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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. 58
corresponent als mesos de gener, febrer i març. Un cop
finalitzat aquest període d'eleccions, es reprèn la difusió de
les notícies més rellevants que es generen a l'Ajuntament.

Eleccions municipals 2019
Al nostre poble, els resultats de les eleccions celebrades el
26 de maig han estat:
Cens total:
Escrutat
Vots
Abstencions:
Vots nuls:
Vots en blanc:

466
100%
363
103
10
7

77,90%
22,10%
2,75%
1,98%

TPM-CP
ERC-AM

275
71

77,90%
20,11%

millora de la freqüència de neteja de contenidors i del
servei de repàs, duplicant el nombre de furgons de repàs
existents i incrementant freqüències en temporada alta i
setmana santa.
En canvi, la seva volumetria ens ha comportat alguns
problemes d'espai en algunes illes de la població. Per això,
en algun cas, com no hi ha prou espai que deixen lliure els
anteriors, s'han tingut que modificar la ubicació dels nous.
Els possibles inconvenients que puguen anar apareixent a
mesura que s'utilitzen s'aniran resolen el més ràpidament
possible.

Manteniment piscines.

Regidors
6
1

En campanyes anteriors alguns usuaris van fer arribar al
Consistori l'observació que els xiquets patien erosions als
peus al entrar en contacte amb el fons de la piscina . La
brigada municipal ha estat treballat les setmanes prèvies a
l'obertura per poder corregir aquest inconvenient. Esperem
que l'actuació sigue reeixida.

Camí Burros

Distribució de les regidories

Aquests dies s'han donat per finalitzats els treballs que
s'havien previst l'any passat per arrengar el camí. Han
consistit en el formigonat de tot ell amb una longitud
d'entorn al quilòmetre.

Aquesta és la distribució de les diferents àrees de treball
per regidor.

Fira de les fibres vegetals.

Nous Contenidors

Ja està enllestida la programació del 17è Racó dels
Artesans i Fira monogràfica de les Fibres Vegetals que es
celebrarà el dissabte i diumenge 3 i 4 d'agost. Aviat es
repartirà als veïns.
La inauguració anirà a càrrec de la Sra. Victòria Almuni,
presidenta del Centre d'Estudis Seniencs i representant del
Campus Extens de la URV a la Sénia, activista del
patrimoni, la cultura i l'educació a les Terres de l'Ebre i del
Sénia i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Al llarg dels dos dies s'han programat la realització de 7
tallers d'accés gratuït amb l'objectiu que els visitants
participen en l'elaboració dels objectes artesanals. Com en
anteriors edicions, es seguiran fent les visites guiades al
Museu, el Circ a la Miranda, la rondalla de Guardet i una
demostració de jota ballada a càrrec del grup de Jota
Planera.
També es podran visitar les 5 exposicions obertes.
Els sopars freds, la música a la fresca i l'espectacle
pirotècnic tancaran la Fira.

Font: Ministerio del Interior. Gobierno de España.

Després de 10 anys els contenidors soterrats han superat el
seu període útil. El seu estat, així com el dels camions que
fan la recollida, feia imprescindible la seva substitució.
Estudiades les possibles opcions, s'ha decidit tornar al
model dels contenidors en superfície perquè són molt més
econòmics, garanteixen més durabilitat i permeten una
recollida més ràpida i eficient.
Amb el nou contracte, l’horari del nou servei serà diürn,
amb menys molèsties quan a sorolls. També es preveu la

Activitats culturals .
Entre d'altres, (es podrà ampliar la informació més
endavant), destaquem:
- l'1 d'agost a les 20 h s'inaugurarà l’exposició: Tejiendo
madera. de Beatriz Unzueta.
- El dia 2 a les 11 h cinema etnogràfic: La cistelleria amb
castanyer (18’30”). 1999. Eugenio Monesma. Els cistells
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de castanyer (10’15”) 2002. Eugenio Monesma i Tejiendo
madera. Beatriz Unzueta (4’). 2019.
- 11 d’agost a les 19 h, Rocam, un espai cinegètic, un
espai de pastors, un espai de... Presentació a càrrec de Joan
Maria Ventura mitjançant les fotografies de l’exposició
Rocam i moltes més.
- 12 d’agost a les 19 h conferència: Anàlisi elemental de
les pintures del Cocó de la Gralla i dels Abrics de l’Ermita
d’Ulldecona. A càrrec de Gianni Gallello.
- 14 d’agost a les 19 h presentació del llibre: Diccionari
del vi i del beure.Paraules d’un món dinàmic i canviant. A
càrrec de Joan Maria Romani Olivé
Activitats d'estiu
L’empresa Actiesport amb col·laboració de l’Ajuntament
organitza novament el casal d’aquest estiu 2019. L’activitat
es realitzarà al llarg del mes de juliol amb l’horari de
dilluns a divendres de 9 a 13 hores. El nombre de xiquets i
xiquetes inscrits/es a aquesta activitat, ha estat d’un màxim
de 15 i un mínim de 12 al llarg de les 5 setmanes que es
realitza, essent diferent el nombre de participants a
cadascuna de les setmanes ja que es donava l’opció
d’apuntar-se per setmanes a aquesta activitat. Les edats
estan compreses d’entre 3 a 7 anys. També enguany tenim
3 joves del poble que estan realitzant el curs de monitors de
lleure a la primera quinzena de juliol i que després
realitzaran les pràctiques obligatòries per completar la
formació i obtenir la titulació de monitoratge de lleure als
nostres campus. Amb això tindrem un millor servei per als
xiquets i xiquetes del casal i al mateix temps facilitarem al
màxim l’obtenció de la titulació per part d’aquests
estudiants, al no haver de fer cap desplaçament en gran part
de les hores de pràctiques a realitzar per completar la seva
formació. També forma part de les activitats de lleure
oferides aquest estiu un campus esportiu que es realitza les
tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 6 a 8 de la tarda i on
s’han inscrit 12 xiquets i xiquetes. L’edat per apuntar-se,
en aquest cas era a partir dels 8 anys.

