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Eleccions autonòmiques 
Al nostre poble, els resultats de les eleccions        
celebrades 27 de setembre del 2015 al Parlament de         
Catalunya , han estat: 
 

  

 
Guarderia 
La llar d'infants, que l'any passat estava a l'antiga         
biblioteca, s'ha traslladat a una dependència de       
l'Escola Teresa Subirats i Mestre. Amb aquesta       
mesura, es dóna compliment a l'ordre del       
Departament d'Ensenyament d'implantar, de manera     
experimental, el primer cicle d'educació infantil a 7        
escoles rurals d'arreu de Catalunya amb l'objectiu       
d'evitar que les famílies tinguen que dur els seus fills          
a altres municipis. 
Poden utilitzar aquest servei els pares i mares amb         
fills d'edats compreses entre 1 i 3 anys.  
El trasllat de material, les reformes necessàries per        
adequar la nova instància i les despeses de        
manteniment se'n farà càrrec l'Ajuntament. També      
se'n farà càrrec dels educadors necessaris per       
atendre els infants.  
De fa uns anys, el Consistori havia fet arribar a la           
Delegació d'Ensenyament de Les Terres de l'Ebre el        
seu interès per utilitzar una dependència de les        
escoles per aquesta funció, la qual cosa, finalment,        
s'ha portat a terme. 
 
Camins  
Està previst asfaltar parcial del camí de l'Olla al què          
es destinaran entorn a 5.000 €. Aquest diners        
provenen d'un conveni que en el seu dia va signar          

l'Ajuntament del Mas amb el Consell Comarcal del        
Montsià i que s'havia d'allargar durant 2 anys.  
 
Escales que pugen al cel 
L'any passat, per aquestes dates, es va celebrar la         
primera trobada de poetes de terres de parla catalana         
amb el nom de «Escales que pugen al cel». La idea           
provenia d'una proposta del nostre veï José Julián        
Lleixà que també va fer de coordinador de la diada.          
La jornada va ser tot un èxit. Ens van visitar uns 35            
poetes amb les seves famílies. Enguany es prepara        
una altra edició d'aquesta diada per al dissabte 17 de          
l'actual mes. La jornada començarà a les 10:30h amb         
una recepció al Museu. A partir de les 12 h es           
visitaran diverses escales del poble on els poetes        
recitaran les seves creacions. Per la tarda, a partir de          
les 5h al Centre Cívic, es seguirà el programa d'actes          
amb un recital de música i entrega dels premis al          
guanyador de la 1ra edició de concurs de poesia. No          
cal dir que els veïns del poble poden assistir         
obertament a tots els actes. Per evitar interrupcions        
als actes de carrer, entre les 12h i les 14 h es tallaran             
els carrers a la circulació de vehicles. Demanem a         
tothom que respecte aquesta normativa. 
 
Arxiu municipal. 
El nostre poble gaudeix d'un gran patrimoni       
documental que ha anat creixent al llarg del temps.         
El Consistori, en el seu dia, va considerar que aquest          
patrimoni s'havia de conservar en les millors       
condicions possibles per poder-lo transmetre a les       
generacions futures. La primer mesura que es va        
prendre va ser la de catalogar-lo i dipositar-lo en una          
estància de l'Ajuntament per evitar la seva       
degradació. Més tard, considerant que l'Ajuntament      
no disposa d'una sala arxivística adequada, es va        
decidir dipositar-lo a l'Arxiu Comarcal del Montsià.       
Abans del seu trasllat, s'ha aprovat en ple portar a          
terme una neteja i polvorització dels llibres. Se        
n'encarregarà l'empresa Gestior Químics S.L. per un       
import de 660 € més el 21 % d'IVA. 
 
Festes Locals 
S'ha acordat considerar el 25 d'abril i el 16 d'agost          
del 2016 dies de festa local. 
 
Jutge de Pau 
El 10 de desembre del 2014 es va aprovar el          
nomenament del Sr,. Miquel Bello Navarro com a        
Jutge de Pau titular i va quedar vacant el de Jutge           
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de Pau substitut. Finalment, el Ple de la Corporació         
ha decidit proposar al Sr. José Marcos Subirats        
Lleixà com a Jutge de Pau substitut. La decisió s'ha          
traslladat al Jutge Degà que és el que haurà de          
mostrar la seva conformitat amb el candidat. 
 
