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Benvolguts veïns i veïnes, aquest any ha sigut complicat per a tots i totes, 
ens ha vingut marcat per la pandèmia de la Covid-19 i l’Ajuntament s’ha 
hagut d’adaptar a la nova situació.  
Durant l’any s’han realitzat moltes intervencions adequades a la nova 
situació. Us fem arribar un resum de l’any, tot i que us hem mantingut 
informats a través de l’ebando i les xarxes socials. 
Comprenem que són situacions difícils de gestionar, ja que ens 
desborden  emocionalment, però us volem fer extensiu el suport de 
l’Ajuntament, així com ho hem fet fins ara. 
Demanem continuar sent responsables i obeir les directrius de Salut, i 
remarquem la importància de complir amb les quarantenes preventives, 
en el cas que ens siguin d’aplicació. 
 
Festes Majors de Sant Marc, Racó dels Artesans. Fira monogràfica de les 
fibres vegetals anul·lades. 
Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, per responsabilitat i 
pensant amb la salut de tots i totes, l’Ajuntament va decidir anul·lar les 
Festes Majors a l’abril i la Fira a l’agost, actes molt rellevants al nostre poble 
i que ambdós ja es trobaven en bona part organitzats.  
A les Festes Majors, es van realitzar actes de manera telemàtica, també focs 
artificials, tot plegat per apropar-nos a través de les imatges i la llum, a tot 
el poble, actes que van posar a prova la nostra capacitat de reacció, amb 
molta feina extra i on vam intentar transmetre la il·lusió de les Festes.  
El Racó dels Artesans, hauria arribat a la seua majoria d’edat. No obstant, 
l’edició divuit no va ser possible. Una pausa forçada per les circumstàncies, 
però que ha servit per fer una retrospectiva en format audiovisual i per 
mostrar a través de les imatges què és i què representa per al Mas de 
Barberans, aquesta trobada anual on fan rogle artesans i artesanes d’arreu 
del planeta, i com s’hi impliquen i la viuen tant les associacions i entitats 
del Mas com els seus veïns i veïnes.  
Cal fer esment a la suspensió de la inauguració de l’exposició anual 
Lookout i recordar que l’exposició es pot visitar en l’horari habitual del 
Museu. 
 
Acte festiu dintre de la Festa del 15 d’agost 
Els actes lúdics i esportius a la Quinzena Cultural, degut a la crisi sanitària, 
es van anul·lar, però el dia de la Festivitat de la Mare de Déu d’Agost, el 
dia 15, es va realitzar un recorregut festiu, complint les garanties de 
seguretat sanitària, acompanyat per Guardet lo Cantador i Quico el Cèlio, 
el Noi i el Mut de Ferreries. Amb voluntat de traslladar la il·lusió de les 
festes no viscudes, i transmetre, a través de la música, molta força als 
masovers i masoveres. 
 
Cursa de l’Airosa Memorial Felip Adell anul·lada 
La Cursa de l’Airosa Memorial Felip Adell, va quedar anul·lada com a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Un acte tant esperat i emotiu 
al Mas, es va anul·lar, una decisió molt responsable i difícil dels seus 
organitzadors. Seguirem esperant la Cursa amb la il·lusió de sempre.  
 
Jutge de Pau 
Vot favorable de tots els regidors de Tots pel Mas-Candidatura de Progrés 
i abstenció del regidor d'ERC. En conseqüència, S'ACORDA: PRIMER. 
Nomenar al Sr. Miguel Bello Navarro, amb DNI núm. 40 917 864 J, 
domiciliat al C/ Montsià,58 de Mas de Barberans, que disposa de la 
titulació d’EGB, de professió agent de banca , com a Jutge de Pau titular, ja 
que ha vingut fent-ho satisfactòriament durant els últims anys.  
SEGON. Nomenar al Sr. Jose Marcos Subirats Lleixà, amb DNI núm. 78 579 
968 P, domiciliat al C/ Montsià, 10 de Mas de Barberans, que disposa de la 
titulació d’EGB, de professió agricultor, com a jutge de pau substitut.  
 
