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L’Ajuntament sancionarà 
als bancs amb pisos buits

Barberà del Vallès 
multarà les entitats 
financeres que tinguin 
habitatges buits amb 
l’objectiu d’incentivar 
als bancs a introduir 
aquests habitatges al 
mercat de lloguer 
social.

Primer pas per a la creació 
d’una xarxa de voluntariat ciutadà.  
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r
Dia Internacional
de Commemoració anual
en memòria de les

A les 19h 
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende

CONFERÈNCIA: 

MEMÒRIES DE MAUTHAUSEN, 
100 anys del naixement de J. Amat-Piniella

a càrrec d’AMICAL  DE MAUTHAUSEN
Amb la col·laboració de l`Associació d’Història de Barberà

Biblioteca Esteve Paluzie 

Exposició bibliogràfi ca 
sobre les víctimes de l’Holocaust

2014

DIMECRES 29 DE GENER
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GRUPS   MUNICIPALS

Antonio Báez 

Grup Municipal del PSC

Otra Esperanza
Mientras que el PP se jacta en celebrar una salida de la crisis, que no notamos, y una disminución del desempleo que tampoco vemos, ni compartimos, el 
Partido Socialista sigue luchando por una garantía de justicia social perdida y por una ciudadanía que sufre las consecuencias de una crisis y una política 
de derechas de gobiernos , tanto en Cataluña como en España , completamente ajenos a las necesidades y demandas de aquellos a los que representan.
Una ley del aborto discriminatoria, retrógrada y que lleva a las mujeres más de 30 años atrás. Una ley de educación que desprecia el catalán y que ignora 
que la educación debe ser el principal mecanismo hacia la igualdad, que debe permitir que cada uno pueda decidir libremente su proyecto de vida . Un 
gobierno que, simplemente, juega el papel del “otro día tirando“ ante las subidas de los precios de suministros básicos como la luz. Esto es lo que hace el 
gobierno de España y que este 2014 los socialistas tendremos que combatir.
Un govern de la Generalitat paralizado, y entregado a un socio a quien sólo preocupa un proceso hacia una teórica independencia plena de inciertas y de 
nefastas consecuencias para los catalanes y las catalanas. Ni la crisis, ni el paro, ni los recortes en educación, salud y atención a la dependencia son 
prioridades para el gobierno de Cataluña, y esto también será lo que este 2014 los socialistas tendremos que rebatir.
No va a ser un año fácil, demasiados frentes abiertos, pero tendremos que seguir luchando por aquello en lo que creemos: por una sociedad más justa, con 
más libertad y más oportunidades para todos.
Los y las socialistas queremos ser la esperanza de que esa sociedad sea posible. La esperanza de que hay otra manera de hacer política, más transparente y 
cercana; de que hay alternativas para salir de la crisis sin que nadie quede atrás. 
Feliz 2014

Jaime Fernández 

Grup Municipal del PP

2014 SERÁ EL AÑO DE LA SALIDA DE LA CRISIS, NO DE LA SALIDA DE ESPAÑA
Ya hay más españoles trabajando que el año anterior. Por primera vez desde el inicio de la crisis el número de españoles 
afi liados a la Seguridad Social es superior al año anterior. 2013 fue el primer año desde que empezó la crisis en el que bajó 
el número de parados: casi 150.000 menos que en 2012. Ya hay también más empresas cotizando a la seguridad social que 
el año anterior. Si España está venciendo la crisis es precisamente porque el Gobierno de Rajoy ha hecho los deberes y eso 
signifi ca que los esfuerzos y los sacrifi cios que se han pedido a los españoles han merecido la pena y que las reformas están 
dando sus frutos. Desde nuestro municipio el grupo popular va a seguir apoyando al Gobierno a que continúe trabajando 
en esta dirección porque son muchos los parados que necesitan que se siga trabajando en la línea que nos va a ayudar a salir 
de ese pozo donde nos dejó el PSOE. No nos podemos permitir que los socialistas nos engañen otra vez con un modelo que 
nos llevó a una crisis sin precedentes. El PP no gobierna de cara a la popularidad, sino de cara a la efi cacia, por eso en 2014 
se va a iniciar una nueva etapa de crecimiento y empleo que lo que queremos es que llegue a todas las economías familiares 
y dé oportunidades de empleo a todos. Artur Mas persistirá en su error, dando la espalda a los verdaderos problemas de los 
catalanes e insistiendo en su proyecto separatista, pero 2014 no será recordado por la salida de Cataluña de España sino por 
la salida de España de la crisis. 

