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Subvencions de la Diputació de Tarragona      
atorgades 
Al llarg d’aquest any i fins aquest moment, la         
Diputació de Tarragona ha concedit en subvencions       
51.895,11€. L’Ajuntament n’ha sol·licitat per un      
import total de 71.238,15 €. Els diners atorgats es         
destinaran a fer front a part de les despeses de la           
piscina, al control de peridomèstics i control de        
l’aigua de consum humà, construcció dels lavabos del        
centre cívic, fira, correbous, consultori mèdic i foment        
de la salut i activitats relatives a polítiques de         
desenvolupament de la dona en el medi rural, entre         
d’altres. La inversió total prevista en aquests       
conceptes  és de 117.765,78 €.  
A les subvencions concedides per la Diputació       
s’haurien de sumar les de la Generalitat de Catalunya.         
Malauradament, a hores d’ara, no es té confirmació        
que se n’hagi aprovat cap. 
 
Serveis de la Biblioteca Municipal 
Recordem que a més a més del servei de préstec de           
llibres i vídeos adquirits per l’associació “Lo lliscó”,        
la biblioteca posa a disposició dels usuaris el servei         
d’accés a internet per wifi. També els recordem als         
estudiants de la ESO que podran trobar-hi diversos        
exemplars dels llibres de lectura dels diferents cursos        
d’aquesta etapa educativa.  
 
 
Fira dels artesans i setmana cultural 
Aquest any s’ha celebrat els dies 4 i 5 d’agost la           
desena edició de la fira monogràfica de les fibres         
vegetals. Una de les activitats més rellevants ha estat         
la construcció del rafal i del túnel de canyes a la           
piscina. Malauradament les ventades dels darrers dies       
han fet caure el túnel . Tot i ser conscients de que el             
rafal és una estructura que s’anirà fent malbé es volen          
prendre mesures per a que tingui una durada el més          
llarga possible. S’ha pensat en fixar-lo al terra amb         
més força i plantar al seu voltant plantes enfiladisses         
per reforçar l’estructura.  
La valoració global de la fira es pot considerar         
positiva, més si es té en compte l’actual situació         
econòmica. Enguany, el nombre de visitants és       
comparable al de les altres edicions. En canvi ha         
hagut una disminució en les visites al museu.        
L’organització l’atribueix principalment al fet que el       
museu quedava separat del recorregut intern de la fira         
i en menys mesura que l’entrada no era lliure. 
 

Per una altra part, hem de ressaltar la gran         
participació que es produeix en la major part dels         
actes de la setmana cultural el què dóna a entendre          
que aquestes tenen un bona acollida. Les activitats        
esportives, que enguany s’han organitzat per primera       
vegada, han superat totes les expectatives en afluència        
de participants.  
El consistori vol agrair a les associacions masoveres,        
organitzadors, col·laboradors, participants i resta de      
veïns la seva implicació en tots aquests       
esdeveniments. 
 
Taxa escombraries 
El cost total de les escombraries que paguem tots està          
integrat pels conceptes següents: 
 

- recollida i transport 
- tractament a l’abocador 
- cànon de la Generalitat 
- amortització i manteniment dels contenidors     

soterrats. 
- tractament de diversos residus de la      

deixalleria. 
 

De tots els anteriors apartats, els residents al poble del          
Mas, en compensació al fet que l’abocador es trobe en          
el seu terme municipal, tenen exempt de pagar,        
només, el corresponent al tractament dels residus a        
l’abocador. Tots els altres conceptes s’han de pagar        
com a la resta de pobles de la comarca 
 
Consum d’aigua 
Degut a la greu sequera que hem patit aquest estiu, el           
cabal d’aigua que baixa per la sèquia, en el moment          
d’elaborar aquest full informatiu, arriba a ser el just         
per abastir amb aigua de boca al municipi. El dipòsit          
d’aigua es va buidant durant el dia i només per la nit            
es recupera parcialment el nivell d’aigua. El consistori        
demana emfàticament que els veïns tinguen cura amb        
el consum d’aigua fins no es produeixe un episodi de          
pluges suficient per recuperar les fonts que       
subministren al poble. 
 