Pregoner de la Festa Major 2020. 
Any rere any, l’Ajuntament de Mas de Barberans vol reconèixer la tasca 
dels fills del poble o gent que en un moment o altre de la seva vida han 
estat vinculats amb el poble, bé per qüestions personals o laborals i que per 
raons diverses viuen fora del municipi, però que mantenen lligams amb ell. 
Atès que es considera que la millor manera és atorgant el reconegut 
privilegi d’ésser el pregoner de les Festes Majors.  
Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat de tos els regidors 
ACORDA: Que el pregoner de la Festa Major 2020 sigui el Sr. Joan Maria 
Pont Bel, amb arrels al municipi ja que el iaio matern i la seva mare eren 
fills d'aquest poble. 
 

Aprovació de l’ itinerari de proximitat: Punta Llobatera 
Presentació de la memòria al Parc Natural dels Ports de l’itinerari Punta de 
la Llobatera, informe favorable per part del Parc Natural dels Ports i de la 
Reserva Nacional de Caça. S’aconsegueix d’aquesta manera un nou 
itinerari de proximitat per al municipi. 
 
Acord entre l'Ajuntament de Mas de Barberans i el Parc Natural dels 
Ports per a la prestació dels serveis públics d'informació, atenció i 
orientació de visitants del Parc Natural des del Museu de la Pauma. 
L’Ajuntament i el Parc Natural dels Ports comparteixen l’objectiu 
d’informar els visitants de l’espai i ordenar l’ús públic, amb la doble 
voluntat de donar a conèixer el valors naturals i culturals i garantint-ne la 
conservació, tot contribuint a la prestació d’un servei de reforç al sector 
turístic de l’àmbit del Parc. La Junta Rectora del Parc Natural dels Ports, en 
sessió ordinària el dia 11 de febrer de 2020, va donar la seva conformitat a 
la proposta de Programa d’actuacions per a l’any 2020, on s’inclou que el 
Parc Natural estableixi un acord de col·laboració amb l’ Ajuntament per a 
la prestació dels serveis públics d’ informació, atenció i orientació de 
visitants des del Museu de la Pauma 
 
Aprovació i modificació de crèdit 1/2020, crèdit extraordinari, finançat 
per romanent de tresoreria.  
Fets 1. L’Àrea d’intervenció, ha informat de la necessitat de tramitar un 
expedient de crèdit extraordinari , atenent que es va haver de tramitar 
d’emergència, la contractació de reconstrucció del mur de l’Av. Joan 
Celma, pel restabliment de servei públic essencial, per caiguda de mur de 
contenció, justificant-se la necessitat urgent i inajornable de contractar, 
segons consta al Decret de l’Alcaldia 52/2020 del 27 d’abril de 2020. Per 
l’esmentada contractació no existeix aplicació pressupostària en el 
pressupost vigent. Es proposa la següent modificació: Crèdit extraordinari 
Partida 150/61914 Actuació d'emergència mur Av. Celma 20.572,86 €. 
Finançament del crèdit extraordinari.87000 Incorporació romanent de 
tresoreria per despeses generals 20.572,86 €. 
2. Per Decret de l’Alcaldia s’ha resolt iniciar l’expedient de modificació de 
crèdit pressupostari mitjançant la generació de crèdit extraordinari, per 
donar cobertura a les despeses esmentades.  
3. La interventora ha emès informes favorables amb les consideracions 
següents: 3.1 El pressupost modificat no presenta dèficit. 3.2 El pressupost 
modificat està anivellat 3.3 L’exercici anterior es va liquidar amb un 
romanent de tresoreria de despeses generals per import de 408.013,35€ dels 
quals 11.495,00€ euros han finançat la incorporació voluntària de 
romanents, per la qual cosa el saldo disponible per a finançar aquesta 
modificació de crèdit és de 396.518,35€. El saldo disponible és suficient per 
a finançar la modificació de crèdit en curs.  
 
8 març dia internacional de la dona 
Dos actes commemoratius 
* 28 de Febrer al Museu de la Pauma, la contextualització per Manuel 
Querol de la pel·lícula “Sufragistas”. 
* 6 de Març al Museu de la Pauma la presentació del Treball de Recerca 
“Masclisme entre el jovent: mite o realitat?”, a càrrec de Roser Sans. 
 
Confecció i repartiment de mascaretes solidàries 
Agraïment a tots i totes les voluntàries, amb les quals es va poder realitzar 
la confecció i repartiment de 600 mascaretes. Gràcies a tots i totes! 
 
Pantalles de protecció 
Es van repartir 30 pantalles de protecció als comerços, allotjaments turístics 
i alguna empresa del nostre poble. 
 
