de l'ajuntament 
 

Activitats Museu de la Pauma. Mes de maig 
- Activitats Dia Internacional dels Museus. Llatem i        
visitem el Museu. Dissabte 19 de maig, de 10h a 13h.           
Activitat gratuïta. En el taller cada participant       
aprendrà a fer la llata de 9 càmeres o de cabàs i a fer              
cordell. El taller es complementarà amb la visita        
guiada. 
- Taller d'encordar cadires. Dissabte 26 de maig, de 10          
a 14h i de 16 a 19h. Preu 10€. S’aprendrà a encordar            
una cadira amb cordell fet de fibra vegetal. Farem el          
seient d’una cadira seguint el dibuix anomenat en X,         
el mateix que es fa servir per les cadires de bova. 
 
Servei d’Internet 
L’Ajuntament a signat un conveni amb l’empresa       
NETPORTS S.L. per rebre el servei d’internet a totes les          
dependències municipals. El node principal d’accés al       
servei es trobarà ubicat al sostre del Museu de la          
Pauma i s’instal·laran antenes secundàries a totes les        

altres dependències. La mateixa companyia ofereix, a       
canvi d’una quota de connexió, servei a la resta dels          
veïns. 
 
Pàgina web Ajuntament 
Per consultar les notícies i esdeveniments més recents        
podeu visitar la pàgina web de l’Ajuntament       
www.masdebarberans.net 
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