Full informatiu de Mas de Barberans

Abril, maig i juny del 2017
Full nº 51

Rehabilitació de les escales
Ja està fet el projecte de rehabilitació de les escales
entre el Carrer Montsià i Clavell redactat per l’equip
tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del
Servei d’Assistència al Municipi (SAM) de la
Diputació de Tarragona. L'obra es licitarà per
34.215,88 € on s'inclou l'arranjament de la claveguera
que descendeix pel mig del carrer.
Es preveu una estructura base a partir d'una solera de
formigó armat de 15 cm de gruix. El paviment dels
replans i el revestiment dels marges serà de peces de
pedra natural deixada a tall de serra. Els esglaons
seran de blocs de pedra natural semi polida, deixats
també a tall de serra. Es preveu una il·luminació amb
punts de llum encastats als laterals. Les baranes estan
formades per muntants amb 2 platines i travessers de
barres de secció circular amb un acabat de pintura
amb llimadures de ferro.
Properament s'iniciarà el procés de selecció de
l'empresa adjudicatària
Wifi Mas
Com ja s'havia informat en full anteriors s'han acabat
d'instal·lar les antenes que
possibiliten l'accés
d'internet gratuït a tots els veïns. El senyal ofereix
suficient cobertura a diverses zones públiques del
municipi: muro, cooperativa, església, restaurants,
piscina, mercat i Miranda. En aquest moment ja s'hi
pot connectar amb un usuari general limitat en temps.
Més endavant els que vulguin utilitzar aquest servei
han de registrar-se a l'Ajuntament on se li facilitarà
nom d'usuari i contrasenya. Per raons legals, la
capacitat estarà limitada a 1 Mb/s per usuari, velocitat
suficient per desenvolupar correctament les tasques
més comunes: navegar per la web, enviar i rebre
correu o visualitzar vídeos en streaming però amb
resolucions baixes. S'ha d'assenyalar que el ser una
xarxa pública no es té el mateix nivell de privacitat
que una de privada i que per llei es van arxivant les
direccions web que es consulten.
Aquest nou servei reafirma la voluntat del consistori
d'afavorir que tots els veïns, independentment de la
seva situació econòmica o sociològica, gaudeixen dels
avantatges de formar part de la societat de la
informació.

− Asfaltar el camí del Ròssec entre el lligallo
major i el de Mitanplana amb un ajut del
Consell Comarcal de 10.000 €.
− Arranjar el clots i les parts malmeses del camí
de la pista entre la carretera de Tortosa i la de
Santa Bàrbara i el camí dels Aulivassos a
càrrec dels pressupostos de l'Ajuntament.
− Demanar la subvenció
que ofereix la
Generalitat de Catalunya que pot arribar fins
els 50.000 € per asfaltar el camí dels Burros
entre el Lligallo Major i el de Mitanplana.
Servei d'aigua potable.
L'aigua del poble té dissolta una gran quantitat de sals
calcàries la qual cosa fa que els comptadors mecànics
es vagin calcificant i com a conseqüència registren
lectures incorrectes del consum d'aigua. A causa de
les freqüents problemes que comporten les avaries que
es van produint en els tres comptadors de les
canalitzacions principals del poble s'ha decidit
agrupar-les en una sola i posar-hi un comptador
electromagnètic (Cabalímetre DN 125). Com aquest
no té parts mòbils, s'evitaran els problemes dels
anteriors. Les dades registrades es podran consultar
telemàticament a la vegada que el mateix comptador
informarà si registra un consum no habitual d'aigua
(tan sigue per excés o per defecte). Les reformes
ascendeixen a 3.814,54 €.
També es preveu renovar la bomba que impulsa
l'aigua al mirador dels Tossals per una altra d'acer
inoxidable de 2 CV i la instal·lació d'un calderí de 50 l
amb un cost conjunt de 1.230,75 €.
Les obres esmentades aniran a càrrec de l'empresa
Aigües de Catalunya.

