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Asfaltament carrer Josep Subirats 
Prompte començaran les obres d'asfaltatge del      
carrer Josep Subirats des de la plaça de l'església         
fins la cruïlla amb el carrer Molí. El material         
utilitzat serà una mescla asfàltica de 4 cm de gruix          
amb dos tipus d'acabament superficial. Al llarg de        
tot el carrer serà del tipus offset brick simulant la          
instal·lació de llambordes (adoquins) i a la resta        
l'acabament serà del tipus scallop. Es preveu que        
les obres tinguen una durada d'1 setmana i s'han         
licitat per 49.145,58 € (IVA inclòs).  
Per comprovar l'existència de possibles fuites en       
el clavegueram d'aquest carrer i de la resta del         
poble, s'està revisant tota la infraestructura amb       
una càmera. Fins ara, a més del carrer Josep         
Subirats, s'ha revisat la zona de La Farola, els         
carrers La Creu, Major i part del carrer Montsià. 
Pels inicis de l'any que ve es preveu seguir amb la           
millora del ferm dels carrers asfaltant l'entrada del        
poble per la farola fins la plaça. 
 
Guarderia i Escola. 
Enguany es segueix prestant el servei de guarderia        
a les escoles amb 6 xiques i xiquetes inscrits.         
Aquest servei s'ha inclòs en el període formatiu        
que ha d'impartir el departament d'ensenyament i       
per tant es regeix amb el mateix horari acadèmic         
que la resta de cicles de l'escola encara que el          
període d'obertura de la llar s'ha avançat a l'1 de          
setembre i finalitzarà més tard, el 30 de juny.         
Recordem que aquest servei es va iniciar el curs         
passat com una prova pilot del Departament       
d'Educació a diversos pobles de la ZER. Enguany        
s'ha extens a més escoles de la resta de         
Catalunya. 
Els alumnes de la guarderia conviuran amb els 30         
alumnes d'infantil i primària que s'han matriculat       
enguany i que es reparteixen en 3 aules. 
 
Actuacions subvencionades per la Diputació de      
Tarragona  
La Diputació de Tarragona ha finançat, durant       
l’any 2016, les següents actuacions de      
l’Ajuntament de Mas de Barberans assolint un       
total de 63.463,16 €: 
.- Programa de protecció de la salut pública:        

Seguretat a les zones de bany (piscina municipal):        
6.305,04€ 
.-Reducció de la proliferació d’animals     
peridomèstics i control de plagues: 1.059,48€ 
.-Millora de la qualitat de l’aigua de consum        
humà (manteniment) : 1.974,15€ 
.-Medi Ambient, Salut Pública i Territori.      
Programa de protecció de la salut pública: Millora        
de la qualitat de l’aigua de consum humà        
(inversió) : 4.241,23€ 
.-Cultura. Inversions equipaments municipals    
d’interès ciutadà : 5.194,59€ 
.-Cultura. Manteniment equipaments municipals    
d’interès ciutadà: 2.188,91 € 
.- Cultura. Programes i activitats de foment       
cultural (Fira ): 4.493,39€ 
.-PAM, manteniments i subministraments 2016 :      
38.006,37 € 
 
Deixalleria. Productes fitosanitaris. 
La deixalleria del Mas accepta la recollida       
d'envasos de productes fitosanitaris en petites      
quantitats que no han de sobrepassar els 40        
envasos amb una freqüència de 3 setmanes entre        
entrades. És imprescindible que a l'envàs s'hagi       
fet un triple rentat i que estigue destapat. 
 
Camins. 
En la darrera reunió del Consell Comarcal s'ha        
aprovat destinar les següents quantitats en camins:       
per l'any 2017: 10.000 € i per l'any 2019: 10.000€ 
 
Sales associacions. 
Les associacions que desitgen disposar d'un espai       
municipal per guardar-hi els seus bens i fer-hi        
reunions, han de passar per l'ajuntament per       
informar-ne. 
 
Aplec poètic “Escales que pugen al cel” 
El divendres 7 i dissabte 8 es va celebrar la 3r           
edició de l'aplec poètic amb més actes i        
participants que anys anteriors. El divendres pel       
matí, els xiquets i xiquetes de l'escola, van anar a          
la plaça a recitar diversos poemes. Per la tarda, al          
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Centre Cívic, joves del poble llegiren poesies del        
nostre veí Joaquim Sabaté, que acompanyades      
amb música. Després va actuar un duet de        
cantautors. Dissabte, després de la recepció, un       
total de 35 poetes llegiren les seves obres a les          
escales del poble i per la tarda, al Centre Cívic,          
hi actuaren diversos cantautors i s'entregaran els       
premis del concurs poètic d'enguany.  
Podeu consultar les obres guanyadores a la web        
de l'Ajuntament “http://www.masdebarberans.net” 
Els actes van ser d'accés lliure i oberts a tots els           
veïns del poble. 
 
 
Activitats museu. 
Aquest darrer fi de setmana s'ha fet el curs         
d'elaboració d'una cistella de rovellons amb canya       
i vímet a càrrec de l'artesà Aleix Grifoll. Al         
novembre està previst el taller de Carles Alcoy,        
“cistell de palla cosit en espiral” i al desembre el          
de construcció “corona nadalenca de llata i detalls        
nadalencs de pauma “ per les artesanes de        
Artpauma. Podeu consultar la web del museu per        
ampliar la informació. 
 
També al llarg de l'any, durant 6 sessions, s'està         
realitzant un projecte de creació col·lectiva en què        
20 participants elaboren cortines combinant     
diverses fibres vegetals i diferents tècniques. El       
resultat, i a criteri dels artesans Mònica Guilera i         
Tim Johnson consensuat amb el Museu,      
s'exposarà en una mostra que es preveu       
inaugurar-se a la pròxima edició del Racó dels        
Artesans 2017. El projecte és resultat d'un estudi        
impulsat pel Museu de la Pauma i es troba         
subvencionat pel SOC en el marc del Programa de         
desenvolupament local. En la web     
http://cdrmuseudelapauma.cat/cortines/ hi podeu   
trobar més informació. 
 
Programa participatiu Montsià_2026 
Montsià Actiu, els ajuntaments i el Consell       
Comarcal del Montsià, empreses i Comunitat      
Educativa estan preparant el Procés de      
Participació Ciutadana per repensar el     
Desenvolupament del Montsià, de manera oberta i       
cooperada entre tothom. S'han creat sis      

comissions de treball per reflexionar sobre els       
aspectes clau. Les comissions asseuran en una       
mateixa taula empreses, institucions, comunitat     
educativa i ciutadania per establir conjuntament      
propostes concretes d’actuació. La primera     
comissió serà el proper 2 de novembre. La gent         
interessada en participar en aquestes comissions      
poden consultar-ho en la direcció     
http://actiu.montsia.cat/ciutadania-participativa/ 
 
Civisme. 
Malauradament, a pesar de les repetides crides al        
comportament cívic per part de l'Ajuntament, es       
segueixen produint, sobre tot en dates festives,       
fets reprovables que han causat, en aquest darrer        
episodi, perjudicis econòmics a un dels nostres       
veïns. A part de les conseqüències penals que        
poden comportar, la imatge col·lectiva del poble       
queda molt malmesa. Demanem efusivament que      
no es participe en aquests actes i si s'escau,         
s'informe als Mossos d'Esquadra. 
 
 
 
 

 


