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En compliment de la Llei electoral la qual estipula que 
en període electoral l’administració no pot distribuir 
informació, no es va elaborar el full informatiu n. 60 
corresponent als mesos de juliol, agost i setembre . Un 
cop finalitzat aquest període d'eleccions, es reprèn la 
difusió de les notícies més rellevants que es generen a 
l'Ajuntament 
 
Eleccions generals 10 novembre 2019 
Al nostre poble, els resultats ha estat el següent 
 
Cens total: 453 
Escrutat 100% 
Vots  306  67,55% 
Abstencions: 147  32,45% 
Vots nuls: 2 0,44% 
Vots en blanc: 1 0,22% 
 
PSC 107 35,20% 
ERC 80 26,32% 
PP 30 9,87% 
VOX 28 9,21% 
UP 18 5,92% 
JxCat 16 5,26% 
Cs 14 4,61% 
CUP 10 3,29% 
 
Font: La Vanguardia 
Reestructuració de l'equip de govern. 
En data del 16 d'Octubre s'ha rebut de la Junta Electoral 
Central la Credencial com a regidora de la Sra. Elsa 
Ferré Lleixà, per estar en la llista de candidats 
presentada per Tots pel Mas-Candidatura de Progrés. 
Aprofitant l'avinentesa s'ha reestructurat l'equip de 
govern assumint les noves atribucions, que es detallen: 
- Elsa Ferré Lleixà: Serveis Socials i Gent Gran. 
- Eli Mestre: Noves Tecnologies 
- Francisco Rillo: Espais públics. 
- Jennifer Subirats: Esports 
 
Clavegueram   
En aquests darrers dies els operaris municipals han  
revisat i netejat el clavegueram de diversos indrets del 
poble. Entre altres deixalles, han extret una gran 

quantitat de tovalloletes que obstruïen la circulació de 
les aigües fecals. Aquestes tovalloletes, com els 
bastonets per a les orelles, els cotonets i els apòsits 
femenins són residus que no es degraden provocant  
obturacions a les canonades dels nostres sistemes de 
sanejament amb el conseqüent perill de desbordament 
del clavegueram. 
El consistori demana la implicació de tots els ciutadans 
per evitar un fet tan desagradable. Aquest residus 
d'higiene personal s'han de dipositar al contenidor de la 
fracció resta.  
 
Reformes Escola Teresa Subirats. 
En data 18 de novembre el Departament d'Educació ha 
iniciat les obres de rehabilitació de l'escola. 
El projecte contempla la consolidació estructural de 
l’escola. Les obres es realitzaran en l'ala esquerra de 
l'edifici, on s'ubica la cuina amb la sala menjador 
polivalent, i les aules d'infantil. 
La intervenció consistirà en: 
- Treballs relatius a la creació d’una llosa de base a la 
part de l’edifici més afectada que permeti un 
comportament adequat del conjunt sense assentaments 
diferencials que generen problemes als elements 
interiors. 
- Reposició dels elements malmesos a causa dels 
assentaments i de l’obra de reparació. Deixant els 
espais amb els mateixos acabats que la resta de l'edifici. 
- Actuacions diverses d’urbanització del centre per 
canalitzar l’aigua del subsòl.  
 
Subvenció de la Diputació de Tarragona. 
La Diputació ha concedit a l'Ajuntament una subvenció 
en el marc del programa d'inversions PAM 2019 per 
l'adquisició d'un ordinador a la biblioteca, divers 
mobiliari urbà i d'una agranadora  per acoblar al tractor 
per un total que representa el 90 % (10.262,25 €) de la 
despesa feta. 
 
 
 
 
Tallers de Sant Antoni. 
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S'ha reprès els tallers de dansa, teatre, percussió i cant 
per preparar la propera Festa de Sant Antoni que tindrà 
lloc el dissabte 18 de Gener del 2020.  
Agraïm la col·laboració dels participants i animen a la 
resta del poble a gaudir de la festa.  
 
