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Decrets d’alcaldia. 
S’han acceptat les següents subvencions concedides per la Diputació de Tarragona: 

1. 3.000,00 € pels correbous, 
2. 6.010.00 € per la instal·lació d’un sistema d’alarma en el Centre de Desenvolupament 

Rural-Museu de la Pauma. 
3. 7.737,01 € per les obres de l’Àrea de lleure de la costera de la bassa. 
4. 9.520,69 € pel V Programa d’educació i sensibilització ambiental. 
5. 11.000 € per arranjament d’humitats en el Centre cívic i cultural. 
6. 8.511,05 € per l’arranjament de l’àrea de jocs de la zona del Racó 
 

S’ha adjudicat provisionalment el contracte per a la realització de les obres d’ ARRANJAMENT              
DE CAMINS AFECTATS PER LES PLUGES DEL SETEMBRE DE 2006 a l’empresa            
CONSTRUCTORA INCOEX BS, S.L. pel preu de 54.568,97 € i 8.731,03 € corresponents a              
l’Impost del Valor Afegit i d’acord amb les consideracions següents: Proposta de la Mesa de               
Contractació i  informe favorable del tècnic municipal. 
 
Camí del Lligallo major. 
A la segona quinzena del mes d’agost s’han començat els treballs d’arranjament del camí del               
Lligallo major per part de l’empresa pública TRAGSA. L’actuació afecta una distància de 12 km               
que es cobriran amb aglomerat i formigó en els barrancs. El pressupost total ascendeix a               
489.366,33 € dels quals l’Ajuntament haurà d’aportar un 12 % que representa una quantitat de               
58.723,96 €. 
Aquestes obres són part d’un projecte elaborat per la Mancomunitat de la Taula del Sénia que en                 
total tindrà una inversió de 3.900.000 €, subvencionats en un 90 % pel Ministeri de Medi                
Ambient, Medi Rural i Marí i que es repartirà entre 24 municipis amb 122 km de camins. 
 
Escoles provisionals 
En fulls anteriors s’havia informat que està prevista la construcció d’unes escoles noves degut al               
mal estat de les actuals. Per això, aquest curs els alumnes s’han repartit en diverses estàncies de                 
l’ajuntament i la biblioteca. Com la situació de provisionalitat s’allargarà aquest nou curs que              
s’ha de començar i possiblement, part del següent, l’Ajuntament, amb el finançament del             
Departament d’educació, ha llogat els baixos dels pisos de l’Avd Celma nº 6 i els ha arranjat per                  
poder-hi traslladar l’escola. Aquesta consta de quatre aules per a les diferents etapes, una sala               
d’ordinadors, despatx del director, sala de professors i lavabos. S’aconsegueix que tots els             
xiquets i xiquetes estiguen junts i amb les millors condicions possibles per rebre classe.  
Per l’altra banda, el Govern de la Generalitat ja té aprovat el finançament de les noves escoles                 
que s’han de construir amb un pressupost de 1.800.000 €. A hores d’ara, s’està elaborant el                
projecte i aviat sortirà a concurs. 
 
Seguretat ciutadana. 
Per prevenir i disminuir el nombre de furts, robatoris i altres delictes que es cometen, el                
consistori ha proposat a la junta d’alcaldes la creació d’una policia local mancomunada que              
donaria servei a diversos pobles de la comarca. La proposta presenta l’inconvenient de no estar               
prevista per la llei que només contempla una policia pròpia per cada poble. 
Tot i així, esperem que a finals d’any, el nombre de delictes disminueixe coincidint amb el                
desplegament del mossos d’esquadra a les nostres terres que s’iniciarà el pròxim mes de              
novembre.  
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Educació. 
En aquest curs, els alumnes de la ESO, tindran a la seva disposició, en la biblioteca municipal,                 
els llibres de lectura obligatoris de l’IES Les Planes. El consistori, amb aquesta mesura, vol               
ajudar a les famílies per a que el retorn a classe no els sigue tan feixuc. 
Per una altra banda, es posa a disposició de les famílies que tinguen alumnes en el primer cicle                  
de la ESO, un servei d’assessorament i seguiment d’aquest alumnes. L’Ajuntament cofinanciarà            
les despeses que comporta. Els interessats poden inscriure’s a les oficines de l’Ajuntament durant              
el mes de setembre. 
 
Talls de llum. 
El diumenge 7 de setembre es va produir un tall en el subministrament elèctric. La causa va ser                  
un camió de les escombraries que amb la ploma va tirar a terra una torre elèctrica. Un fet                  
totalment fortuït sense cap relació amb els talls que s’havien succeït en anys anteriors i del qual                 
la companyia FECSA no n’és la responsable. Recordem als veïns que a darreries de l’any passat,                
es va anar substituint gran part de la xarxa elèctrica. Durant el temps que es va tardar en arranjar                   
l’avaria, el subministrament elèctric del poble va estar garantit per grups electrògens. Un cop              
esmenat el problema, va haver un petit tall quan es connectà la xarxa del poble amb la xarxa                  
general.  
Curs de ioga 
L’Ajuntament de Mas de Barberans i com activitat vinculada al desplegament del Pla Local              
d’Igualtat, aprovat el desembre del 2007, oferta classes de ioga des de l’octubre del 2008 fins al                 
juliol del 2009. El curs té com a objectiu practicar aquesta disciplina oriental per tal               
d’aconseguir: equilibri emocional i relaxació. L’activitat està parcialment subvencionada i tindrà           
un cost de 15 euros mensuals. Les classes seran dilluns i dimecres de les 19 h fins a les 20 h 15’,                      
les persones interessades poden passar a inscriure’s per l’Ajuntament.  
 
Taller de riureteràpia 
Un altra activitat vinculada al desplegament del Pla Local d’Igualtat es seguir amb els tallers               
destinats a realitzar accions dirigides a l’alliberament de tensions i ansietats acumulades, com el              
que es va realitzar el juliol del 2008 amb el nom De l’estrés a la depressió no facis el pas. El                     
proper que està programat per al mes d’octubre és el de Riureteràpia. Aquests tallers són gratuïts                
i estan recomanats pels Serveis Mèdics de Mas de Barberans. El tallers els realitza la psicòloga                
social Neus Tomàs i estan finançats conjuntament per l’Ajuntament de Mas de Barberans i              
l’Institut Català de les Dones. Les persones interessades poden passar a apuntar-se per la              
Guarderia Municipal.  
 
Activitats d’estiu. 
Aquest estiu, com ja és habitual, s’ha tornat a organitzar el casal del “Lo llisconet”. Han                
participat un total de 24 xiquets i xiquetes separats en dos grups d’edats per poder-hi adequar les                 
activitats. D’altres, com excursions, assajos de teatres, etc,... han estat comunes als dos grups.              
Aquestes activitats han estat dirigides enguany per dos monitores del poble, Janine i Almudena.  
A la vegada, s’ha recuperat la participació a les colònies, després de dos anys sense fer-se. El                 
nombre d’assistents ha estat força elevada arribant a 15. L’estada s’ha realitzat a l’alberg de La                
Pobla de Benifassar on s’ha pogut conèixer l’entorn natural de la Tinença. 
Totes dues activitats han estat subvencionades per l’Ajuntament, la S.G.J., la Diputació de             
Tarragona i el Departament de Treball.  
  
Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la              
pàgina web de l’ajuntament: www.masdebarberans.net 
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