Pere Ramon 

Grup Municipal de CiU

Venturós 2014
Iniciem un nou any, un any complicat però esperançador alhora. Molta gent pateix la crisi que ja fa masses anys que dura i que es fa punyent 
en determinats sectors de la nostra societat, especialment a les llars més humils.
Podríem parlar de moltes coses. Cada dia les notícies ens parlen de noves crisis a tots els nivells socials però nosaltres des de Convergència i 
Unió voldríem que aquestes curtes ratlles ens ajudessin a veure amb optimisme aquest nou any que ara estrenem.
Voldríem remarcar que en un moment tant complicat com aquest, la coalició de govern que tenim a Barberà entre el PSC i Convergència i Unió 
hem aconseguit donar sortida a tres qüestions que venien de molt lluny i que per fi  s’acabaran resolent favorablement com són el Centre de 
Rehabilitació, amb concert de l’ICS, evitant a molta gent amb difi cultats lògiques de mobilitat haver d’anar a Ripollet o Sabadell; la construcció 
tant demandada de la nova escola Marta Mata, pràcticament l’única que es començarà a construir aquest any en tota Catalunya; i la restauració 
de la nostra estimada Església Romànica que des de molt temps patia un deteriorament considerable que posava en perill les pintures, úniques 
“in situ” del seu gènere. 
No ha estat una feina fàcil, tampoc una coincidència. És fruit de l’esforç d’un equip de govern (PSC-CiU) que no hem deixat de treballar ni un 
sol dia per aconseguir aquests resultats tant esperats.
Ens els propers mesos parlarem d’altres resultats aconseguits però no volíem començar l’any sense remarcar aquestes fi tes tan importants per 
tots i alhora aprofi tar aquestes ratlles per desitjar-vos salut i felicitat per aquest 2014.

José Luis Rivera 

Grup Municipal d’ICV-EUiA

UN NOU ATAC CONTRA LA DEMOCRÀCIA
Des que el President Zapatero va iniciar les polítiques de submissió a la Troika (Banc Central Europeu, Fons Monetari Internacional i Comissió 
Europea), els drets laborals, els salaris i pensions, i la democràcia han patit greus atacs per part dels governs titelles de Catalunya i Espanya. 
L’autonomia local ha estat un dels objectius de mesures regressives i centralitzadores, que volen fer dels Ajuntaments simples gestors de ser-
veis, sense cap poder.
La Reforma del Règim Local, les diferents lleis (catalana i espanyola) d’Estabilitat Pressupostària, i l’ofegament fi nancer que practica sobretot 
la Generalitat, amenacen la capacitat dels Ajuntaments per fer front a necessitats urgents dels nostres veïns i veïnes. El Govern de CiU i ERC, 
a més de fer uns pressupostos retalladors i regressius, han protagonitzat l’últim atac contra l’autonomia local. Una manera molt estranya de 
felicitar-nos l’any ha estat retallar a menys de la meitat la partida del Fons de Cooperació Local de Catalunya, i a més, han canviat els criteris 
de repartiment, deixant-ne fora ajuntaments que representen més de 5,5 milions de catalans i catalanes, entre ells l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès.  ICV-EUiA rebutjem aquesta mesura i farem tot el possible per aconseguir aturar aquest atac contra la democràcia.
Malgrat aquest i altres atacs, us volem desitjar un bon inici d’any, i molta força per defensar els serveis públics, que són garantia de justícia 
social. D’altra banda, i davant de la renúncia com a regidor d’en Juan José Rodríguez, fi ns ara portaveu de la PCPB, aprofi tem aquest espai per 
reconèixer la seva dedicació a l’Ajuntament de Barberà durant aquests anys, i per desitjar-li molta sort en les seves noves ocupacions. 
Salut i bona feina.

