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Eleccions municipals 
Els resultats de les eleccions celebrades el 24 de maig del           
2015 han estat: 
 

 
El 13 de juny va tindre lloc l'acte de constitució del nou            
consistori, 20 dies després de les eleccions municipals.        
Es van presentar dos candidatures a l'alcaldia, Josep Mª         
Lleixà i Lleixà cap de llista pel PSC-PM i Carmen Lleixà           
Sans, cap de llista per CiU. Efectuada la votació, va ser           
escollit alcalde Josep Mª Lleixà i Lleixa amb 6 vots en           
front de la candidatura de Carmen Lleixà Sans que va          
aconseguir-ne 1. 
 
Regidories. 
En la taula següent s'indiquen les regidories d'aquesta        
legislatura amb el regidor responsable. 
 

 
 
Escola bressol. 
L'Ajuntament del Mas i el Departament d'Ensenyament       
de la Generalitat, amb la col·laboració dels mestres, estan         

treballant per poder destinar una dependència de l'Escola        
Teresa Subirats com guarderia. S'ha proposat que l'espai        
més adequat per fer aquesta funció és la biblioteca. Entre          
altres raons, perquè s'hi pot accedir sense necessitat        
d'entrar per la porta principal la qual cosa permet una          
certa flexibilitat a l'hora de portar els nadons.        
L'Ajuntament ha presentat formalment la sol·licitud al       
Departament. Ara s'està a l'espera que aquest presente el         
plec de condicions d'utilització de l'espai i elabore el         
conveni que s'hagi d'aprovar. L'escola bressol estarà       
dirigida per un monitor sota la supervisió d'un mestre que          
és el responsable màxim. 
S'informarà oportunament de preus, horaris i altres temes        
d'interès.  
Les dependències municipals que actualment estan      
ocupades per la guarderia es cediran , si aquesta es          
trasllada a la nova ubicació, a diverses associacions del         
poble.  
 
Curs informàtica 
Entre la segona i tercera setmana de juliol s'està celebrant          
al museu un curs d'informàtica de nivell introductori        
obert a tothom. El curs és fruit del conveni de          
col·laboració que en el seu dia va signar l'Ajuntament         
amb la societat Guifi.net. Aquesta darrera es compromet        
a impartir, cada any, un curs de 10 h barata la instal·lació            
de antenes de telecomunicacions al sostre de l'edifici del         
museu. Aquesta és la tercera edició del curs. Els         
ordinadors que s'utilitzen han estat cedits per l'institut de         
Santa Bàrbara, al que volem fer arribar el nostre         
agraïment per la seva col·laboració. 
 
Renovació megafonia. 
Els veïns del poble han pogut observar que en aquestes          
darreres setmanes s'està renovant la megafonia que amb        
el pas del temps s'havia anat deteriorant. En diversos         
punts del poble ja no s'entenien els pregons pel què es va            
decidir millorar-la. Els treballs han anat a càrrec de         
l’empresa de Santa Bàrbara Plataforma-pro que ha situat        
nous altaveus en els indrets que s'han considerat més         
adequats per aconseguir el millor resultat possible. Si els         
veïns detecten alguna anomalia en la recepció dels bans,         
poden comunicar-la a l'Ajuntament per poder-se corregir. 
Amb el mateix objectiu de facilitar la informació,        
l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns el servei per          
telèfons mòbils ¨ebando¨ on s'aniran reproduint els bans        
que s'emeten per la megafonia del poble. 
 
Carretera de Tortosa. 
La Diputació de Tarragona ha reiniciat els treballs de         
cimentació de les cunetes, ara en el tram de la carretera           
del Mas a Tortosa. Es preveu que l’actuació per enguany          
afecte a uns 4 km amb la previsió que en anys posteriors            
s’arribe a completar tota la carretera. 
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Partit Vots % Regidors 

PSC-CP 257 79,32 6 

CiU 59 18,21 1 

Cens total 480 

Escrutat 100% 

Vots comptabilitzats: 334 69,58% 

Abstencions: 146 30,42% 

Vots nuls: 10 2,99% 

Vots en blanc: 8 2,47% 

Regidor  Regidories assignades 

Josep Mª Lleixà   
Lleixà (alcalde) 

Governació, Urbanisme,  
Dinamització econòmica. 

Sergio Guimerà  
Subirats 

Agricultura, Serveis Municipals,   
Cementiri, Piscina, Clavegueram,   
Aigua 

Montse Subirats  
Rillo 

Joventut, Sanitat, Atenció Ciutadana    
i Coordinació Entitats 

Felip Adell  
Querol 

Noves tecnologies, Medi Ambient,    
Esports 

Cèlia Lleixà  
Royo 

Festes, Hisenda, Turisme, Serveis    
Socials. 

