Full informatiu de Mas de Barberans
Homenatge pel centenari d'Elisa Lleixà Cardona
El dissabte 22 de desembre es va celebrar l'homenatge pels
cent anys de la nostra veïna Elisa Lleixà Cardona que els
havia complit el dia abans. El familiars, veïns i consistori
van anar a la seva casa per acompanyar-la fins la Sala de
Plens on va tindre lloc l'acte. L'Associació de jubilats, el
Departament de Benestar Social i l'Ajuntament li van fer
entrega de diversos presents: un ram de flors, la medalla
centenària i el pin de l'escut del Mas en plata, en
reconeixement al seu treball, experiència i col·laboració
que ha aportat a la nostra comunitat al llarg d'aquest segle
de vida. Podeu veure algunes fotos de l'acte a la pàgina
https://masdebarberans.net/

Camins
Els darrers episodis de forts aiguats han causat afectacions
a molts camins del nostre terme: regalls, marges assolats,
quitrà aixecat, pas de barrancs erosionats,...
Com altres vegades, el consistori ha prioritzat les
actuacions que faciliten el reprendre, amb la màxima
celeritat possible, el trànsit per aquest camins. Han tingut
un cost d'uns 7.000 €. Posteriorment s'han fent altres
actuacions necessàries, però no tan prioritàries,
principalment d'estabilització dels talussos i asfaltat dels
trams afectats o de nous comins. Entre d'altres cal
mencionar les actuacions al Canyaret amb la construcció
d'un mur de contenció, l'asfaltat d'uns 200 m del camí del
Ròssec i anivellament de terres i compactació per 14.000
€, recobriment amb terra del camí dels Burros i altres
actuacions pressupostades en 48.000 € que es troben
pendents d'una subvenció de la Generalitat.
També s'està buscant finançament per arrengar el pont del
Trillador molt afectat per les pluges.

Subvencions entitats 2018
Aquestes són les subvencions que han rebut les diverses
entitats que ho han demanat i han acreditat les despeses
adequadament.
Entitat

Activitat

Cost
Activitat

Subvenció
demanada

Subvenció
atorgada
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d'Estudis
Lliscó”

“Lo cultural

AMPA,
Compra
Col·legi Teresa escolar
Subirats
Associació
Dones
Masoveres

material

599,91 €

599,91 €

599,91 €

Activitats Jornades
Culturals

526,77 €

526,77 €

526,77 €

412,60 €

412,60 €

412,60 €

Total subvencions:

7.664,28 €

Llar de Jubilats Gimnàstica
Gran

Gent

Subvencions Diputació Tarragona
La Diputació de Tarragona ha finançat, durant l’any 2018,
les següents actuacions de l’Ajuntament de Mas de
Barberans:

 Cultura. Inversions equipaments municipals – Millores
diversos equipaments: 5.000 €

 Cultura. Programes i activitats culturals- Activitats de
Cultura popular: 4.872,31 €

 Cultura. Activitats Extraordinàries, Racó dels Artesans,
la Fira de les Fibres Vegetals: 12.000 €

 Cultura. Activitats Esportives, Cursa de l’Airosa:
1.541,74 €

 PEXI. Abastament i distribució aigua potable: 8.167 €
 Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de
protecció de la salut pública: Seguretat a les zones de
bany (piscina municipal): 5.453,81 €

 Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de
protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de
l’aigua de consum humà (manteniment) : 2.603,53 €

 Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de
protecció de la salut pública: Reducció de la
proliferació d’animals peridomèstics i control de
plagues: 1.358,48 €

Associació de Nit Jove Jornades
Joves
“Gent Culturals
masovera”

847,00 €

600,00 €

600,00 €

 PAM, manteniments i subministraments 2018 : 42.000

Penya
Trobada
anual
Barcelonista
socis
i
“Mas
de simpatitzants
Barberans”

819,10 €

600,00 €

600,00 €

 PAM, Inversió – Inversions al nucli urbà: 61.751 €

Parròquia Sant Manteniment
Marc
església
Unió Musical Formació
i
de Mas de actuacions banda
Barberans

