
Full informatiu de Mas de Barberans Gener, febre i març 2013 
Full nº 34  

Conveni de col·laboració entre el Consell      
comarcal del Montsià i l’Ajuntament del      
Mas per l’arranjament del camí del Ròssec. 
Les feines a fer són: neteja i desbrossament del lateral          
del camí, anivellament del terreny, realització de base        
tot-ú i paviment de formigó en els trams que es          
determine. El pressupost total és de 13.488,88 € més         
2.832,66 € (21 %) per IVA que fan un total de           
16.321,54 € amb l’iva inclòs. D’aquesta quantitat,       
l’Ajuntament es compromet a aportar-hi 3.500 €. 

Inclòs en el conveni es preveu arranjar els punts més          
malmesos del camí dels Burros sense increment dels        
costos. 
Aprovació de l’addenda econòmica exercici     
2012 i conveni marc serveis socials. 
L’ajuntament s’ha compromès a abonar al Consell       
Comarcal del Montsià referents als serveis socials del        
2012 les següents quantitats desglossades: 

- 503,13 € en concepte de manteniment de la        
xarxa de serveis socials, 

- 1.912,15 € en concepte de prestació del servei        
bàsic d’atenció social. 

- 1.073,28 € per prestacions dels serveis      
d’atenció domiciliària 

Afegint a aquestes quantitats la relativa al servei        
d’informació i atenció de les dones (SIAD), el total a          
abonar l’ajuntament de Mas de Barberans al consell        
comarcal per les prestacions socials ascendeix a       
3.492,95 € 

Subvenció a les entitats any 2012 
S’han concedit les següents subvencions a les entitats        
que ho han sol·licitat i que han aportat els justificants          
corresponents: 

- Associació de jubilats: 660 € 
- Centre d’estudis “Lo Lliscó”: 317,65 € 

- Junta parroquial: 600 € 
- Unió musical: 3.200 €  

Aprovació moció sobre la reforma de      
l’administració local.  
El divendres 15 de febrer el Govern de l’Estat va          
aprovar l’avantprojecte de Llei de racionalització i       
sostenibilitat de l’administració local. En aquest està       
previst treure competències i capacitats de gestió als        

ajuntaments prioritzant la recentralització de serveis      
que actualment estan prestat els ajuntaments als seus        
veïns amb la conseqüent allunyament dels centres de        
decisió dels administrats i el forçós desplaçament que        
hauran de fer els ciutadans per fer els tràmits i          
gestions que ara es fan al poble. En aquest         
avantprojecte està previst treure qualsevol tipus de       
remuneració econòmica als càrrecs electes en      
poblacions de menys de 1000 habitants la qual cosa         
impossibilitarà que només la gent amb un poder        
adquisitiu elevat pugue presentar-se com a candidat.       
També l’aplicació del avantprojecte pot comportar la       
desaparició dels municipis de menys de 5.000       
habitants. 
Per tot l’anterior es demana que es retire l’esmentat         
avantprojecte, que escolte les demandes de les entitats        
municipalistes i que resolgui definitivament el      
finançament local.  

La moció ha estat referendada amb 5 vots a favor i 2            
abstencions 
Ratificació dels pressupostos de la     
Comunitat d’usuaris d’aigua per al exercici      
2013. 
El ple de la corporació per unanimitat ha considerat         
oportú ratificar els pressupostos presentats en la Junta        
General ordinària del 27 de gener de la Comunitat         
d’usuaris d’aigua i fer front a les despeses generades         
pel mateix amb una aportació de 4.500 € trimestrals i          
una liquidació a final d’any. En aquesta quantitat es         
troba inclòs el 50 % del sou de l’aiguader. A més,           
l’Ajuntament cedeix personal laboral per fer tasques       
de manteniment i millora de la sèquia. 
Aprovació dels actes per a les festes majors        
2013. 
S’han aprovat els actes programats per a les festes         
d’enguany. Ja es troben publicats en la pàgina web de          
l'Ajuntament. 
Pregonera de festes 2013 

S’ha aprovat proclamar pregonera de les Festes de        
Sant Marc 2013 a l’actriu Montserrat Carulla       
Ventura. Entre altres reconeixements, ha estat      
guardonada amb la màxima distinció que concedeix la        
Generalitat: la Creu de Sant Jordi en l’edició del 1992.          
També, al llarg de la seva dilatada vida professional,         
se li ha concedit el Premi Margarida Xirgu, la Medalla          
d'Or al Mèrit Artístic, la medalla d'Or de la Generalitat          
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de Catalunya , el Gaudí d’Honor, entre altres        
distincions. 
Tallers de salut. 
Recordem que al febrer es van començar a impartir         
aquestes xerrades en la sala Airosa del Museu de la          
Pauma. Seguint la programació, els tallers que es        
preveuen fer al llarg dels mesos d’abril, març i juny          
són els següents: 

- “Menopausa” per  Daniela Lleixà, el 2 d’abril. 
- “Malalties de transmissió sexual i conductes      

de risc en adults.”, per Daniela Lleixà el 7 de          
maig. 