Sílvia Fuster

Grup Municipal del PCPB

Barberencs i Barberenques, de ben segur que molts de vosaltres ja em coneixeu, el meu nom és Sílvia Fuster i seré la nova portaveu 
de la Plataforma Ciutadana per Barberà.
En llegir aquestes paraules, un pot pensar..., i ara perquè aquest canvi? Doncs mireu, la PCPB, és la primera força política a l’oposició 
i ho hem estat durant deu anys, des que vam néixer com a partit. Falta un any i mig per a les eleccions del 2015 i creiem que és un 
bon moment per fer un canvi generacional. Des d áquí, vull agrair una vegada més, la feina feta de qui m’ha precedit en aquesta 
tasca, en Juanjo Rodríguez.
Amb una servidora al capdavant, seguirem treballant amb projecció de futur i pensant en que una altra Barberà és possible. Segui-
rem apostant per millorar tots aquells àmbits de la nostra ciutat que requereixin especial atenció, el benestar social, la cultura, la 
sanitat, la gent jove, la tercera edat,i amb tot el que tingui a veure amb la millora pels ciutadans de Barberà.
Per fer-hi front, comptaré amb un gran equip de persones molt preparades d’aquest poble, perquè som un partit polític de barberencs 
i barberenques, gent com tu. Porto ja uns quants anys treballant a la política municipal i vull dir-vos que m’hi enfrontaré amb molta 
il·lusió, amb tranquil·litat i òbviament, amb la serenitat necessària. Per tant, seguirem treballant per caminar junts cap al 2015!! 
Resto a la vostra disposició per quelcom necessiteu. Moltes gràcies. Sílvia.
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Ple d’octubre
La sessió es va iniciar amb l’aprovació 

per unanimitat de l’acta de la 

sessió anterior. 

Seguidament es va debatre 

l’aprovació provisional de les 

Ordenances fi scals reguladores 

dels tributs i els preus públics 

municipals per a l’any 2014 que 

van ser aprovades de forma inicial 

amb els vots a favor de PSC i CiU; 

les abstencions del PP i la PCPB, 

i els vots en contra d’ICV–EUiA. 

L’encarregat d’exposar aquest punt 

va ser el tinent d’Alcaldia d’Hisenda, 

Xavier Garcés.

A continuació, es va aprovar la 

modifi cació de crèdit núm.8 

del Pressupost de 2013 per 

transferències de crèdit per un 

valor de 56.878,71 euros. Es va 

aprovar amb els vots a favor del 

PSC, CiU, PP i PCPB i l’abstenció 

d’ICV-EUiA.

La sessió plenària del consistori, 

va continuar amb l’aprovació per 

unanimitat del manifest contra la 

violència vers les dones, redactat 

conjuntament per la Generalitat de 

Catalunya, les quatre Diputacions 

catalanes, la Federació de 

Municipis de Catalunya, i 

l’Associació Catalana de Municipis 

i Comarques, exposat per la regidora 

del Programa Municipal per a la 

Igualtat de les Dones, Elvira Maza.

Tot seguit es va passar al debat 

per ratifi car el Decret d’Alcaldia 

relatiu a la signatura del conveni 

de col·laboració entre l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 

per allotjar a famílies en situació 

d’emergència econòmica i social.  

El punt, aprovat per la unanimitat 

de tots els grups municipals, va ser 

exposat per la regidora de Benestar 

Social, Mercè Cuadrado.

Seguidament es va donar pas a la 

declaració d’obra i instal·lació 

d’especial interès o utilitat 

municipal de l’Escola Marta Mata, 

un acord que va ser aprovat per 

unanimitat de tots els grups 

municipals, exposat pel tinent 

d’Alcaldia d’Urbanisme, Antonio Báez.

Tot just després, l’Alcaldessa va donar 

pas a l’aprovació de l’adhesió a la 

declaració institucional de ciutats 

defensores dels drets humans, 

explicant i agraint la participació 

de moltes persones en els actes 

programats en el mes d’octubre 

emmarcats en el projecte ‘Ciutats 

Defensores dels Drets Humans’ .

Per últim es va donar compte de les 

resolucions d’alcaldia presidència, 

i no havent-hi cap moció d’urgència es 

va passar al torn de precs i preguntes.

Ple de novembre
El passat 27 de novembre, 

l’Ajuntament va acollir una nova sessió 

del Ple municipal. El primer punt del 

dia va ser l’aprovació de l’acta de la 

sessió anterior per unanimitat.

A continuació, es va aprovar una línia 

d’ajuts extraordinaris dels tributs 

municipals i les bases reguladores 

per a l’atorgament d’ajuts socials 

de l’Impost de Béns Immobles 

(IBI), també per unanimitat. Durant 

la seva intervenció, el tinent d’Alcaldia 

d’Hisenda, Xavier Garcés, va destacar 

que aquesta mesura “és un pas 

endavant cap a la tarifi cació social”. 

En el tercer punt de l’ordre del dia 

es va dur a terme l’aprovació del 

Calendari Fiscal per a l’any 2014 

per unanimitat. 