Tallers i cursos  
La regidoria d'esports de l'Ajuntament informa que       
qui vulgui realitzar activitats lúdiques i/o esportives       
per adults poden passar a informar-se per la        
biblioteca. Les possibles activitats a realitzar serien ;        
Balls i Ritmes, Zumba i Ioga. Els grups necessiten         
un mínim de persones, així que no es realitzaran les          
tres activitats si no que es farà aquella o aquelles que           
tinguin prou gent apuntada. Es realitzarien 1 cop a la          
setmana i l'horari seria de 20'15h. a 21'15h., el dia es           
decidiria amb la gent i el/la monitor/a. El preu de          
l'activitat es de 15 € al mes. No tardeu en passar a            
informar-vos ja que al necessitar un mínim de gent         
per realitzar alguna de les activitats proposades , és         
important saber qui pot estar interessat/da.  
 
Activitats al museu 
Durant els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre el            
Museu ha estat l’escenari on 12 cistellers de Canadà         
i dels Estat Units han après diferents tècniques        
cistelleres treballant el vímet, la bova i la pauma. És          
una experiència anomenada : Teixint 2015 i han        
estat a diferents indrets aprenent diverses tècniques       
per acabar la ruta a la Fira de Salt. El Museu de la             
Pauma està esdevenint un espai viu i molt dinàmic         
que al llarg de tot l'any atreu gent d'arreu del món           
assolint un prestigi notable. Mostra d'això és el fet         
que el proper dia 8 d’octubre el Departament de         
Cultura de la Generalitat de Catalunya proposarà el        
Museu de la Pauma, juntament amb vuit       
equipaments de diferents indrets de Catalunya,      
formar part de la Xarxa de l’Observatori del        
Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya.      
És una bona noticia perquè a totes les Terres de          
l’Ebre només pertanyen a aquesta xarxa l’Institut       
Ramon Muntaner ubicat a Móra la Nova i el Museu          
Terres de l’Ebre ubicat a Amposta. 
Trobada d’Associacions de Dones del     
Montsià. 
L’Associació de Dones Masoveres organitzà el dia 9        
d’octubre la XXIV Trobada d’Associacions de      
Dones del Montsià. Una de les activitats va ser la          
visita al Museu de la Pauma on van poder veure les           

diferents exposicions que actualment estan al      
Museu, l'audiovisual i excepcionalment es tornarà a       
poder veure l’exposició Dones Masoveres.     
Exposició que va ser el germen del llibre: Iaies         
Masoveres. Memòria Viva. 
Sant Antoni 2016 
Tornem a començar, novament, amb la preparació       
de la festa de Sant Antoni.  
Aquesta serà la 7a edició des del 2010 en què es va            
recuperar l’antiga tradició de la Festa de Sant Antoni         
a Mas de Barberans.  
La celebració ha esdevingut un acte important per al         
nostre poble per la participació d'un gran nombre de         
voluntaris de totes les edats.  
Aquest 2016 comença ja i tornem a demanar la         
vostra col·laboració, participant activament en     
aquells tallers o tasques que vosaltres podríeu fer.        
No importa l'edat, des dels més menuts als més         
grans. Els tallers previstos per començar en breu        
són; els de percussió, el de jota cantada i         
improvisada (que ja es fa al llarg de tot l’any), el de            
dimonis i dimoniets, el de filadora i filadoretes, el de          
torxes i els assajos de Sant Antoni. També hi ha gent           
que s’ha interessat per la jota ballada. Si hi ha prou           
gent interessada es podria tornar a fer tallers        
enguany. Tots els interessats en assistir a algun        
d’aquests tallers o voleu informació podeu passar       
per l’infojove masover. Si voleu col·laborar però no        
us veieu sent part activa de l’escenografia, no us         
podeu perdre la festa per dins, també us podeu         
apuntar com suport de percussió o de les torxes.         
Tots podeu fer alguna cosa. Per tal d’informar-vos el         
dilluns 26 d’Octubre farem una reunió informativa       
a la biblioteca a les 19:00 h. 
Us esperem a tots i totes. 
 
Biblioteca Municipal 
La biblioteca informa que estem fent els nous        
carnets de biblioteca per tal d’actualitzar la base de         
dades, passeu a fer-vos el vostre. També us        
recordem que podeu trobar les últimes novetats en        
llibres per adults o petits o aquell clàssic que vols          
tornar a rellegir. Tenim al vostre abast en préstec les          
revistes més actuals com són Feder Caza, Labores i         
Sapiens. Així mateix si no trobeu alguna cosa, es pot          
intentar aconseguir-la en qualsevol de les      
biblioteques properes. També us proposem que ens       
féssiu suggeriments per properes adquisicions.     
Esperem la vostra col·laboració. 
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