- “Nutrició Vital, responsable i conscient per a       
viure en salut” per Ferranda T. Romero el 4 de          
juny. 

Animem a tothom a assistir-hi per la importància        
dels temes tractats que ens ajudaran a preservar la         
nostra salut i benestar. L’assistència és lliure i        
gratuïta. 

Nova biblioteca.  
A les darreries de març la biblioteca municipal ha         
canviat la seva ubicació i actualment es troba al         
Centre Cultural, al costat de la Llar de jubilats. Amb          
aquesta nova situació es facilita l’accés a la biblioteca         
evitant que s’hagin de pujar unes escales que a         
l’anterior ubicació representaven un gran inconvenient      
per a diversos usuaris. Aprofitant el trasllat, s’ha        
renovat parcialment el mobiliari instal·lant-ne altre      
més apropiat a la seva funció. A part del servei de           
préstec, l’espai disposa d’accés a internet obert a tots         
els usuaris. Recordem també que els alumnes de la         
ESO tenen al seu abast diversos exemplars dels llibres         
de lectura obligatòria d’aquesta etapa.  

Aprofitant la festa de Sant Jordi, el dia 23 es          
celebraran portes obertes a la biblioteca entre les 5 i          
les 6 h de la tarda. 
L’espai de l’antiga biblioteca podrà ser utilitzat per les         
associacions si així ho desitgen. 
Obres a l’escorxador municipal. 
El consistori ha acordat la cessió a la Societat de          
Caçadors de l’antic escorxador situat al Paumeral que        
fins ara s’havia utilitzat com magatzem municipal. La        
nova ubicació es considera més adequada que       
l'anterior per desenvolupar les activitats pròpies de la        
Societat. A la vegada, s’ha cobert amb teulada la part          

on hi havia els corrals. Així s’aprofita un lloc que          
l'Ajuntament el seguirà fent servir com magatzem. En        
les obres ha col·laborat econòmicament la Societat de        
Caçadors.  
Cursos i tallers al Museu de la Pauma. 
A part dels tallers de salut ja esmentats, al museu,          
s’està impartint, en la seva part de comunicació, un         
seminari relatiu “ al Nous canals de comercialització i         
comunicació” dirigit a empresaris/es i càrrecs directius       
d’empreses vinculades principalment al sector     
agroalimentari o artesà de la comarca del Montsià. La         
ponent és la Sra. Montse Peñarroya de l’empresa        
Quadrant Alfa. El seminari s’estén al llarg de 7         
divendres consecutius des del 3 de maig fins al 14          
juny amb horari de 16h a 20h. 
També, aquest mes de març, s’han celebrat les        
activitats “Taller de vímet viu”, “Treballar la pauma”,        
“Aprenem a fer tapís en el temps de lleure”,         
“Aprenem a llatar”, “Qui viu amb la pauma”,        
“Passejada guiada al Racó de les fibres vegetals”  
Al juny està programat un curs de cistelleria bàsica on          
es farà un safata rectangular amb vímet. Per ampliar la          
informació, dirigiu-vos al Museu, a l’Ajuntament o       
consulteu la pàgina web. 
Tallers de jota cantada.  
El 5 d’abril han començat els tallers de jota cantada          
al Museu de la Pauma. L'horari és de les 17 hores a les             
20 hores. El taller anirà a càrrec d'Artur Gaya .El taller           
és gratuït i està obert tant a persones del municipi com           
a persones foranies. 
Documents històrics del poble. 
Després de classificar-la i inventariar-la es va veure        
que alguns documents necessitaven ser restaurats. Per       
això s’ha considerat apropiat dipositar-la a l'Arxiu       
comarcal del Montsià per que es fassen les actuacions         
de conservació necessàries. 
Mur de la piscina. 
Pel tràmit d’urgència s’ha sol·licitat un ajut a la         
Diputació de Tarragona per poder construir un mur de         
contenció que evite els esllavissaments del terreny de        
darrere de la piscina municipal. 
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