Seguidament, torn per donar compte 

de l’estat de les bonifi cacions i 

subvencions que l’Ajuntament 

ha gestionat d’1 de gener al 31 

d’octubre de 2013, amb un valor 

total de 1.499.683,11 euros. 

Al punt cinquè es van aprovar les 

modifi cacions de l’Organigrama 

municipal i de la relació de llocs de 

treball amb els vots a favor del PSC 

i CiU, els vots en contra de la PCPB 

i ICV-EUiA, i les abstencions del PP.

El tinent d’Alcaldia de Recursos 

Humans, Antonio Báez, va especifi car 

que aquests canvis tenen la fi nalitat de 

“modifi car l’estructura organitzativa per 

tal de maximitzar serveis”.

En l’apartat de mocions, van ser 

diverses les que es van debatre durant 

la sessió.

La primera moció, presentada pel 

portaveu de la PCPB, relativa al 

Torrent de Can Llobateres, va 

ser aprovada per unanimitat. La 

moció estableix l’acord de donar a la  

zona de la Font de Can Llobateres la 

consideració de paratge singular.

La segona moció, presentada pel 

portaveu d’ICV-EUiA, d’oposició al 

Projecte de Llei de Racionalització 

i Sostenibilitat de l’Administració 

Local (ARSAL), es va aprovar amb 

els vots a favor de PSC, PCPB, CiU i 

ICV-EUiA, i els vots en contra del PP.

La tercera moció, presentada pel 

portaveu d’ICV-EUiA, relativa a 

l’Avantprojecte de Reforma del 

Sistema Elèctric, es va aprovar amb 

els vots a favor de PSC, PCPB, CiU i 

ICV-EUiA, i els vots en contra del PP.

A la part fi nal del Ple, es va debatre la 

urgència d’una moció presentada 

pel portaveu del PSC, de rebuig a 

l’Avantprojecte de llei de reforma 

del Sistema de Pensions presentat 

pel Govern central. Es va acceptar 

la urgència de la moció amb els 

vots a favor del PSC, PCPB, CiU i 

ICV-EUiA i els vots en contra del PP. 

Després del debat, la moció va ser 

aprovada amb els vots a favor del 

PSC, PCPB, CiU i ICV-EUiA i els vots 

en contra del PP.

La sessió plenària del mes de 

novembre va concloure amb el torn de 

precs i preguntes. 

Ple de desembre
El primer punt del dia va ser 

l’aprovació de l’acta de la sessió 

anterior per unanimitat.

A continuació es va iniciar el debat 

de l’aprovació definitiva de les 

Ordenances fiscals reguladores 

dels tributs i els preus públics 

municipals per a l’any 2014, que ja 

va ser aprovada de forma inicial en el 

passat mes d’octubre. 

Les Ordenances Fiscals Reguladores 

dels Tributs i Preus Públics 

municipals per a l’any 2014 es van 

aprovar amb els vots a favor de PSC 

i CiU, les abstencions de PP i PCPB, i 

els vots en contra d’ ICV-EUiA.

A continuació, es va donar pas al 

debat per l’aprovació provisional del 

Pressupost General per a l’exercici 

2014, format pel Pressupost del 

Consistori i pel de l’empresa 

AISA, societat mercantil de capital 

íntegrament municipal, així com 

les bases d’execució i la plantilla de 

treballadors municipals. 

El Pressupost ordinari de despeses i 

inversions es xifra en 38.439.577,97, 

dels quals 37.785.345,75 euros 

pertanyen a l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès mentre que AISA comptarà amb 

un pressupost de 654.232,22 euros.

El pressupost va ser aprovat de 

forma inicial amb els vots a favor 

del PSC i CiU, les abstencions de 

PCPB i PP, i els vots en contra d’ICV-

EUiA.

La sessió va continuar amb el debat de 

l’aprovació de l’expedient plurianual 

del Projecte d’Aplicació de Mesures 

d’Eficiència Energètica Municipal 

exposat per la tinenta d’Alcaldia de Via 

Pública, Cristina Conde.

L’acord de l’aprovació de l’expedient 

plurianual va ser aprovat finalment 

pels vots a favor de PSC, CiU, PP i 

ICV-EUiA, i les abstencions de la 

PCPB. 

El següent punt de l’ordre del dia va 

fer referència a la dissolució de la 

societat d’economia mixta per a la 

promoció de l’estalvi, l’eficiència 

i la diversificació de l’energia i 

les energies renovables.  El tinent 

d’Alcaldia d’Urbanisme, Antonio 

Báez, va ser l’encarregat d’explicar 

l’acord que va ser aprovat amb 

per unanimitat de tots els grups 

municipals.