Secundí Acisclo  
Cardona 

Cultura. Ensenyament 
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Activitats estiu 
Tal com es va fer l’any passat, Juan Francisco Martí,          
monitor esportiu, organitza conjuntament amb     
l’ajuntament un Campus Esportiu per als xiquets i        
xiquetes del Mas. Aquest Campus es realitzarà al llarg         
del mes de Juliol tots els dilluns, dimecres i  
divendres de 5 a 7 de la tarda. Hi han 10 inscrits a             
aquesta activitat.  
Al mes de Juliol, a la piscina municipal s’ha començat a           
impartir per part dels monitors de l’empresa       
“Lleuregest”, els cursets de Natació. Hi han un total de          
21 inscrits. Xiquets i xiquetes d’edats compreses d’entre        
3 i 11 anys. I es realitzen dos torns al matí de 11’15 a              
12’15 i de 12’15 a 13’15.  
Us recordem que la biblioteca està oberta aquest mes de          
Juliol en horari d’estiu. Dilluns, dimecres i divendres als         
matins de 10 a 13 i dimarts i dijous a la tarda de 18’15 a               
20’15. També recordar que a la biblioteca podreu trobar         
les últimes novetats en llibres i connectar-vos       
gratuïtament als ordinadors. També disposem de Wifi per        
si voleu connectar-vos amb el vostre portàtil o tablet. 
 
2na edició del Tradicionarius 
Després de la bona acollida que va tindre la primera          
edició d'aquest festival de música tradicional de les        
Terres de l'Ebre, aquest any es celebrarà la 2na edició el           
dissabte 1 d'Agost, el primer dia de fira. A la plaça, a            
partir de les 20:00 h s'ha programat un taller de jota           
ballada a càrrec del grup ¨Jota a la plaça¨. A partir de les             
23:00 h, a l'esplanada de la cooperativa es donarà la          
benvinguda als participants i tot seguit hi haurà l'actuació         
de Guardet lo cantador i la Rondalla i Suc d'Anguila +           
Paracota. La jornada seguirà amb el ball amenitzat per         
Amanida Folk a partir de la 1:00 h de la matinada. Totes            
les actuacions anteriors són obertes i gratuïtes. 
 
Fira 
El dia 1 i 2 d’agost el XIIIè Racó de les Fibres Vegetals:             
artesans i artesanes d’arreu es trobaran a Mas de         
Barberans per demostrar els seus oficis. Enguany hi ha         
un canvi d’ubicació produït pel creixement de la fira. Els          
estands que ocupaven la Farola i una part del carrer Josep           
Subirats Bel passen a ocupar el Cantonet i la zona de           
davant dels restaurants. Agrair com sempre la       
col·laboració de tot el poble ja que sense la gent no           
tindríem la fira que tenim. 
 
Cursa de l'Airosa 
El 8 d'Agost a les 18 h es celebrarà la primera cursa de             
muntanya organitzada al Mas. El recorregut, de uns 17         
km, passarà per diversos indrets significatius dels nostres        
Ports: Els Tossals, Llit del rei, l'Airosa, Racó d'en Marc,          

La Vall, La Mola, Dos Barrancs,... La sortida i arribada          
estaran situades a la zona dels restaurants.  
La participació és oberta a tothom sempre que s'accepte         
el reglament. Podeu ampliar aquesta informació a la        
direcció web http://www.cursadelairosa.tk 
 
Música i patrimoni 
L’ajuntament de Mas de Barberans col·labora en el cicle         
d’Ebre: música i patrimoni que organitza la xarxa        
territorial de museus i equipaments patrimonials de       
l’Ebre. S’han preparat dotze concerts en dotze espais        
singulars. Al Mas de Barberans tindrà lloc el dia 1          
d’agost, al Museu de la Pauma ,a le sis de la tarda, amb el              
nom de Fibres Musicals i anirà a càrrec de Vicent          
Matamoros i Martí Ortiz provinents de la Facultat de         
Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 
 
Activitats Museu 
Per segon any es celebra al poble el Fibrescampus des del           
dia 27 al 31 de juliol. El Fibrescampus s’inclou dins del           
Campus de Cultura Popular de la Generalitat i des de fa           
mesos que estan les places esgotades. Consistirà en un         
monogràfic de cistelleria eivissenca, un de cistelleria       
alemanya, el clàssic de construccions efímeres i diferents        
masterclass el darrer dia, jugant al binomi       
tradició/modernitat amb fibres vegetals. 
 
Deixalleria. 
En el mesos de juliol i agost, l'horari de la deixalleria           
serà: dilluns, dimecres i divendres de 5h a 7h de la tarda i             
dissabtes de 9h del matí a 3h de la tarda. Així mateix            
demanem que no s'aboquen les deixalles fora de l’horari         
i/o del recinte de la deixalleria. 
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