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Eleccions generals 
Al nostre poble, els resultats de les eleccions        
celebrades el 26 de juny han estat: 
 

  

 
Font: Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de        
Política Interior 2016.  
 
Aprovació de la moció per demanar la       
millora i arranjament de l’aparcament     
públic i els seus accessos a l’Hospital Verge        
de la Cinta. 
En ple ordinari per unanimitat s'ha aprovat la moció         
on es demana solucionar definitivament els problemes       
d'aparcament i d'accés que presenta l'hospital Verge       
de la Cinta, centre de referència de les Terres de l'Ebre           
on conflueixen molts d'usuaris dels nostres pobles que        
es veuen obligats a arribar-hi en vehicles particulars.        
L'espai habilitat com aparcament al fossar de les        
muralles presenta nombrosos problemes: nombre de      
places, conservació i estat del terra, escales d'accés        
irregulars, falta de senyalització. Mentre es busca la        
solució definitiva, s'ha de reparar i millorar el ferm         
dels aparcament i les escales d'accés i potenciar la         
utilització del transport públic incrementant la seva       
freqüència, crear un abonament pàrquing-bus, establir      
la gratuïtat del transport urbà fins l'Hospital 
 
Padró d’habitants a 1 de gener de 2016 
El nombre d'habitats del nostre poble a l'inici d'any         
era d'un total de 605 dels quals 309 eren dones, que           
representen el 51,07 % de la població i 296 eren          
homes, el 48,93 %. 
 

Retirada del tractament d’Alcalde    
Honorari i Perpetu a Francisco Franco      
Bahamonde. 
 
En data 31-3- 1964, aquest Ajuntament va atorgar al         
Sr. Francisco Franco Bahamonde la distinció      
d'Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Mas de         
Barberans. Ara, en ple ordinari, per unanimitat de tot         
el Consistori, i en compliment de l'art. 15.1 de llei          
52/2007 que diu “Les Administracions públiques, en       
l’exercici de les seves competències, prendran les       
mesures oportunes per a la retirada d’escuts,       
insígnies, plaques i altres objectes o esments       
commemoratius d’exaltació, personal o col·lectiva, de      
la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió           
de la Dictadura.” s'ha aprovat retirar al Sr. Francisco         
Franco Bahamonde la distinció d'Alcalde honorari i       
perpetu del municipi de Mas de Barberans. 
 
Inversions en camins i carrers. 
Properament es preveu fer diverses actuacions per       
arranjar els carrers del poble i els camins del terme. 
Les més immediates són la pavimentació d'un tram        
del carrer Josep Subirats Bel, el carrer de les Escoles i           
el camí de l'Olla. Les obres anteriors estan        
pressupostades en 80.564,84 € que es finançarà amb        
56.012,64 € del superàvit de tresoreria de l'any passat         
i la resta amb el romanent de tresoreria de lliure          
disposició d'enguany. 
Per un altra part, el superàvit ha permès destinar         
31.722,06 € a amortitzar els préstecs segons indica        
l’article 32 de la LOEPSF 2/2012.  
 
Curs Informàtica 
Aquests dies s'estan impartint les classes d'Informàtica       
bàsica al Museu de la Pauma. En aquesta nova         
convocatòria, i ja és la quarta,s'han inscrit un total de          
10 alumnes. Els curs és fruit del conveni signat entre          
l'empresa Ebretic i l'Ajuntament del Mas com a        
contraprestació de la instal·lació d'antenes al sostre del        
Museu. L'objectiu del curs és el d'assolir les        
competències bàsiques de les tecnologies de la       
informació però està obert a adaptar-se a les        
necessitats específiques de cada alumne. 
 
