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Decrets d’alcaldia. 
43/2008-Aprovació de la memòria “Millora de les instal·lacions per potabilitzar l’aigua a Mas de 
Barberans i realització de les analítiques obligatòries” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Tarragona 
44/2008- Autoritzar al Parc Natural dels Ports a instal·lar comptador de vehicles a la pista del                
barranc de la Vall, entre la bifurcació de les Carroveres i la passarel·la de fusta que creua el                  
barranc i dona accés a la cova d’en Marc. Per tal de tenir dades sobre la freqüentació i número                   
de visitants al Parc natural dels Ports. 
 
Desaparició del Sr. Joan Subirats Ventura. 
El consistori voldria agrair públicament la col·laboració dels veïns del poble, dels Bombers de la               
Generalitat, Creu Roja, Guàrdia Civil i Agents Rurals en la recerca del Sr. Joan. Recordem que                
es va notar la seva falta el dimecres 22 d’octubre i malgrat la utilització de dos unitats canines,                  
un helicòpter, i l’esforç de molta gent, la recerca ha estat infructuosa. Aquesta es va donar per                 
finalitzada el dissabte 25 encara que els Agents Rurals la van seguir realitzant fins el dilluns                
següent. 
 
Ordenances de la Comunitat d’Usuaris. 
El 24 d’octubre a la seu de la CHE es va celebrar una reunió amb l’assistència de diversos                  
representants de l’Ajuntament i de la Societat d’Aigües. També hi participaren el Secretari Sr.              
Javier Cabanes, l’advocat Sr. José Luis Mora i el tècnic de la CHE , Sr. José Antonio Berrogain.                  
En el transcurs d’aquesta, es va procedir a revisar exhaustivament les ordenances de la              
comunitat, aprovades per l’Ajuntament en el ple celebrat el 16-07-2008. Al llarg d’aquest procés,              
el Sr. José Antonio Berrogain, va proposar diverses modificacions per tal d’adequar-les a les              
particularitats de la comunitat de Mas de Barberans, les quals, van ser acceptades per unanimitat               
de tots els assistents. 
D’aquesta reunió es va aixecar acta, que signaren els assistents. 
 
Enjardinament de la Zona de La Bassa. 
En aquests propers dies està previst iniciar l’enjardinament de l’entrada al poble pel Collet. El               
total pressupostat per a aquesta actuació ascendeix a la quantitat de 29.838,68 €, la major part                
subvencionada pel Parc Natural dels Ports. Consistirà en el muntatge d’una tanca perimetral que              
delimitarà la zona amb tres portes d’accés, la plantació de diversos tipus d’arbres del nostre               
entorn ( lledoners, pins, carrasques) i formació de grups o parterres compostos per margalló,              
marfull, arboç, ... Pel correcte manteniment de la vegetació s’instal·larà una xarxa de reg a tot el                 
perímetre.  
 
Enllumenat públic. 
En els dies de pluja algunes zones del poble es queden sense enllumenat públic. Aquesta               
deficiència s’ha repetit els darrers dies freqüentment. Això és degut a que en les capsetes on hi ha                  
les connexions elèctriques entra aigua i es produeix un curtcircuit. Resulta laboriós trobar quina              
és la causa de l’avaria i per això, de vegades, el problema no s’ha pogut solucionar el mateix dia.                   
El consistori demana disculpes a la població pels inconvenients que comporta aquesta situació.             
Es té previst corregir el problema substituint els components de la xarxa defectuosos en un               
període de temps no molt llarg. En els pròxims dies es sol·licitarà l’elaboració d’un pressupost               
per determinar a quines despeses s’haurà de fer front. 
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Activitats del Parc Natural dels Ports. 
El diumenge 23 de novembre a les 9 h del matí es farà una sortida temàtica als Bufadors del                   
barranc de Sant Antoni. Els interessats poden rebre més informació al Centre d’Informació del              
Parc Natural al Baix Ebre (tf. 977 500 845) on també es podran inscriure. 
 
Taller de riureteràpia. 
Els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre va tenir lloc al Centre Cívic el Taller de Riureteràpia, activitat                   
inclosa dins del desplegament del Pla Local d’Igualtat. Al taller van participar 10 dones del               
municipi. El taller el va realitzar la psicòloga social Neus Tomàs i va consistir en exposicions                
teòriques sobre la teràpia del riure i en la intervenció activa de les assistents en les diferents                 
dinàmiques de grup: relaxació, música, dansa, expressió corporal,... La valoració de l’experiència            
per part de les assistents va se molt alta i van demanar la continuïtat del taller l’any vinent.  
 
Curs d’informàtica 
L’Associació de Dones Masoveres amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mas de Barberans             
realitza un curs d’iniciació a la informàtica de 40 hores totalment gratuït. Al curs hi assistiren 10                 
dones, dos dones per ordinador. Els ordinadors són propietat de l’ajuntament que els cedeix per               
portar a terme l’activitat. 
 
Curs de català nivell bàsic. 
També, en aquesta darrera setmana d’octubre, s’ha ofert la possibilitat d’inscriure’s a un curs de               
català obert a tots els residents a la població. Malauradament, el nombre de sol·licitants ha estat                
molt minsa i no s’ha pogut arribar a les 10 que s’exigia per realitzar-lo. Esperem que en                 
pròximes edicions el nombre d’interessats sigui major.  
 
Tallers per  a la festa. 
L’ajuntament de Mas de Barberans va presentar un projecte al Departament de Cultura i Mitjans               
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per recuperar la Festa Major d’Hivern.: Sant              
Antoni. El projecte es va aprovar i es portarà a terme en dos anys. L’ajut consisteix en una sèrie                   
de tallers que es faran al llarg d’aquests dos anys. En primer lloc El Centre d’Estudis lo Lliscó va                   
fer una recerca dels canvis en la celebració de la festa al llarg del segle XX. Actualment s’està                  
fent un taller de teatre per fer una representació el dia de Sant Antoni. El taller i l’elaboració del                   
guió va a càrrec de Xavier Aragó, director del Grup Teatral Planer. Al taller hi assisteixen 9                 
joves del municipi d’edats compreses entre 15 i 20 anys. Començarà un taller d’indumentària              
per fer els vestits dels actors i actrius. El taller el faran dos modistes del poble: Pili Fontanet i                   
Manolita Lleixà. El ramer o barraca de Sant Antoni es construirà el dia 17 de gener al matí i el                    
dia 10 s’aniran a buscar els boixos i puntals de pi. El taller de construcció del ramer anirà a                   
càrrec dels experts en construcció de ramers: Froilan Mestre, Arturo Prieto i Emilio Sancho. La               
festa es presentarà durant les vacances de Nadal i s’explicaran els tallers que es faran l’any                
vinent. 
 
Beca IES Les Planes. 
Un altre any, i ja en van quatre, s’ha concedit la beca IES Les Planes a l’alumne que havent                   
finalitzant el Batxillerat, hagi obtingut el millor expedient acadèmic. L’ajuntament de Mas de             
Barberans hi col·labora aportant 60 €. Tots els altres pobles que tenen els alumnes a l’IES                
assignen la mateixa quantitat excepte Santa Bàrbara que ho fa amb 300 €. Enguany, l’acte es va                 
celebrar el dia 18 d’octubre a l’Ajuntament de Freginals, poble de la guanyadora. El sr. Alcalde                
Josep Mª Lleixà va ser l’encarregat de lliurar la part del premi corresponent al Mas. Esperem que                 
en pròximes edicions, els guanyadors siguen del nostre poble. 
 
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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http://www.masdebarberans.net/