Tot just després, es va donar compte 

de les resolucions d’alcaldia 

presidència, i es va passar a exposar 

les mocions d’urgència, que tots els 

grups van votar per unanimitat la seva 

urgència. 

La primera que es va debatre, va 

ser presentada pel tinent d’Alcaldia, 

Antonio Báez i feia referència a la 

declaració conjunta d’un total de 

43 ajuntaments de Catalunya amb 

la qual es vol reclamar la restitució 

de diversos documents dels seus 

arxius institucionals requisats a la fi 

de la guerra civil. Aquesta moció va 

ser aprovada amb els vots a favor 

de PSC, CiU, PCPB, ICV-EUiA, i les 

abstencions del PP. 

Tot seguit, el regidor d’Hisenda, 

Xavier Garcés va explicar la moció 

d’urgència relativa a la indagació 

a tràmit de les al·legacions a les 

Ordenances Fiscals Reguladores 

dels Tributs i Preus Públics 

Municipals presentades per la 

Cambra de Comerç de Sabadell, 

que no van ser acceptades per ésser 

presentades fora de termini. Garcés 

va manifestar que malgrat sent 

extemporànies, creia necessari donar-

li resposta. Aquesta moció va ser 

aprovada per unanimitat de tots els 

grups municipals. 

Per finalitzar a la sessió plenària, 

l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, 

Ana del Frago va donar compte del 

nomenament accidental i presa 

de possessió del nou secretari del 

consistori barberenc.

La sessió plenària del mes de 

desembre va concloure amb el torn de 

precs i preguntes.

Plens municipals 2013

 Les Actes corresponents als Plens Municipals  es podran consultar una vegada aprovades en sessió plenària a  http://www.bdv.cat  a l’apartat Òrgans de Govern de la secció Ajuntament 

bstencions del PP. 
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El Consell d’alcaldes i alcaldes-
ses del Vallès Occidental reunit  
dimarts, 21 de gener, van deba-
tre diferents línies de treball i en-
tre els temes proposats pels bat-
lles vallesans ha estat l’acord per 
a la garantia del suport econò-
mic a les famílies en matèria 
de menjadors socials amb el 
qual es sol·licita al departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya 2,6 milions d’euros 
per a beques; un acord per im-
pulsar la reindustrialització del 
territori; així com la sol·licitud a 
la Generalitat de Catalunya d’un 
estudi sobre el carril Bus-VAO.

Aquest últim acord va ser exposat 
per l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Ana del Frago en el qual 
es demana al departament de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya valori, avaluï 
i estudiï les diferents possibilitats 
d’ús del carril Bus-VAO (Vehicles 
amb Alta Ocupació) de l’autopista 
C-58 així com altres propostes per 
a reduir o solucionar els embus-
sos de trànsit a aquesta via fona-
mental de comunicació entre la 
comarca i el Barcelonès, tant en la 
mateixa entrada i sortida de Bar-
celona com a altres trams situats 
íntegrament al Vallès Occidental. 

Aquesta proposta d’acord ve-
nia donada per l’interès mostrat 
per l’Alcaldessa de Barberà arran 
d’una carta enviada a la presiden-
ta del Consell Comarcal. 
El carril Bus-VAO va posar-se en 
funcionament el 29 d’octubre de 
2012 amb una previsió diària d’ús 
de 7.500 vehicles. Aquesta pre-
visió no es va complir, ja que al 
març de 2013 se certificaven pro-
mitjos de l’ordre de 2.000 vehicles 
diaris. El 18 de març de 2013 es van 
canviar tant els horaris d’obertura 
del carril Bus-VAO com el nom-
bre d’ocupants per vehicle auto-
ritzat a circular-hi, reduint-se a 

només dues persones per vehi-
cle.  Nou mesos després dels da-
rrers canvis d’ús al carril Bus-VAO 
a l’autopista C-58 l’ús diari mitjà 
del carril Bus-VAO és de 4.600 
persones, molt per sota de la xi-
fra d’ús inicialment calculada, 

demostrant clarament la seva in-
frautilització.
Tots els acords presos en la reunió 
del Consell d’alcaldes i alcaldesses 
del Vallès Occidental, celebrada el 
21 de gener, es poden consultar a 
la pàgina web: www.bdv.cat. 