Festes Locals 
S’ha acordat escollir els dies 25 d’abril i 16 d’agost          
com a festes locals per a l’any 2013. 
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Moció pel control dels mitjans per desfer       
tronades. 
La gent del territori considera que s’estan utilitzant        
diversos mitjans (avions, cremadors, coets) que      
alteren la meteorologia amb la finalitat d’evitar les        
pedregades però, a la vegada, fan disminuir la pluja,         
la qual cosa comporta que ara mateix estiguéssem        
travessant una època de sequera molt greu que        
perjudica especialment als cultius de secar. També, el        
fet d’utilitzar iodur de plata, comporta uns efectes        
molt nocius per al medi ambient.  
Per tot això es proposa 1) sol·licitar a les conferències          
hidrogràfiques informació relativa sobre quines     
companyies tenen l’autorització de fer aquests      
tractaments, 2) establir un servei de vigilància per        
controlar aquestes activitats, 3) demanar la      
col·laboració dels mossos d’esquadra i guàrdia civil,       
4) fer arribar aquesta moció a les conselleries        
d’agricultura de la Generalitat de Catalunya i de la         
Comunitat de València. 
 
Moció per sol·licitar la gratuïtat de      
l’autopista AP-7 per les Terres de l’Ebre. 
A hores d’ara, l’autovia A-7, que estava prevista        
enllaçar-la amb l’autovia de la Plana del nord de Castelló,          
només arriba a l’alçada de Vandellòs. S’ha constatat que         
en el pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 no          
hi ha prevista cap assignació econòmica per seguir        
construint dita autovia. Atès que el tram que queda         
per fer és el que passa per les Terres de l’Ebre i            
considerant que l’obra és molt necessària per       
descongestionar la carretera N-340, s’ha decidit, per       
unanimitat, en el ple celebrat aquest dilluns dia 10,         
demanar al Ministeri de Foment la gratuïtat de        
l’autopista AP-7 al pas per les Terres de l’Ebre per          
als residents d’aquesta zona.  
 
Conveni de col·laboració amb la fundació      
privada Guifi.net 
La fundació Guifi.net és una associació sense ànim de         
lucre que té la finalitat de promoure l’extensió d’una         
xarxa de telecomunicacions lliure, neutral i oberta a        
tothom.  
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració       
amb la fundació en el que es compromet facilitar un          
espai públic per ubicar-hi les infraestructures      
necessàries que permeten accedir a la xarxa en tot el          
terme municipal. En contrapartida Guifi.net realitzarà      
activitats formatives destinades als ciutadans amb      

l’objectiu de difondre i impulsar les noves       
tecnologies. 
Activitats al Museu 
A l’octubre, el dissabte 27, s’oferta el taller 
“Elaboració d’una panera celta”. L’activitat té un 
nivell bàsic de dificultat. El preu de la inscripció és de 
10 € i l’horari serà de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Per 
més informació, visiteu la pàgina web del museu 
 
Fe d’errata 
En el full anterior, a l’ apartat del Pla d’assistència          
Financera Local, es deia que els interessos dels crèdits         
subscrits per l’Ajuntament assoleixen la quantitat de       
33.392,27 €. Realment, aquesta quantitat correspon a       
una part del deute que té al Generalitat de Catalunya          
amb l’Ajuntament i que ha estat avançada per la         
Diputació de Tarragona. També, cal aclarir, que la        
Diputació de Tarragona subvenciona els interessos del       
préstec subscrit amb Caixa Catalunya l’any 2010; els        
del préstec del 2007, concertat amb BBVA, se’n        
segueix fent càrrec l’Ajuntament encara que l’interès       
és  només del 0,625 % 
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