Queden pendent de resolució les partides relatives a:
4.800,00 €

600,00 €

600,00 €

10.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

GEMAN

Activitats
rocòdrom i marxa
verda

713,09 €

600,00 €

600,00 €

Centre

Activitats

225,00 €

225,00 €

225,00 €

difusió

€

 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.
Interessos préstec

 Manteniment Llar d’infants
Fins ara, la suma total d'aquestes subvencions s'eleva a
144.747,87 €
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Subvenció Generalitat de Catalunya
El Departament de Territori i Sostenibilitat, de la
Generalitat de Catalunya, ha concedit a l'Ajuntament de
Mas de Barberans, una subvenció per als espais naturals de
Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020
(operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018, per
import de 3.384,19 €.
MARATÓ de TV3 2018 a Mas de Barberans

L'edició del 2018 ha estat dedicada a recaptar fons per la
lluita contra el càncer. És la tercera vegada que es dedica
a combatre aquesta malaltia que és la primera causa de
mort entre els homes i la segona entre les dones. Els
avenços mèdics i en investigació dels últims 10 anys han
fet augmentar d'un 7% la supervivència dels pacients.
Enguany s'han canviat les activitats que s'anaven fent al
Mas en aquests darrers anys. La tradicional llançada de
globus s'ha substituït per un ball de vermut. De
l'organització i despeses se n'ha fet càrrec l'Ajuntament
amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola Teresa
Subirats i Mestre que s'encarregà de muntar, decorar la sala
i atendre la barra del Centre Cívic.
La recaptació de la venda d’entrades i aportacions vàries
tan als comerços com el dia de l’acte al Centre Cívic han
estat ingressats en la seva totalitat al compte de la Marató i
ascendeix a la quantitat de 840 €, quasi el doble d’altres
actes organitzats els anys anteriors.

Biblioteca
Recordeu que podeu fer-vos el carnet de biblioteca
gratuïtament i que aquest carnet us serveix per qualsevol
altra biblioteca de Catalunya que estigui inclosa a la xarxa
de biblioteques públiques de Catalunya.
També us informem que teniu, a més a més dels llibres i
revistes, el servei de préstec de pel·lícules en DVD. Alguns
dels últims títols que hem rebut són; “La Librería”, “El
Insulto”, “Asesinato en el Orient Express”, “Sin Rodeos”,
“Un lugar tranquilo”, “La mujer que sabía leer”, I en
infantil; “El hijo de Biogfoot”, “Ballerina”,
“Los
pingüinos de Madagascar”, “El malvado zorro feroz”,
“Capitán calzoncillos”…
En llibres tenim : “El fil invisible” de Gemma Lienas, ”
Una historia de las imágenes” de David Hockney y Martin
Gayford, “Contes de bona nit per a nenes rebels” de Elena
Favilli i Francesca Cavalo, “Anàlisi integral d’empreses”
d’Oriol Amat en la seva 4ªedició actualitzada i de l’autor
local Joan Maria Romaní i Olivé “Diccionari del Vi i del
Beure” en una segona reedició actualitzada recentment i
que ha estat obsequiat pel propi autor.

Festa de Sant Antoni 2019
Aquesta es celebrarà el dissabte 19 de gener. Pel matí, es
preveu construir la barraca al lloc de costum. La
representació començarà a les 18:30h a la Plaça de
l'església. Després, es sortirà cap el Cantonet on es seguirà
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amb l'espectacle i es cremarà la barraca. Per la nit hi haurà
nit de ball al Centre Cívic amb el Duet Deluxe.

Adhesió al pacte d’alcaldes/esses
La Comissió Europea va posar en marxa al 2008 el
denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, un mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. Posteriorment, l' any 2014,
evidenciant que el canvi climàtic ja era una realitat, es va
llançar una nova iniciativa per implicar el món local en
l'adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per
l'Adaptació (Mayors Adapt). Finalment, el 15 d'octubre de
2015, s'aprova el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia
Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les
ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO 2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica implantació
d’energies renovables, així com i millorar la preparació
dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
L'Ajuntament de Mas de Barberans té la voluntat d'avançar
cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la
contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits
com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció
de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Alhora,
també vol afavorir l’adaptació del municipi al canvi
climàtic per augmentar així la seva resiliència.
Concretament, fa seves les propostes de la UE que es
compromet a reduir les seves emissions de CO 2 en un 40%
fins l'any 2030, i redactar un Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini màxim de dos
anys des de la data d’adhesió al Pacte.
Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del
suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport
que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
L’Ajuntament de Mas de Barberans, es compromet també
a elaborar un informe biennal per l’avaluació, control i
verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia,
a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla
d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible
i el Clima a Europa.