Es reuneix el Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental
L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, va sol.licitar fa unes setmanes a la presidenta del 

Consell Comarcal, Pepita Pedraza, que es demanés a la Generalitat de Catalunya l’estudi de l’ús del carril Bus-VAO



UN ANY DE RECOLLIDA 

PNEUMÀTICA A BARBERÀ 

La recollida pneumàtica de Barberà ja ha complert un 
any de funcionament. 
Al gener de 2013 es va iniciar la posada en marxa per 
fases d’aquest sistema. En aquests moments , amb tot 
l’equipament funcionant al 100%, es compta amb 148 
bústies d’abocament:
 - 42 bústies de fracció Resta
 - 34 bústies de fracció Paper/Cartró
 - 37 bústies de fracció Envasos
 - 35 bústies de fracció Orgànica

Aquestes bústies donen servei a 2.570 vivendes del 
municipi, aproximadament a uns 5.811 habitants del 
municipi (17,84 % de la població de Barberà). 
Les recollides establertes han estat les següents :
- Recollida a les 6 hores del matí de les fraccions Envasos 
i a continuació de la fracció de Resta
- Canvi dels contenidors, ubicant les altres dues 
fraccions (ja que la central disposa de 2 ciclons)

- Recollida a les 8 hores del matí de les fraccions de 
Paper i Cartró, i a continuació de la fracció d’Orgànica.
- Recollides de reforç per les bústies que tenen més 
utilització, segons necessitats.

Els percentatges de recollida selectiva en quant als 
envasos i el paper/cartró són lleugerament superiors 
respecte als resultats de la recollida ordinària.  
Amb la posada en servei de la recollida pneumàtica, s’ha 
reduït el pas de camions de recollida de contenidors i 
per tant trànsit, sorolls i emissions de CO2. 
Les incidències detectades en aquest temps han 
estat degudes a embussos a les bústies provocats 
per abocaments incorrectes de materials (elements 
voluminòs que no entra correctament al conducte 
i queda encaixat, i que per tant s’ha d’extreure 
manualment).  La fracció més afectada per aquest 
fet és el cartró, i que només trossejant aquest residu, 
s’evita el col·lapse d’aquesta bústia. 
El vidre s’ha de dipositar als contenidors d’aquesta 
fracció ubicats al carrer, i en els quals s’ha d’evitar deixar 
bosses d’escombraries al seu costat. 

Per això recordem:
- Dispositeu cada residu a la seva bústia
- Dipositeu el vidre al contenidor del carrer    
- Eviteu deixar residus fora de les bústies
- Utilitzeu bosses de tamany adequat per tal que 
entrin per les comportes
- No aboqueu líquids, objectes llargs, objectes pe-
sats a les bústies, ja que provocaran embussos
- Trenqueu els cartrons per evitar que quedin en-
caixats als conductes
- Llenceu els envasos amb el mínim volum

Tots aquells elements que per les seves carac-
terístiques de grandària o pel seu pes (caixes de 
plàstic dur, caixes de fusta, trastos vells o runa)  
no puguin ser dipositats a les bústies de recollida 
pneumàtica, poden ser portats:

 Deixalleria Municipal 
 C/Circumval·lació 16 
 Dilluns a dissabte de 10 a 13.30  i de 16 a 19h
 Diumenge de 10 a 13.30h 

Voluminosos i Poda, podeu sol·licitar el servei de 
recollida a travès de la Web www.barberaneta.com 
o trucant al telèfon 93 729 35 36
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L’Acadèmia Barberà torna 
a participar en la Fira STS 
Beauty Barcelona
El proper 8, 9 i 10 de febrer la ciutat de Bar-
celona torna a acollir la Fira STS Beauty, un 
gran estand professional dedicat a la perru-
queria i l’estètica del nostre país. 

Enguany tornarà a participar el centre de for-
mació en perruqueria i estètica, Acadèmia 
Barberà, que presentarà el seu treball a la 
passarel·la Noves Generacions. 

En la passarel·la, que es realitzarà el 10 de fe-
brer a les 15h, l’escola presentarà un espec-
tacle de 40 minuts on 5 alumnes donaran a 
conèixer, en directe, els seus treballs de per-
ruqueria i estètica. 

Els i les alumnes:
· Anna Merchan, Estudiant de Perruqueria, 

de Sabadell
· Coral Martínez, Estudiant de Perruqueria, 

de Badia del Vallès
· Marta Cortés, Estudiant de Perruqueria, de 

Cerdanyola del Vallès
· Yousra Chefchaouai, Estudiant de Perru-

queria, de Ripollet
· Laura Fabra, Estudiant d’Estètica, de Bar-

berà del Vallès.

