Full informatiu de Mas de Barberans

Juliol, agost i setembre del 2018

Full nº 56

Obres de pavimentació del C/Moli.
Aquest mes s'ha reprès el pla de rehabilitació del ferm dels
carrers del poble amb la pavimentació del C/Molí. S'han
començat les actuacions prèvies per comprovar en quin estat es
troba el clavegueram del carrer . S'ha passant un ratolí per
desembossar-les. Després s'han observat amb una càmera per
comprovar les juntes i poder arrengar les possibles fuites i
canalitzacions malmeses. L'exploració ens ha mostrat que el
clavegueram als dos extrems del carrer es troba en unes
condicions que obliguen a tindre'l que arrengar abans de seguir
amb la pavimentació. Es preveu que els treballs previs, el de
fresa del ferm i la posterior deposició del quitrà en calent
s'allarguen tot el mes d'octubre, sempre que no es presentin
imprevistos. Demanem als veïns afectats la seva comprensió a la
vegada que els sol·licitem la col·laboració per facilitar els treballs
i no allargar-los més del necessari. Si algú es veu afectat per
aquests, l'ajuntament està a la seva disposició per atendre les
reclamacions.
La contractació de l'empresa s'ha realitzat per procediment obert
simplificat. Després del compliment de tots els tràmits que
imposa la llei 2568/1986 s'adjudica l'obra a “Auxiliar de Firmes
y Carretera S.A” per un import de 105.577,85 + IVA.
El cost de l'obra es troba finançada per la subvenció que
concedeix la Diputació de Tarragona en el Pla D'Actuació
Municipal del 2017.
A partir de les conclusions que s'han pogut extreure dels dos
carrers que ja s'han asfaltat, s'ha considerat que el color més
apropiat és el del C/Clavell per la qual cosa s'ha triat aquest
mateix pel C/Molí.
Es pot accedir al Registre de Contractes del Sector Públic a
l'enllaç http://rpc.minhap.es/regcon2/

Control de colònies de gats de carrer.

En aquest darrers anys s'ha pogut observar un increment notable
del nombre de gats als nostres carrers. Globalment, la seva
presència ens és beneficiosa perquè limiten la proliferació dels
rosegadors. Però, ara, degut al seu nombre, s'han convertit ells
mateixos en un problema. En temps passats, es resolien aquests
inconvenients amb mètodes que actualment ja no són acceptables
pel patiment que causaven als gats i pels riscs de salut als veïns,
principalment, als nostres xiquets i xiquetes.
El Consistori ha engegat una campanya de control d'aquestes
colònies amb la col·laboració de l'associació sense ànim de lucre
La Ràpita Felina. Membres de l'associació, a hores d'ara, ja han
recollit uns 6 gats de la colònia del C/Santa Teresa i els han
esterilitzat. Aquesta pràctica limita la seva reproducció i evita
baralles, els miols propis de les èpoques de zel i el marcatge
territorial amb l'orina. Podreu distingir els gats esterilitzats
perquè se'ls ha fet una marca a l'orella. Es preveu, també,
habilitar diverses espais on es puguen alimentar i fer les seves
deposicions. Periòdicament, personal de l'ajuntament els anirà
endreçant. L'alimentació s'ha de reduir al pinso sec. No se'ls ha
d'alimentar amb menjar orgànic. Així evitem embrutar el carrer,
els mals olors i la proliferació d'insectes i altres animals.
Properament es repartirà un fulletó que ampliarà aquesta
informació. Esperem que la campanya sigue prou efectiva.

Modificació Ordenances Fiscal 2019
En el ple municipal celebrat el 25 de setembre s'ha aprovat per
unanimitat derogar l'ordenança fiscal referent al cobrament de la
“Taxa de Guarderia Rural” atès que a hores d'ara no hi ha cap

treballador de l'Ajuntament amb l'habilitació de Guarda Rural i
modificar la relativa “Impost sobre Activitats Econòmiques”

Camí del Rossec.
L'Ajuntament ha previst obres d'arranjament del camí del
Rossec, que uneix el camí Lligallo Major i el camí de
Mitanplana. Aquest camí té una capa de roda-dura de terra amb
zones deteriorades per l'erosió de l'aigua i el propi ús, amb les
vores amb males herbes i alguns arbres que envaeixen el camí en
altura. Degut a les finques que desaigüen al camí, el seu ferm de
terra es deteriora cada any. El tram final del camí, que correspon
als darrers 200 m finals, es troba en pitjor condicions perquè és
un punt on l'aigua s'enclota. Es pretén fer una neteja i
desbrossada de les franges i de les copes dels arbres que
envaeixen el traçat, anivellar el terreny utilitzant el propi material
existent, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM i
pavimentar els darrers 200 m amb formigó amb additiu, per a
paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb
tractament desactivant. Es preveu que els treballs durin 1
setmana. L'empresa adjudicatària de les obres és
Transformacions agrícoles Martí S.L pel preu de 12.200,00 €
més 2.562,00 € d'IVA.

Instal·lació de la fibra òptica al Mas
L’empresa Altrecom21, té previst pròximament fer la instal·lació
del cablejat de fibra òptica al nostre municipi, per poder tenir
accés a internet d’alta velocitat. Per fer aquesta instal·lació, és
necessari passar cables per les façanes de les cases i han
d’obtenir l’autorització dels propietaris donant el seu
consentiment. Durant les pròximes setmanes és possible que
passi algun comercial d’aquesta empresa per les cases
demana-t’ho.

Activitats de Tardor al Museu.