Agraïments 
Agraïment als comerços i farmàcia del nostre poble, que han mostrat la 
seua part més solidària oferint-se el repartiment a domicili a tota persona 
que ho va necessitar i ho segueix necessitant a causa de la crisi sanitària 
causada per la Covid-19.  
 
Actes per commemorar LGTBI 
El 18 de juny es va pintar una franja al pas de vianants de davant de 
l’Ajuntament amb els colors de la bandera LGTBI. 
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Adjudicació de l’empresa Actiesport de la Llar d’infants 
L’Ajuntament ha signat el contracte amb l’empresa Actiesport per la gestió 
de la Llar d’Infants de setembre a juny de 14.950 euros. 
 
Mural per sensibilitzar, conscienciar i prevenir la violència de gènere 
Durant els dies 3,4,5 i 6 d’agost, un grup de joves del nostre poble, 
coordinades per l’empresa Plan 9 Cultural, van participar en l’elaboració 
d’un mural participatiu per sensibilitzar, conscienciar i prevenir la 
violència de gènere.  
La prevenció de la violència de gènere és una tasca que cal fer des 
 de la infància i així, ho hem volgut reflectir amb el lema: CREIXEM PER 
SER DONES LLIURES. 
Volem agrair la participació en aquest projecte a: Alba, Jennifer, Júlia, 
Mariona, Roser i Violeta. 
 
Escola Teresa Subirats i Mestre 
Canvi en la direcció a l’escola, actualment la directora és la Sra. Rosa 
Doménech Garcia,  a qui desitgem molta sort i encerts en la nova etapa. 
Durant aquest període s’ha finalitzat la reparació estructural de la part 
esquerre de l’edifici de l’escola, actuació a càrrec del Departament 
d’Educació. 
La finalització d’obra va necessitar d’una neteja, per la qual l’Ajuntament 
va realitzar un contracte d’adjudicació del pressupost per als Serveis de 
direcció tècnica, neteja i desinfecció per a la Covid-19 d’equips i 
instal·lacions a tota l’escola per un valor de 4.645,52 euros, d’aquesta 
manera vam garantir un inici de curs segur. 
Per garantir la seguretat de tots els xiquets i xiquetes, hem col·locat uns 
reductors de velocitat al carrer de les escoles.  
Es responsabilitat de tots i totes garantir la seguretat de les xiquetes i els 
xiquets en la zona escolar, siguem cívics. 
 
VII Trobada poètica i musical Escales que pugen al Cel 
La VII Trobada poètica i musical Escales que pugen al Cel es va celebrar en 
petit format al Museu de la Pauma, amb tres sessions d’un total de 45 
assistents. L’actuació va anar a càrrec de Diputació. 
La llibreria 2Viladrich de Tortosa va donar un xec regal de 50 euros a 
l’Escola Teresa Subirats i un altre a l’IES Les Planes. 
Un projecte Educació-Cultura que vol agrair la participació a l’audiovisual 
dels poetes, així com a tots els alumnes de l’Escola i l’IES Les planes. Gràcies 
a tots/es.  
 
Adjudicació per pintar el Cementiri Municipal 
Contracte d’adjudicació per pintar totes les parets interiors i exteriors del 
Cementiri Municipal per un valor de 4970.68 euros. 
 
Biblioteca Municipal 
La Biblioteca Municipal s’ha adaptat a la nova situació per la crisi sanitària, 
adaptant també els seus serveis a la normativa vigent. Actualment tancada 
al públic, però amb servei de préstec, tant de llibres com de revistes i còpies,   
trucant al 977739128, si es fora d’atenció al públic podeu deixar el vostre  
missatge al contestador, i se us atendrà al més aviat possible. Renovació 
mobiliari per un import de 2.226,40 euros. 
 
Campus Estiu 
Adjudicació a l’empresa Actiesport del servei de Campus d’Estiu, un servei 
molt necessari aquest 2020, per afavorir la interacció dels xiquets i xiquetes, 
a causa del tancament de les escoles. 
 
Camins rurals 
Millora i rehabilitació de camins rurals: 

 Camí del Barranc de Lledó (trillador). Partició amb Roquetes per 
un valor de 6906.08 euros. 

 Camí Planes Noves-Canyaret .Subvenció de camins Consell 
comarcal per un valor de 11495 euros 

 Camí de l’Olla. Fet per Personal de Diputació  i subvencionat al 
65% per un valor de 9894.12 euros. 

