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Festes. Assignació dels encarregats de festes.
A finals de l'any passat, la Comissió de Festes va
informar a l'Ajuntament que procedien a la seva
dissolució. El Consistori lamenta profundament
aquesta decisió i vol agrair a tots els veïns que hi han
col·laborat la seva dedicació i treball ben fet. Ara
s'inicia una nova etapa en què totes les tasques que
abans es feien les ha d'assumir l'Ajuntament. Això
implica que també s'haurà de fer front a unes despeses
que estaven cobertes per les quotes dels socis i a
feines que assumien desinteressadament els membres
de la comissió i que ara hauran de tindre's en compte
als pressupostos de l'Ajuntament. Aquestes, no
estaven previstes en els pressupostos d'enguany la
qual cosa ha obligat que s'hagin de retallar altres
partides destinades a les festes. És intenció del
Consistori, tan prompte sigue possible, presentar en
concurs públic l'organització d'aquestes. Enguany,
degut a la immediatesa de les festes i al
desconeixement de les despeses i ingressos que poden
comportar, s'ha decidit cedir la coordinació a diversos
veïns que es van oferir a fer aquesta funció i que ja
coneixen la seva casuística. Treballaran com
autònoms.

Subvencions entitats 2017
Aquestes són les subvencions que han rebut les
diverses entitats que ho han demanat i han acreditat
adequadament les despeses.

Entitat Activitat Cost
Activitat

Subvenció
demanada

Subvenció
atorgada

Associació de
Joves “Gent
masovera”

Activitats Festes
Majors

676,20 € 600,00 € 600,00 €

Penya
Barcelonista
“Mas de
Barberans”

25è aniversari de la
Penya

917,31 € 600,00 € 600,00 €

Parròquia Sant
Marc

Manteniment
església

7.488,00 € 600,00 € 600,00 €

Unió Musical
de Mas de
Barberans

Formació i
actuacions banda

10.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €

GEMAN Activitats 600,00 € 600,00 € 450,00 €

Centre
d'Estudis “Lo
Lliscó”

Recerca de la
Gelada

235,00 € 235,00 € 235,00 €

AMPA Compra material
escolar

642,03 € 600,00 € 600,00 €

Associació
Dones
Masoveres

Activitats Jornades
Culturals

606,19 € 600,00 € 600,00 €

Total subvencions: 7.185,00 €

Obres ferm carrer Clavell.
L'empresa concessionària ha tornat a aturar les obres
per reprendre-les transcorreguda Setmana Santa. Ho
ha justificant adduint que les condicions
meteorològiques actuals, amb temperatures baixes,
fan que la base estigue massa freda per realitzar
l'operació adequadament. Es preveu que el proper dia
9 es reprenguen.
L'empresa té el compromís d'acabar-les abans de les
festes de Sant Marc. Cal assenyalar que el color del
tram fet és provisional. El definitiu serà un color
marró més fosc., quasi negre.

Inici visites guiades a les pintures rupestres.
Com ja es va informar en el seu temps, les pintures
han segut considerades BCIN amb categoria de Zona
Arqueològica d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni cultural català. Donada la
singularitat i espectacularitat de les figures
identificades, el conjunt fou incorporat al programa
Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya. El
desembre de 2015 es redactà un pla integral de
tractament de les pintures que s'ha anat aplicant al
llarg d'aquest temps.
El pla incideix en 4 grans àmbits d’actuació : la
protecció, la documentació, la conservació i la difusió
. Donats per assolits els tres primers, correspon al
municipi fer-se càrrec de la difusió.
S'ha decidit oferir, cada primer diumenge de mes,
visites guiades a les pintures. El lloc de sortida serà el
Museu de la Pauma on es farà una petita explicació
abans de desplaçar-se al jaciment. Per assistir-hi s'ha
de fer una reserva prèvia. El cost per adult està fixat
en 5 € encara que jubilats i gent jove tenen preus
reduïts. Al llarg d'aquestes festes, la proposta ha
tingut força acceptació. Fins ara s'ha pogut
comptabilitzar l'assistència d'entorn unes 250
persones.
Per més informació, podeu adreçar-vos al museu.

Aprovació Bases específiques reguladores de les
subvencions municipals per rehabilitació
d’habitatges al municipi de Mas de
Barberans,2018.

La subvenció es pot demanar en els següent casos :
rehabilitació total de façanes, actuacions destinades a
garantir l’estanquitat de la coberta, actuacions
destinades a resoldre problemes estructurals, així com
forjats interiors, etc.., actuacions destinades a facilitar
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l’accés o la mobilitat a l’interior dels immobles,
millores d’aïllament tèrmic i acústic i instal·lació
d’energies renovables i altres actuacions. Poden
consultar a l'Ajuntament per ampliar la informació.

Ratificació pressupost Comunitat d’usuaris
d’aigua exercici 2018.
El ple de l'Ajuntament ha aprovat, per unanimitat,
ratificar el pressupost presentat per la Comunitat
d'Usuaris d'Aigua per a l'exercici 2018 que
ascendeixen a un total de 46.000 €. L'Ajuntament, que
forma part de la Comunitat, es compromet a aportar-hi
4.000 € trimestrals. Al final de l'any es farà una
liquidació definitiva d'aquesta aportació.

Aprovació nomenament Pregoner de Festes Majors
2018.
El Ple de la Corporació ha adoptat l'acord, per
unanimitat , que el pregoner de la Festa Major 2018
sigue el Sr. Josep Roig Cardona, descendent d’aquest
municipi i que ha col·laborat des de fa molts anys en
la presentació d'aquest mateix acte i proclamació de
les pubilles.

Aprovació Festes Locals 2019.
Les festes locals de l’any 2019 seran els dies 25
d’abril i 16 d’agost.

Exposició Fet amb Bastidor
Fet amb Bastidor és continuació de la celebrada l'any
passat Fet a mà, resultat de la col·laboració de
l'Associació de les Dones Masoveres amb
l'Ajuntament del Mas. S’inaugurarà el proper 22
d’abril al Museu de la Pauma i es podrà visitar fins a
l'1 de maig. Els participants han invertit hores i hores
de feina impreses a la roba de forma minuciosa i per
això li volem donar la rellevància que es mereixen
aquestes peces i les seves brodadores. Els dies
acordats per portar les peces de roba són 13, 16 i 17
d’abril de 17 a 20 hores al Museu de la Pauma o a
l’Associació de Jubilats.

Tallers de salut.
Són xerrades organitzades per l'Ajuntament de Mas
de Barberans amb el títol: -Drogues, salut i
adolescència i -Sexualitat, salut i adolescència. Durant
els dies 26 i 27 de març han tingut lloc al Museu de la
Pauma aquests tallers adreçats als adolescents

nascuts entre els anys 2001 i 2003. Més endavant es
dirigirant  als nascuts els anys 2004 I 2005.