Per setzena vegada s'ha celebrat el Racó dels Artesans, la Fira
monogràfica de les Fibres Vegetals del Mas de Barberans que va
tenir lloc el cap de setmana 4 i 5 d’agost. En aquesta nova edició,
sempre diferent a les anteriors, hi han assistit una seixantena
d'artesans, una xifra que no s'havia assolit en edicions anteriors. .
En aquesta ocasió els artesans han volgut ressaltar la importància
de la troballa de les pintures rupestres amb la creació d'escultures
efímeres que reprodueixen diversos objectes representats a les
pintures i que han anat penjant a les façanes.
Superades les dates anteriors, l'activitat del Museu no s'atura. Per
a la tardor es preveu seguir fent diversos cursos de formació: el
del cistell amb teixit aleatori, el de la bossa de cotó estampada
amb tints naturals i el de la bosseta teixida. També el 6 d'octubre
s'ha fet una nova visita guiada a les pintures rupestres. Al Museu
podeu ampliar aquesta informació.

Escales que pugen al cel

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 5n edició de la trobada
poètica “Escales que pugen al cel” amb la participació també
dels alumnes de l'escola que el divendres van llegir uns poemes a
la plaça del poble. El dissabte es va recórrer el poble aturant-mos
a les escales on els poetes llegien les seves obres. Per la tarda es
va celebrar l'entrega de premis del 4t concurs de poesia. En
aquesta edició el jurat ha decidit atorgar dos primers premis ex
aequo en la modalitat catalana a les obres “Em trobareu aquí” de

Full informatiu de Mas de Barberans

Juliol, agost i setembre del 2018

Full nº 56

Àngel Martí Callau de l'Ametlla de Mar i “Muntanyes de poesia”
de Montserrat Boldú Mayor, veïna de Tortosa. Podreu consultar
les obres guanyadores a la pàgina web
del poble
https://masdebarberans.net/

Festa de Sant Antoni.

Tothom que estigui interessat a participar en la Festa de Sant
Antoni 2018, tant en els tallers de preparació, com fent
voluntariat en altres funcions relacionades amb la festa, que passi
a apuntar-se per la biblioteca. Novament un any més us recordem
que sense vosaltres, els voluntaris, aquesta festa no seria
possible i agraïm la vostra participació.

El Mas solidari. Campanya Mulla't 2018.

La recaptació de la campanya “Mulla’t 2018” a favor de
l’esclerosi múltiple a Mas de Barberans ha estat d’un total de 225
€. L'esclerosi múltiple és una malaltia en què el sistema
immunitari propi actua contra la mielina, una substància que
recobreix les fibres nervioses. Les causes són encara
desconegudes. Hi ha tractaments que aconsegueixen retardar
l'aparició dels símptomes, però seria important trobar nous
mètodes que permetessin prevenir o curar la malaltia. Els
tractaments disponibles estan dirigits a modificar l'evolució de la
malaltia i a pal·liar-ne els símptomes.
L’ajuntament vol donar les gràcies als masovers i masoveres per
les aportacions fetes a favor d’una causa solidària com és
aquesta.

Servei de Biblioteca

Des de la biblioteca us informem que ja tenim disponibles els
nous carnets de biblioteca, dels que en podeu fer ús a qualsevol
de les biblioteques públiques de Catalunya. Consulta si ja has
donat les teves dades i et farem entrega del teu carnet o si no és
així, emplena un full amb les teves dades i et farem al moment el
teu nou carnet de biblioteques.
També us volem informar que tenim premsa diària a la vostra
disposició i revistes de moltes temàtiques. Aquestes revistes es
poden deixar en préstec excepte l’últim número que s’ha de
consultar a sala. Per adult tenim actualment un total de 26
publicacions a la vostra disposició. Els títols d’aquestes
publicacions són; Muy Interesante, L’Avenç, Sapiens, Serra
D’or, Enderroc, Cocina Fácil, Integral, Cuerpo y Mente, Speak
up, Sport life, Bike, , Motor 16, Solo Moto, Cosmopolitan, Hola,
Patrones, Labores Burda, Feder Caza, Mía, Mi Casa, El Mueble,
Mi Jardín, Saber cocinar, Cocina Fácil, Cuina i Ser Padres.
Després també tenim una sèrie de publicacions infantils amb el
mateix sistema d’ús. I els títols de les publicacions infantils que
disposem per als nostres petits lectors són: Cavall Fort, Reporter
Doc, El tatano, English Junior, Petit sapiens i Namaka.
A més a més amb el préstec interbibliotecari us podem
aconseguir molts llibres més, a banda dels que disposem en el
nostre propi fons bibliotecari a Mas de Barberans. Gràcies a
aquest sistema de préstec podeu tenir l’opció de demanar
qualsevol títol que estigui disponible a la central de biblioteques
o a altres biblioteques de tota Catalunya. Així que tindríeu a la
vostra disposició un ampli ventall de títols, tant dels que en
disposem a la nostra biblioteca, com si ho fem mitjançant el
préstec interbibliotecari amb un màxim, en aquest cas, d’una
setmana per rebre l’encomanda. Veniu a informar-vos i veure
totes les novetats que tenim en revistes, llibres i serveis.

Mostra Taula del Sènia
Com tots els anys, La Taula del Sénia visita un poble de les
nostres contrades per celebrar la Mostra. El poble hi participa
amb un estant on exposem els productes que elaborem i els
indrets que ens identifiquen. Enguany ens anem al poble del
Maestrat, Pena-Roja de Tastavins. La Mostra coincideix amb la
Fira d'esports d'aventura que tots els anys s'hi celebra. Per això,
en el nostre estant, també promocionarem la cursa de l'Airosa.

