Full informatiu de Mas de Barberans
Ple municipal ordinari 3/2013
El 10 de juny es va celebrar el 3r ple ordinari de l’any.
Entre els punts més rellevants, destaquem:
- l’aprovació per unanimitat de l’inventari municipal
presentat pel secretari que el va actualitzar el 31 de
desembre del 2012 .
- s’informa per part de la intervenció de l’estabilitat
pressupostària del 2012 amb les conclusions següents:
a) es compleix el que estableix la llei d’hisendes
locals,
b) el resultat pressupostari és de 148.435,08 €
c) el romanent de tresoreria per a despeses generals és
de 268.994,83 €
- s'informa de l'aprovació per part de l'alcaldia de la
liquidació dels pressupostos del 2012 de la qual els
membres de la corporació se'n donen per assabentats.
- el PSC presenta una moció sobre el deute de la
Generalitat i el finançament local amb la demanda de
que es redacte una nova llei d’hisendes locals per
resoldre el problema crònic de la insuficiència
d’aquest finançament i que la Generalitat reconegue i
faci efectiu un deute que en el seu conjunt es valora
entorn als 1.000 milions d’euros. Particularment el
deute acumulat que té la Generalitat amb el nostre
poble ascendeix a la quantitat de 182.000 €. També es
demana fer públic el conjunt d’inversions aprovades,
pressupostades i no executades relatives al nostre
municipi.
La moció ha estat aprovada pels 5 vots a favor dels
regidors del PSC i les 2 abstencions dels de la UmdC

Mur piscina. Endarreriment obertura.
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Els Parcs Urbans de Salut són conjunts d’aparells que
conformen un circuit dissenyats per realitzar exercici
físic moderat. Els aparells que formen aquests parcs
estan enfocats a realitzar un treball de prevenció,
millora i/o manteniment dels moviments necessaris
per a les activitats de la vida diària per així millorar la
qualitat de vida de les persones.
Amb l’ajut de la Diputació de Tarragona que finança
fins el 70 % de la inversió, se’n vol instal·lar un a la
nostra població. Els aparells de gimnàstica escollits
són: caminador el·líptic, step gir i cintura, trotador i
aparell de dorsals doble. També està prevista la
instal·lació d’una taula de ping pong. Els aparells
tindran l’accés lliure perquè es situaran a la zona del
Muro. Hi haurà un plafó amb informació del parc i
com utilitzar aquests aparells.

Tallers de salut.
Continuant amb les sessions de xerrades que es van
realitzant al museu, s’han fet o estan previstes fer:
− “El nostre amic: el COR” per Gerardo Virgos
el dimarts 2 de juliol a les 18 h
− “En pediatria. Quan és una urgència ?” per
Pepa Gellida el dimecres 7 d’agost a les 19 h
− “Com fer bon ús dels medicaments” per
Rosana Giné, dimarts 10 de setembre a les 18
hores
Tothom està convidat a assistir-hi.

Aigües residuals.

A principis de juny es van iniciar les feines de
construcció d’un mur darrere la piscina per evitar les
esllavissades. L’obra suposarà un cost de gairebé
50.000€, dels quals s’ha demanat un ajut extraordinari
a la Diputació de Tarragona que a hores d’ara està
pendent de resoldre. No obstant s’ha pogut tindre una
rebaixa considerable en lo cost de l’obra al poder
utilitzar el material provinent de les obres d’ampliació
de l’abocador. El mal temps i alguns problemes
apareguts a l’hora de fer els fonaments del mur han
fet que la data d’obertura de la piscina s’endarrerís.
Fins que no s’acaben les obres i per evitar possibles
accidents, la piscina romandrà tancada.
Per una altra banda, enguany es mantindran les
modalitats i preus d’accés de l’any passat.

En el pla de depuradores del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat n’està prevista la
construcció d’una al poble per al tractament de les
aigües residuals. Mentre no es porta a terme la
construcció , aquestes s’aboquen al barranc Pregó a la
partida del Paumeral. Per evitar molèsties als veïns,
males olors i una mala imatge, s’ha entubat uns 80 m
del recorregut que fan les aigües pel barranc.
Hem de dir que el fet d’abocar les aigües sense el
corresponent tractament ens penalitza amb el
pagament d’un cànon per vessaments més elevat a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a la vegada que
un percentatge del que es paga en el rebut de l’aigua
està destinat a que l’Agència Catalana de l’Aigua
realitze aquest mateix tractament que se’ns reclama.
L’alcalde ja ha presentat la corresponent queixa per la
imposició d’aquests dos gravàmens contradictoris.

Construcció d’un parc de salut.

Camins
A més dels treballs habituals que s’han anat fent
després dels intensos aiguats d’enguany, els
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treballadors de l’ajuntament estan formigonant
diferents llocs de la nostra xarxa de camins malmesos
per les aigües o per la presència de clots. Entre
d’altres, s’ha actuat als camins de la Torta i del
Canyaret. En aquests moments es porten abocades
més d’una desena de cubes de formigó.

