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Aparcaments enfront de l’Ajuntament.  
En la primera quinzena d’aquest mes està previst iniciar les obres de condicionament             
d’aparcaments darrere l’Ajuntament. Aquestes aniran a càrrec de l’empresa INCOEX i com ja             
s’informava en un full anterior, ascendeixen a 79.562,54 €.  
Per aquest motiu, els carrers Clavell i Montsià hauran d’estar limitats al trànsit de veïns a la                 
vegada que es canviarà el sentit de circulació. El carrer Clavell mantindrà el mateix sentit mentre                
que el Montsià el canviarà i només es podrà circular cap l’avinguda Catalunya. Els canvis               
tindran una durada prevista d’entorn d’una setmana. 
L’empresa ha informat oportunament als veïns afectats amb una carta. Desitgem que els             
inconvenients que comporten aquestes obres esdevinguen els menors possibles.  
 
Finançament  municipal extraordinari. 
Per fer front a la crisi econòmica, el govern de l’Estat va aprovar amb real decret un fons                  
especial d’inversió local per dinamitzar l’economia i l’ocupació. D’aquesta borsa, al municipi de             
Mas de Barberans li correspon un total de 118.000 €. El consistori ha considerat adient               
destinar-los a renovar l’enllumenat públic. Està previst substituir les bombetes de mercuri per les              
de vapor de neó a alta pressió el què representarà un estalvi energètic d’entorn al 40 % segons                  
estimacions. També s’instal·laran els equips complets de doble nivell d’il·luminació per a les             
noves làmpades, interruptors horaris astronòmics, reguladors de flux en la capçalera dels quadres             
generals, es fixarà el cablatge elèctric i es substituiran les caixes de protecció. 
Amb aquest important projecte, l’enllumenat públic s’adaptarà a la llei d’ordenació ambiental            
per a la protecció del medi nocturn que té com a objectius l’estalvi energètic, la disminució de la                  
contaminació lumínica i l’afectació a les persones, fauna i flora d’un excés de llum.  
 
Camins parc natural. Concessió ajudes. 
La Direcció General del Medi Ambient ha concedit l’ajut econòmic sol·licitat per “millorar el              
vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis”. L’import ascendeix a 4.008 € dels quals 2.765 €                
provenen del Departament de Medi Ambient i els 1.242,5 € restants del FEADER. L’ajuda es               
destinarà a arrengar el camí de la Carrovera. 
També, el Parc Natura ha destinat uns romanents dels seus pressupostos a terrar el camí de la                 
Vall, dels Dos Barrancs fins el Viver. 
 
Tributs i gravàmens. 
El Consistori ha pres la decisió de no apujar els tributs i gravàmens d’aquest any com a mesura                  
per pal·liar els efectes de la crisi a l’economia familiar. 
 
L’artesania de la pauma a l’escola. 
Al llarg d’aquests dies i fins al 9 de gener, al Consell Comarcal del Montsià, es celebra                 
l’exposició L’artesania de la pauma a l’escola.  
Els objectes mostrats han estat elaborats pels alumnes del Cicle Superior de la ZER del Montsià                
en un taller encabit dintre de l’àrea de plàstica i impartit per artesanes locals amb la supervisió                 
dels tutors de nivell.  
Els objectius de l’activitat han estat la d’apropar als alumnes una artesania que conreaven els               
seus avis i avantpassats a la vegada que es reforcen els lligams intergeneracionals i el respecte al                 
medi ambient.  
El projecte ha estat fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament del Mas de Barberans, Art               
Pauma, Consell Comarcal, Serveis Territorials d’Educació i el Museu del Montsià. L’exposició            
es va inaugurar el 29 de desembre a les mateixes dependències del Consell.  
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Programa de termalisme social. 
A l’ajuntament es troben a disposició dels interessats els impresos de sol·licitud per participar en               
el programa de termalisme social. Aquest és un servei complementari a les prestacions dels              
sistema de Seguretat Social que té per finalitat facilitar l’assistència als balnearis a les persones               
més grans que, per prescripció facultativa, la precisen. 
Poden participar els pensionistes per concepte de jubilació i invalidesa i els majors de seixanta               
anys per concepte de viduïtat i d’altres. Es pot anar acompanyat del seu cònjuge. 
S’ofereix allotjament i manutenció en règim de pensió completa, tractaments termals i activitats             
d’animació. Els torns tenen una durada de 12 dies. 
 
Activitats Nadal 2008-2009. 
Aquest dies de Nadal s’han anat celebrant diverses activitats. 
El dia 21 ens van visitar els Papa Noels motoritzats que van donar una volta pel poble i van                   
replegar les cartes dels més menuts. 
El 22,23,24,29 i 30 entre les 10 h i 13 h han tingut lloc diferents tallers amb una assistència mitja                    
de 20 xiquets. Les activitats han estat dirigides per les monitores Sílvia, Janine i Almudena i han                 
consistit en jocs, manualitats, etc. Mentre que els altres anys s’abonava un preu simbòlic d’1 €                
per participar, enguany s’ha considerat oportú fer-les de franc. 
El divendres 2 de gener es va realitzar una sessió de Cineforum amb la pel·lícula Omach i                 
introducció de Manolo Querol, el dia 3, Joan Mª Ventura va a tornar a projectar l’audiovisual                
“Entorn” que ell mateix havia elaborat i el dia 4 es va presentar el projecte de recuperació de la                   
Barraca de Sant Antoni del programa Tallers per a la festa. El consistori agraeix cordialment la                
bona acollida que han tingut els tallers que s’han anat realitzant així com la implicació               
il·lusionada dels veïns del poble. 
 
Actuacions costera de la  bassa. 
Com ja s’anunciava en el full anterior, actualment s’està executant l’enjardinament de la Costera              
de la Bassa. El projecte es porta a la pràctica gràcies a una subvenció provinent del Parc Natural                  
dels Ports que només pot ser destinada a aquest tipus d’actuacions. L’adequació de l’accés al               
poble pel mateix lloc es reprendrà quan es concedeixe el finançament necessari per part de la                
Diputació de Tarragona, organisme que va aportar els recursos per realitzar les actuacions             
anteriors 
 
 
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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