Presentació treballs de recerca
L’Ajuntament de Mas de Barberans convidarà als
alumnes de Batxillerat dels que tingue constància que
hagin fet un treball de recerca relacionat amb el poble
a presentar públicament el seu treball la Setmana
Cultural. Els altres estudiants que el vulguin presentar,
encara que no tingui una connexió directa amb el
poble o que la tingui i no ens haguéssim assabentat,
ho haurien de comunicar al Museu de la Pauma per
poder-ho programar. La primera exposició anirà a
Camins
Les pròximes actuacions que es preveuen fer en càrrec d’Oriol Subirats Rillo on presentarà el treball
relació al manteniment i millora de la xarxa de camins de recerca “De la Font a l’Aixeta. Serà el dilluns 7
d'agost a les 7 de la tarda al Museu.
rurals del municipi són:
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Reciclatge i selecció brossa. Recordar l'abocament
adequat al llocs corresponents.
En el seu dia, el Consell Comarcal del Montsià va
implantar, en tots els municipis que en formen part, la
recollida selectiva dels residus urbans amb la
instal·lació de contenidors soterrats que en el poble
del Mas són els de resta, envasos i embolcalls
lleugers, vidre i matèria orgànica. En cadascun hi ha
la informació de què es pot i de què no es pot llençar
en aquest contenidor en particular. En el domicili,
també es produeixen, menys freqüentment, altres
deixalles que no admeten els contenidors anteriors.
Són el que s'anomenen “voluminosos”, principalment
restes de mobles i electrodomèstics i els anomenats
“especials” constituïts per fluorescents, bateries,
dissolvents, pintures, piles ,.... Per aquests dos darrers
tipus de residus, els voluminosos i els especials, es va
obrir la deixalleria que és el lloc on s'han de portar.
Demanem a tots els veïns que facin un ús adequat
dels contenidors, aboquin correctament les seves
deixalles i no deixen a l'entorn dels contenidors
mobles, electrodomèstics o altres objectes que haurien
de portar-se a la deixalleria. Els incompliments a
aquestes normes ens encareixen a tots el tractament
dels residus. També els recordem que la deixalleria té
un horari que s'ha de respectar. No deixem el que
volem abocar en el seu exterior perquè l'encarregat
de la deixalleria ho haurà d'entrar manualment.
Siguem cívics i respectuosos amb els nostres veïns.
Si hi ha algun dubte d'on ha d'anar algun residu u
referent als horaris d'abocaments poden preguntar-ho
a l'ajuntament.

Oportunament s'informarà de la programació
definitiva. Tots els veïns estan invitats a assistir a
aquests actes.
Fira dels Artesans
La fira es celebrarà el 5 i 6 d'agost. El dissabte està
prevista la presència de la cadena de televisió Canal
21 que la emetrà en directe durant 2 hores en el
programa Quilòmetre Zero. Es completarà la jornada
amb les actuacions de la 4ta edició del Tradicionàrius
al Mas de Barberans, lo balcó de la música a les
Terres de l'Ebre.
Activitats d'estiu
El dia 3 de Juliol van començar les activitats d’estiu
ofertades per l’empresa Actiesport per als xiquets i
xiquetes d’edats compreses entre 3 i 12 anys. El casal
per als més petits es realitza tots els matins de dilluns
a divendres amb horari de 9’30 a 12’30 i el campus
esportiu es realitza les tardes dels dilluns, dimarts i
dijous de 6 a 8. Està previst que la durada de les dues
activitats siguin fins el dia 28 de juliol. Si hi ha algú
interessat que encara no s’hagi apuntat encara hi és a
temps tot i que hagi començat l’activitat ja que es
paga per setmanes. Per ampliar la informació
adreceu-vos al punt d’informació juvenil.
També ja han començat les classes de natació a les
piscines. Els horaris són al matí de 11’30 a 12’30,
primer torn i de 12’30 a 13’30 el segon mentre que la
piscina roman oberta entre les 11 h i les 20 h

Inspecció ITV agrícola
Els dies 10, 11 i 14 d'agost es passarà la ITV de
Escales que pugen al cel. 4ta Edició.
vehicles agrícoles i ciclomotors. Els interessats s'han
Enguany es celebrarà el diumenge 13 d'Agost la 4ta d'inscriure a l'Ajuntament on hauran d'indicar la
edició de la trobada poètic-musical d'”Escales que matrícula del vehicle a inspeccionar.
pugen al cel”. Les anteriors trobades s'havien fet la
primera quinzena d'octubre, però amb el canvi de data
s'ha tingut la possibilitat de participar en el programa
“Ebre, Música & Patrimoni” organitzat pels museus
de les Terres de l'Ebre i el Departament de Cultura
amb la temàtica de la música i poesia. La jornada
s'iniciarà a les 5 de la tarda amb la recepció dels
participants i tot seguit, s'aniran a recitar poesies a les
escales dels carrers de La Creu, Igualtat i Jaume
Sabaté. Després a les voltes de les 8 h, a la
Cooperativa, es farà entrega als guanyadors dels
premis de la 3ra edició del concurs de poesia i després
es recitaran poesies acompanyades de música a càrrec
de diversos joves del poble. Cal dir que, aquesta
programació encara està en revisió i pot variar.