Activitats Estiu 
S'estan realitzant les activitats de l'esplai per a xiquets         
i xiquetes entre els 3 i 6 anys i les activitats del            
campus esportiu per edats compreses entre els 7 i 14          
anys. Totes dues organitzades per l'empresa      

 

Cens total: 463
Escrutat 100% 

Vots 272 58,75% 
Abstencions: 191 41,25% 

Vots nuls: 0 0,00% 
Vots en blanc: 5 1,84% 

PSC 102 37,50% 
PP 61 22,43% 

ERC-CATSI 36 13,24% 
ECP 26 9,56% 

C's 23 8,46% 
CDC 16 5,88% 

PACMA 3 1,10% 
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Actiesport i amb la col·laboració de l'Ampa i        
Ajuntament. 
L'esplai s'està realitzant des del dia 27 de Juny i la           
seva durada serà fins al 29 de Juliol amb horari de           
matins de 9:00 a 13:00. En aquest moment són un          
total de 8 xiquets i xiquetes, apuntats en diferents         
modalitats des de 3, 4 i 5 setmanes, que és la durada            
total de l'activitat. 
A l'activitat del campus esportiu s'han inscrit 16        
participants i l'horari de l'activitat és; dilluns, dimarts i         
dijous de les 18:00 a les 20:00 de la tarda. 
Per bé que ja estan començades si algun xiquet/a està          
interessat/da en apuntar-se, pot passar a informar-se       
per la biblioteca. Recordem que l'horari d'estiu de la         
biblioteca és:  

− dilluns i dimecres tardes de 5,15 a 8,15  
− dimarts, dijous i divendres matins de 10,15 a        

13,15 
 
Exposició fotogràfica “Lo Mas” 
El dia 11 d'agost a les 8 h de la tarda, al Museu de la               
Pauma, s'inaugurarà l'exposició fotogràfica “Lo Mas”      
que consistirà en un conjunt de 25 fotografies de Joan          
Maria Ventura distribuïdes en cinc àmbits:poble,      
entorn, Festes Majors, pauma i aigua. L'exposició       
forma part del projecte Ebre,Art&Patrimoni, sis      
equipaments museístics de les Terres de l’Ebre       
coordinats pel Museu Terres de l’Ebre han elegit un         
fotògraf/a per fer una exposició monogràfica. La       
difusió es farà de forma conjunta i Marià Lleixà ens          
ha cedit un text introductori que parla del poble: 
 
Com una diadema de perles escollides, corones el Tossal, i          
–segons canta el poema-, ets un “esvelt balcó de lliris blancs           
sobre la vall de l’Ebre”, abocat a l’extensa plana, encimbellat          
davant d’una mar d’oliveres centenàries, de fulla verda i         
platejada i fruit suprem, fins on la vista albira. 
 

Racó dels Artesans, Fibrescampus i 
Fibrejant 

Enguany es celebrarà durant els dies 6 i 7 d’agost el           
XIII Racò dels Artesans la Fira de les Fibres Vegetals.          
Un any més les sol·licituds per participar a la fira han           
augmentat i aquest és un dels motius pels quals la          
ubicació serà la mateixa que l’any 2015. Durant la         
setmana anterior a la fira, és a dir de l’1 fins al 5             
d’agost tindrà lloc la tercera edició del Fibrescampus.        
Aquest forma part dels Campus de Cultura Popular i         
Tradicicional Catalana i en aquesta edició      
s’aprofundirà en la cistelleria de castanyer amb grans        

mestres de la tècnica. Com en edicions anteriors, la         
Fira mostrarà productes d'altres països, en aquest cas        
la cistelleria italiana, amb un monogràfic esperat       
sobretot pel treball de la ginesta, fibra abundant a         
Catalunya i gairebé no treballada. 
Durant tota la setmana, i per celebrar la cinquena         
edició del Fent Rafal, l’equip del Fibrejant tornaran a         
fer una intervenció a la piscina. El projecte es centrarà          
en unes instal·lacions còniques inspirades en els       
yuki-tsuri japonesos. Al recinte de la fira hi haurà una          
espècie de marc que permetrà enquadrar el paisatge de         
la piscina i enaltir la característica essencial que        
defineix el Mas de Barberans com a poble mirador.         
L'Ajuntament agraeix la col·laboració de tota la gent        
particular i associacions dels poble per aconseguir que        
la fira esdevengui un èxit. 

 

 