Els comerços col·laboradors:
· 54 Gallery; Juan Muñoz, fotografies de 

l’acte
· Alberto Hurtado; estilista, suport en 

l’organització i realització dels looks mos-
trats a la fira.

· Botiga Cleopatra; Models Cleopatra seran 
les models que pentinaran i maquillaran en 
directe.

· La Caseta de l’Art; decoració i comple-
ments

· Esteve Querol; dissenyador del vestuari de 
les 5 models 

· Aidha Klher, productes professionals de 
perruqueria

· Indústries Oriol, productes professionals 
de perruqueria i estètica

BREUS

Durant el passat any 2013, les 
Oficines d’Atenció a la Ciuta-
dania (OAC) de Barberà del Va-
llès van rebre un total de 54.889 
visites, incloent les oficines de 
l’Organisme de Gestió Tribu-
tària de la Diputació de Barcelo-
na (ORGT) i del Servei d’Aigües 
de Barberà Empresa Municipal, 
SA (Sabemsa). Aquesta dada su-
posa un increment de 3.274 vi-
sites en el darrer any, ja que en 
2012, es van registrar 51.615 visites.
Del total de visites ateses, un 
73,07% han estat per a les Ofi-
cines d’Atenció a la Ciutadania 

de l’Ajuntament i del Centre Cí-
vic Ca n’Amiguet, un 20,60% per 
l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona i el 
6,33% restant per l’Oficina de SA-
BEMSA.
En 2013, tal com va succeir en 
anys anteriors, el mes de maig és 
el període en el qual es concen-
tren més visites, arribant a 6.834, 
655 visites més que en 2012. Això 
es deu a la coincidència de tràmits 
relacionats amb les preinscrip-
cions a les llars d’infants i ajuts es-
colars, entre d’altres. D’altra ban-
da, el mes d’agost torna a ser el 

mes amb menor afluència, en el 
qual es van atendre 2.244 visites.
En referència a l’afluència de pú-
blic, un 87,27% de les visites es 
concentren en el torn de matí (de 
8 a 15h), sent l’horari de 10 a 13h, 
el de major afluència de visitants 
(64,85% de les visites). A la tarda, 
es van atendre un 11,28% de visi-
tes, i dissabte, un 0,97%.
Pel que fa al temps d’espera, 
es manté un temps inferior als 
4 minuts en el 83,2% dels ca-
sos, i el temps d’atenció mitja-
na s’estableix en 6 minuts 12 se-
gons. El dia amb major afluència 

de visites és el dilluns, amb un 
22,20%.

En total, durant 2013, les OAC 
van realitzar 55.791 tràmits.

Les Oficines d’Atenció a la Ciutadania reben prop de 55.000 visites en 2013
Els tràmits realitzats durant el passat any arriben a la xifra de 55.791.

La major afluència de visites es concentra al matí, entre les 10 i les 13 hores
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En total han estat 116 famílies 
que es troben en situacions 
socioeconòmiques desfavorides les 
que s’han beneficiat de joguines i 
material didàctic per als seus fills i 
filles. 
La ciutat de Barberà del Vallès 
ha tornat a recollir centenars de 
joguines destinades a nens i nenes de 
famílies amb dificultats econòmiques 
de la ciutat. 
Dins de la campanya de Reis ‘Fem 
créixer la il·lusió’, la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès ha coordinat la 
recollida que s’ha realitzat al Mercat 
Municipal Onze de Setembre, i en 
la que ha col·laborat la Papereria 

Llibreria Can Llobet (passeig Doctor 
Moragas, 266). 
La iniciativa, que es va iniciar el 2 de 
desembre i finalitzar el 24, va recollir 
un total de 648 joguines didàctiques i 
no bèl·liques que han estat repartides 
entre un total de 116 famílies i s’han 
vist beneficiats 165 infants d’entre 0 i 
12 anys de la ciutat.