Cine fòrum  
L'Ajuntament amb el Centre d'Estudis Lo Lliscó reprèn 
l'activitat de cine fòrum el divendres 6 de Desembre a 
les 18:30h. al Museu de la Pauma amb la pel·lícula La 
Ola. Prèviament es farà la contextualització històrica a 
càrrec de Manuel Querol. 
 
Altres activitats  
El passat diumenge 17 de novembre participàrem a la 
Jornada Viu l'Ecomuseu a Santa Maria d'Oló, jornada 
organitzada pel Consorci per a la promoció dels 
municipis del Moianès. 
 
Dissabte 30 de novembre a les 18h presentació a càrrec 
de Xavier Manich, productor i director, del documental 
Maria Aurèlia Capmany, escriptora i dona d'acció. 
 
El diumenge 8 de desembre, a la plaça de l'església a 
les 11:30h. hi haurà un contacontes per nens i nenes de 
totes les edats.  
 
El diumenge 15 de desembre, “Ball de vermut al Centre 
Cívic”  organitzat per l'ajuntament i amb la 
col·laboració de L'Associació de Pares i Mares de 
l'Escola Teresa Subirats, per fer una recollida de 
donatius a favor de la Marató 2019 que en aquesta 
ocasió està dedicada a les malalties minoritàries. 
Hi haurà una primera part amb música de ball i una 
segona amb música 'revival' per totes les edats. 
L’horari aproximat serà de les 12:00h a les 14:30h. 
L'AMPA obrirà la barra amb beguda i tapes a preus 
populars.  

Esperem, com sempre, la vostra col·laboració. 

El diumenge 22 de desembre a les 11:00 h cantada de 
nadales a càrrec dels alumnes de l'escola de música, 
acompanyats pels membres de la Unió musical Mas de 
Barberans, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Es 

realitzaran altres activitats complementàries 
relacionades amb el Nadal.  
 
El 23 de desembre ens han convidat a explicar el 
projecte realitzat conjuntament amb l'Escola Teresa 
Subirats a les Jornades Apropa't, el projecte s'anomea 
No tot és Pauma. Apropa't és una proposta de la Xarxa 
de Museus de les Comarques de Tarragona i  les Terres 
de l’Ebre i el Departament d’Educació que té per 
objectiu reforçar la relació entre els centres educatius i 
els museus per crear projectes col·laboratius amb la 
finalitat de contribuir en la transformació educativa. 
 
Biblioteca 
Dimarts 17 de desembre: Contacontes. Al llarg del matí 
es faran dos contacontes en torns separats; un primer 
contacontes en anglès per als xiquets més grans dels 
cursos de quart, cinquè i sisè i en un segon torn es farà 
un contacontes en català pels xiquets de primer, segon 
i tercer curs.  Aquesta activitat ha estat proposada des 
de la regidoria de cultura com activitat dins de l’horari 
lectiu a l’escola Teresa Subirats, per promoure la 
lectura i el servei de biblioteca que disposem a la 
població. 
 
Activitats esportives. 
Al mes de novembre s'han reiniciat les classes dirigides 
de pilates amb el canvi de monitora, respecte anys 
anteriors. És una activitat adaptada a qualsevol nivell. 
L'horari és dijous tarda de 15:50h a 16:50h. El preu 
s'ajusta al nombre d'assistents. Els interessats poden 
informar-se a la Biblioteca o trucant al 977739128.  
 
Exposicions al Museu. 
Recordem a la població  que es pot seguir visitant les 
exposicions “Rocam” de Joan Maria Ventura i “Fusta 
teixida” de Beatriz Unzueta en horari d'atenció al 
públic , al Museu de la Pauma. Podeu ampliar la 
informació a la  web https://cdrmuseudelapauma.cat/ o 
trucant al  977053778. 
 
 