Visites guiades a les pintures rupestres.
Es reinicien, sempre que les limitacions d'accés al Parc ho
permetin, les visites guiades a les pintures del Cocó la
Gralla L'activitat constat d'una contextualització del
conjunt pictòric al Museu de la Pauma sobre el calc de les
pintures i posterior visita al jaciment. La visita té una
durada total de 2h i quart aproximadament. L'activitat està
dirigida per una Historiadora de l’art.
Enguany es presenta l'opció d'inscriure's a l'activitat
familiar que consta de la visita guiada més un mini taller de
pintura rupestre. En aquest cas la durada del conjunt
d'activitats s'allarga a les 2 h i mitja. És una proposta activa
de caràcter cooperatiu, dinamitzada per l’equip d’ARTRA,
amb monitors especialitzats. Podeu consultar la web del
Museu
de
la
Pauma

https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/art-rupestre/
per
informar-vos dels dies, hores i preus.
Recordem que el conjunt pictòric, d'uns 8.000 anys
d'antiguitat (període epipaleolític) ha estat declarat Bé
Cultural d'Interès Nacional (BCIN), amb categoria de zona
arqueològica per la seva excepcionalitat a l'art rupestre
llevantí.

Entrega orles Institut Les Planes. Treballs de
recerca.
Divendres 27, a la sala d'actes de l'institut, es va fer la
cerimònia d'entrega d'orles dels alumnes de 4t ESO i de 2n
de batxillerat .També es va reconèixer el treball dels
alumnes de l'aula d'excel·lència i el millor expedient
acadèmic de batxillerat amb la beca Les Planes. En els dos
casos, els Ajuntaments hi participen. El Mas premia als
alumnes del poble que hagin format part de l'aula
d'excel·lència amb accés gratuït a la piscina i al millor
expedient acadèmic amb l'aportació de 100 € que sumantse a les de la resta de pobles, assoleix un total de 1.000 €.
Cal assenyalar que una gran part del alumnes que han
participat a l'aula d'excel·lència són del nostre poble, del
què ens hem de felicitar.
Esmentem, també, que l'Ajuntament posa a disposició la
sala Airosa del Museu de la Pauma als veïns que hagin fet
un treball de recerca de contrastada qualitat,
preferiblement d'un tema relacionat amb el poble.

El Mas, de tots.
Ara que estem a l'estiu, amb els dies tan llargs, el temps
acompanya a que les activitats lúdiques es prolonguen fins
ven entrada la matinada. Són dies d'esbarjo que compartim
amb altra gent, la major part amb arrels masoveres, que
aprofiten per visitar-mos. El poble sembla que es desperte
de l'hivern i es torna més viu i dinàmic. Tots, ens hem de
saber adaptar a la nova situació i tenir present que el dia a
dia de cadascú pot ser molt divers. Demanem a tots
civisme i empatia amb la resta de veïns. Respectem els
períodes de descans dels altres, particularment els de la
gent que, per la seva activitat, ha de matinar. Evitem el
sorolls innecessaris i estridents. Siguem considerats a l'hora
d'aparcar els nostres vehicles evitant tapar portes i ser un
obstacle a la circulació de la resta. Eduquem a les nostres
mascotes per no embrutar el carrer. Ara, amb la calor, els
olors que produeixen les deposicions són més perceptibles.
La imatge del poble també se'n ressent. Dipositem les
deixalles al contenidor adequat, no les deixéssem a
l'exterior. Els animals o el vent les pot escampar pel carrer.
Per evitar que aquests s'omplin ràpidament, encara que la
freqüència de recollida ha augmentat, quan es produeixen
grans quantitats: cartró, envasos , ...aquests s'han de portar
a la deixalleria. Tothom pot col·laborar a construir un
poble més atractiu i acollidor.