 
Mural pagesia al mur de la piscina 
L’última setmana d’agost es va elaborar un mural reflectint la pagesia, a les 
parets de la piscina municipal, realitzat per l’artista Miquel Wert. 

qui a partir de tres fotografies que daten dels anys 60 i 70 del segle XX, va 
crear una pintura que mostra a través de dos escenes diferenciades dos de 
les activitats agrícoles més tradicionals i arrelades al municipi: plegar olives 
i porgar-les 
La idea de l’artista i l’Ajuntament era que molta gent es pogués veure 
identificada i reflectida en les labors quotidianes que es feien i que tot i 
haver-se modernitzat, es segueixen fent i són activitats motores del nostre 
poble, el conreu de l’olivera i la pauma. Reflecteixen durant generacions la 
forma de viure dels masovers i masoveres. És un projecte creatiu a partir 
de tres fotografies, dos de les quals ens les va cedir el senyor Alejandro 
Subirats Armengol, moltes gràcies!  
 
Adequació i millora de l’accés Sud de Mas de Barberans 
L’accés al poble s’ha millorat amb la creació d’una zona d’aparcament 
d’autocaravanes amb taules i zona de pícnic, així com també unes escales, 
amb un clar intent d’integració a la natura. D’altres actuacions han estat: la 
instal·lació d’una cartellera per potenciar les rutes turístiques del poble i 
d’una pedra en forma de l’Airosa i el nom del poble integrat. 
L’obra total ha costat 111590.76 euros, dels quals 35.38% (39708.48 euros) 
han anat a càrrec de la Generalitat, el 55.34% (61751.00 euros) a càrrec de 
Diputació i el 9.08% (10131.28 euros) a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aprovació modificació de crèdit 2/2020, mitjançant transferència de 
crèdits. 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit 
inicial 

Crèdit a 
reduir 

Crèdit 
definitiu 

338/22609 Festes 
populars 

45.000 37.000 8.000 

 TOTAL  -37.000  

 
Aplicació 
pressupostària 

Descripció  Crèdit 
inicial 

Crèdit a 
augmentar 

Crèdit 
definitiu 

135/22199 Subministrament 
prevenció/protecci
ó Covid-19 

0 5000 5000 

150/21004 Manteniments-
Infraestructures i 
béns naturals 

11.000 20.000 31.000 

342/2271 Piscina 8.000 5.000 13.000 
454/21003 Msnteniment i 

reparació de 
camins 

10.000 5.000 15.000 

150/62300 Compra de 
maquinària 

3.000 2.000 5.000 

 TOTAL  +37.000  
 
Activitats culturals a la Quinzena Cultural al Museu de la Pauma 
Amb permís de la pandèmia i de l’excepcionalitat del moment que ens ha 
tocat viure, el Museu de la Pauma, va dur a terme les activitats culturals a 
l’agost, un ampli ventall d’activitats que, més enllà de l’artesania de la 
pauma, han servit per teixir complicitats i estretir vincles amb el públic més 
local. En tot moment es van complir les mesures de seguretat, per evitar la 
propagació del coronavirus.  
Entre les diferents activitats podem citar:  
La xerrada sobre els aiguats de l’octubre de l’any 2000, els més virulents dels 
últims setanta anys, impartida dins el marc dels Tallers i Jornades de 
Memòria Oral, a càrrec de Joan Maria Ventura, que la va il·lustrar amb 
moltes de les fotografies que ell mateix va realitzar abans i després 
d’aquells aiguats.  
Dins el cicle Cultura Viva, l’antropòloga Íngrid Bertomeu, va realitzar una 
conferència sobre els canterers de la Galera i Miravet.  
La Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya va consistir, en primer lloc, en 
una xerrada a càrrec de l’antropòloga Maite Hernández qui fent ús de 
diversos audiovisuals elaborats va oferir una mirada viva sobre les Terres 
de l’Ebre, mostrant la singularitat del territori a través dels seus habitants 
(rituals festius, gastronomia, processos productius…); i en segon lloc, es va 
projectar Amén Romaní de Francesc Joan i Pere Planells. Un documental 
del 1968 que mostra la vida d’un barri gitano de nova construcció a 
Mallorca. La contextualització va anar a càrrec de Manolo Querol.  
Pel que fa a les presentacions literàries, l’escriptor Joan Maria Pont va 
presentar el seu llibre de relats breus El llagut de les paraules.  


