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Resultats de les eleccions generals del 2008 
En els comicis celebrats el 9 de Març estaven convocats 521 electors dels quals 381 van exercir                 
el seu dret al vot per al Congrés i 4 menys per al Senat. Aquestes dades representen el 73 % de                     
participació. 
Els resultats han estat els següents. 
 

 
Diverses visites institucionals al poble. 
En aquestes darreres setmanes hem tingut diverses visites oficials. 
 
El dia 28 de febrer va venir la Sra. Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones. En                   
aquesta visita se li va donar a conèixer el Pla Local d’Igualtat que ha de ser el marc de treball per                     
elaborar la política de dones. A l’acte hi van assistir diferents persones que van col·laborar en                
l’elaboració del Pla i dos representants de l’Associació de Dones Masoveres.  
 
El 3 de març el Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Llena va fer                 
l’entrega del projecte d’arranjament del camí de Mitanplana a la Sala del Plens de l’ajuntament.               
Van participar a l’acte els alcaldes dels pobles afectats: La Sènia, Ulldecona, La Galera, Santa               
Bàrbara i Mas de Barberans. També van assistir-hi el president i el gerent de la Taula del Sénia.                  
Finalitzat l’acte, el Conseller va visitar la Cooperativa Agrícola Sant Isidre on saludà als seus               
representants. 
 
El dia posterior, 4 de març, el Sr. Alcalde, juntament amb diversos regidors, va celebrar una                
reunió amb el Subdelegat del Govern a Tarragona, Sr. Joan Maria Abelló. En aquesta trobada es                
va informar al subdelegat dels robatoris d’olives que estan patint els pagesos en aquesta època de                
collita i que es repeteixen anualment. El subdelegat ens va fer arribar la seva previsió que aquest                 
problema es pal·liarà quan, al final d’any, es despleguen els mossos d’esquadra.  
 
Hem d’assenyalar, també, que aquest mateix dia, ens van visitar un grup d’arquitectes del              
despatx de Benedetta Tagliabue. La sra. Benedetta, arquitecta de reconegut prestigi, ha estat la              
guanyadora del projecte de construcció del pavelló que representarà a Espanya en l’exposició             
universal de Shangai que es celebrarà el 2010. Hi ha la possibilitat d’utilitzar-se productes de               
pauma en la construcció del pavelló. 
 
Ajut a la Societat d’Aigües Potables. 
Tal com es feia esmen al full informatiu anterior, l’ajuntament havia expressat la seva disposició               
a subvencionar la construcció de la bassa dels Masets sempre que ho sol·licités expressament la               
Societat d’Aigües. Com el 2 de gener del 2008 la Societat va presentar la petició de subvenció,  
en sessió plenària extraordinària realitzada el 7 de gener del 2008, es va aprovar concedir un ajut                 
de 30.687,02 € per realitzar l’obra “Modernització del Regadiu de la Comunitat de Regants de               
Mas de Barberans”. A l’acord, es manifesta explícitament que l’ajut no pot comportar cap tipus               
de compensació de la Societat d’Aigües Potables envers l’Ajuntament de Mas de Barberans. 
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Congrés  
 PSC PP CiU ERC IC-Verds PRC PCPC Blancs Nuls 

 225 76 58 9 6 1 1 1 1 
Senat          
 Entesa 

catalana de 
progrés 

PP CiU Altres 
candidats Blancs Nuls    

 221 70 65 19 4 8    
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Arrendament antiga Piscina Municipal. 
Per sol·licitud de La Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Mas de Barberans s’acorda, en la               
mateixa sessió plenària, formular un contracte d’arrendament de l’antiga piscina municipal per            
un període de 30 anys. Com a contraprestació de l’arrendament, la cooperativa es compromet a               
restaurar-la. Es dóna solució a la necessitat de disposar d’un cabal d’aigua important en el procés                
d’elaboració de l’oli. 
 
Subvencions rebudes. 
Al llarg d’aquests darrers tres mesos s’han anat reben diverses subvencions de la Diputació de               
Tarragona per a) actuació del Duo Elegance del dia 26-4-2007, b) actuació Grup Amics del               
Teatre del 29-4-2007, c) actuació Colla del Geperut del 4-8-2007, d) actuació Anny Noriega, e)               
actuació Troba 2 i Troba 3, f) actuació grup Street River Band del 12-8-2007, g) pel control                 
d’aigua , h) pel “Correubous-2007” 
 
Camins. 
Per decret de l’alcaldia s’ha formulat una petició de subvenció al Departament de Governació per               
a “L’arranjament dels camins afectats per les pluges de desembre del 2007” 
 
Carretera de La Sénia 
Després d’asfaltar la carretera, la Diputació de Tarragona ha iniciat els treballs de cimentació de               
les cunetes. L’actuació es limitarà a les zones on els danys que produeixen els aiguats són                
majors, degut als seus elevats costos. Aquesta era una reivindicació extensament sol·licitada pels             
veïns que finalment es portarà a la pràctica. El consistori vol fer públic el seu agraïment a la                  
Diputació de Tarragona per l’execució d’aquestes obres. 
 
Projecte de coeducació 
L’Ajuntament de Mas de Barberans ha participat activament amb la commemoració del dia 8 de               
març: Dia Internacional de les Dones. Juntament amb l’escola es va organitzar la setmana              
dedicada a les Dones. Entre les diferents activitats que es van portar a terme cal destacar la                 
xerrada, adreçada als pares i les mares, que ens va oferir Àngels Castellà, psicòloga social, amb                
el títol: La coeducació: una eina per a l’educació en la igualtat. A aquesta xerrada també van                 
participar les mestres del CEIP Teresa Subirats: Carolina Ferré i Sandra Solà que estan portant a                
terme durant aquest curs escolar un projecte pilot sobre coeducació. A més, va haver-hi xerrades               
sobre la Dona en el món de la política i la visibilització de la contribució a l’economia familiar                  
del treball de la dona tradicional. També a l’aula es van fer diferents activitats com un treball a                  
partir de contes com per exemple La Ventafocs feminista.  
 
Curs de català 
Diversos veïns del poble han mostrat el seu interès per rebre cursos de català per adults. Per                 
saber quantes persones podrien assistir-hi, es demana que s’inscriguin a l’ajuntament durant el             
mes de març. Si el nombre és suficient, es sol·licitaria la realització d’aquests cursos. 
 
Tres tombs. 
El 6 d’Abril es celebrarà la festa dels 3 tombs. Es celebrarà un esmorzar als participants i després                  
es farà el recorregut pels carrers del poble.  
 
Fe d’errates 
En l’anterior full informatiu es feia esmen a una subvenció aportada per l’ajuntament a la               
Cooperativa Sant Isidre per l’arranjament d’un mur. Realment, l’aportació correspon a la part             
que, per acord, havia de fer-se càrrec l’ajuntament, sense tenir caràcter de subvenció. 
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