Cursos i tallers
Al llarg del maig i juny s’ha impartit un curs de
comercialització per internet a càrrec de la Sra.
Montse Peñarroya. Els alumnes provenien de tota la
comarca i comarques veïnes. També s’està realitzant
un taller de jota cantada el primer divendres de cada
mes.
Els programats per als 3 pròxims mesos són:
“treballant amb escorça”, el dissabte 6 de juliol,
“taller teixit”, el divendres 2 d’agost, “taller de llatar i
fer cordell amb pauma”, de “fer un cistell amb espart”
i de “fer miniatures de gorres de cap amb palla” el
dissabte i diumenge, 3 i 4 d’agost, “treballar la pauma”
del 6 al 8 d'agost i “taller de reixeta”, dissabte 7 al
setembre.
També s’ha fet el curs “Internet bàsic” fruit del
conveni signat per l'Ajuntament amb la fundació
Guifi.net. S’ha aprofitat l’aula d’informàtica de les
escoles per impartir-lo.
Projecte ArtiMúsic i Triangle dels oficis.
El Mas, associat amb els pobles de La Sénia i La
Galera ofereix la possibilitat de realitzar diversos
tallers entre el 29, 30 i 31 de juliol i 1 d’agost amb la
finalitat de desenvolupar el pensament creatiu i
estendre el coneixement d’oficis tradicionals : la
pauma al Mas, la fusta i pinzells a La Sénia i la
terrissa a La Galera. Les activitats estan incloses en el
Pla de formació del professorat i tenen una
certificació de l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona. Si es vol ampliar la informació
consulteu la pàgina http://artimusic.wordpress.com o
pregunteu al Museu de la Pauma. A la vegada, s’està
elaborant el “Triangle dels oficis“, un projecte
pedagògic dirigit a alumnes de primària i de
secundària que té els mateixos objectius. Aquest
projecte rep el suport de l’Institut Ramon Muntaner i
Universitat Rovira i Virgili. Alumnes de l’Institut
Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona van ser els primers
que van posar-lo en pràctica.

Fira dels artesans
Enguany la fira es celebrarà el 3 i 4 d’agost. Com a
activitats rellevants cal mencionar la construcció
d’una cabana de fang i palla a la zona dels restaurants
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i de diverses estructures fetes amb fibres vegetals al
jardí. S’han programat visites guiades als indrets
anteriors i a les parades de la fira; aquesta darrera a
càrrec de l’artesana cistellera Mònica Guilera..

Taula del Sénia

Els dies 11 i 12 de maig es celebrà la 10ª mostra de la
Taula del Sénia a Santa Bàrbara. El nostre poble
disposà d’un estand on va mostrar als assistents els
nostres productes i indrets característics. El 13 de juny
al Centre de Cultura de Càlig tingué lloc l’assemblea
general. Els temes principals tractats van ser la
liquidació econòmica de l’exercici anterior i d’altres.
El President i la Gerent van informar de les activitats,
reunions i altres informacions esdevingudes des de la
darrera reunió. Cal destacar el premi que l'Associació
Hispania Nostra i la Fundació Banco Santander han
atorgat a la Mancomunitat per la “Conservació del
Patrimoni com a factor de desenvolupament econòmic
i social “.

Lo llisconet
Lo llisconet” és el casal d’estiu que organitza
l’Ajuntament de fa 8 anys. El preu de la inscripció
s’ha fixat considerant que aquest sigue assequible a
tothom i es fasse càrrec d’una part del cost real de
l’activitat. Enguany hi ha 10 xiquets/tes inscrits amb
edats compreses entre els 4 i 11 anys. Es pretén que
mitjançant els jocs, els participants aprenguen a
relacionar-se amb els altres i es desenvolupen en
valors a la vegada que es diverteixin. Ha començat el
dia 3 de Juliol i finalitzarà la primera setmana d’agost

Comportament cívic.
Al llarg de l’any hi ha diverses celebracions que tenen
lloc al carrer. Els actes festius que s’inclouen no
haurien de comportar molèsties i perjudicis als veïns.
Es poden fer les celebracions i gaudir-ne sense causar
danys ni als bens
particulars ni als comuns.
Recordem que tots som responsables dels nostres
actes i en cas de ser menor d’edat aquesta
responsabilitat recau en els tutors del menor. El
consistori demana ferventment que no es repeteixen
els actes incívics que s’han produït en aquestes festes.
Nota aclaratòria
En el full anterior s’informava que l’Ajuntament
aportava a la Comunitat d’usuaris d’aigua 4.500 €
cada trimestre. Cal aclarir que en aquesta quantitat es
troba inclosa la contribució relativa al sou de
l’aiguader que és del 50 %.