Barberà recull més de 600 joguines 
en la campanya de Reis 
‘Fem créixer la il·lusió’

‘Barberà solidària amb les famílies amb menys recursos’ recull més de 2,9 tones d’aliments

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Barberà del Vallès, en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, va iniciar al 
mes de desembre una nova edició 
de la Campanya de Recollida 
d’Aliments Bàsics que es realitza 
durant el Nadal. 
La iniciativa solidària, enguany 
sota el lema ‘Barberà ‘sempre’ 
ciutat solidària’, ha assolit un 
gran èxit, ja que en aquesta quarta 
edició s’han recollit un total de 
2.923 kg d’aliments que han estat 
destinats a famílies barberenques 
amb més necessitats. A aquests 
se’ls ha de sumar els més de 3.400 

kg que es van recaptar amb l’obra 
de teatre solidari ‘L’estranya 
parella’ que van realitzar el passat 
mes de novembre barberencs 
i barberenques amants del 
teatre i provinents de diferents 
companyies amateurs de la 
ciutat. Així, en total han estat 
6.323 kg d’aliments que s’han 
repartit durant aquestes festes 
nadalenques a 1.440 persones 
més necessitades del municipi. 
El lliurament es va realitzar el 
passat 18 de desembre a les tres 
entitats de la ciutat: la Parròquia 
Santa Maria, l’associació 
Sozo d’ajuda al necessitat, i 
l’associació Ayuda y Provisión de 
Barberà. Van ser els encarregats 
de fer arribar els aliments a 
les famílies que realment ho 
necessiten. 
Les associacions que un cop 
més han col·laborat en aquesta 
nova campanya han estat: l’AVV 
La Romànica, AVV Can Gorgs, 

AVV Can Gorcs II, AVV Parc 
Europa, AVV Parc Central, AVV 
Casc Antic, AVV Eixample-
Can Llobet, Comerciants del 
Barri de La Romànica, Mercat 
Municipal Onze de Setembre, 
Espotpublicitat, Supermercats 
Simply Market i el Restaurant 
9Serlons Salvatella. 
Cal destacar que enguany la 
campanya s’ha fet extensiva a 
altre tipus de productes com els 
d’higiene personal, productes 
infantils o de la llar, com xampú, 
gel de bany, detergent, bolquers, 
tovalloles, colònies infantils, 
entre d’altres. 

Barberà aporta prop 
de 17.500 kg al Gran Recapte
La ciutat va tenir un total de sis punts de recollida, on els més de 
140 voluntaris van fer un gran treball. El 90% dels aliments van ser 
destinats a aquelles famílies amb més dificultats.
El Gran Recapte a Barberà del Vallès va aconseguir recollir 
aproximadament uns 17.500 quilos d’aliments, segons les 
primeres estimacions realitzades per l’equip de voluntariat que va 
col·laborar. El 90% anirà destinat a les famílies barberenques. 
La campanya va superar la xifra de l’any 2012 en més de 2.500 kg. 
Cal destacar també el gran treball de l’equip de voluntaris que va 
participar en la nostra ciutat. Enguany han estat un total de 144 
persones de totes les edats.
El Gran Recapte a 
Catalunya, com al 
nostre municipi, 
també ha estat un 
èxit. S’ha superat 
la barrera de les 
3 mil tones que 
s’havia proposat 
arribar el Banc 
d’Aliments. 

Per quart any consecutiu, entitats i comerços de la ciutat han tornat a recolzar a més de 1.000 famílies barberenques

Es recullen prop de 5 mil euros per La Marató de TV3
El passat dia 15 de desembre, 
Barberà del Vallès va acollir 
diferents activitats amb 
motiu de la celebració de 
La Marató de TV3, enguany 
destinada a recollir fons per 
a la investigació de malalties 
neurodegeneratives.
La Marató de TV3 és un 
esdeveniment únic, que des de 
l’any 1992 mobilitza la societat 
catalana entorn d’un objectiu: 
obtenir recursos econòmics per 
impulsar la recerca biomèdica 
sobre malalties que actualment 
no tenen guariment conegut. 
La primera de les activitats 
organitzades van ser els actes 
esportius portats a terme a les 
Instal·lacions Municipals Maria 
Reverter. Durant el matí, es van 
realitzar una marató cycling i 

una divertida màster 
class de aeròbic 
junior i infantil. Amb 
la venda d’entrades 
i les aportacions 
econòmiques dels participants 
es van recaptar un total de 
1.414 euros. 
Una altra de les iniciatives 
va estar organitzada per la 
Colla de Diables de Barberà. 
Sota una gran pancarta de La 
Marató, els i les membres dels 
Diables van elaborar pastissos, 
postres i diferents plats dolços i 
salats molt tradicionals. Amb la 
seva venda, l’entitat va recollir 
un total de 297, 61 euros. 
Per la seva banda, l’Escola 
Municipal de Música de 
Barberà va organitzar un 
concert solidari. L’alumnat 

de 3r d’iniciació i preliminar 
van realitzar la cantata de 
les Joguines d’en Martí, 
acompanyats pel Grup de 
saxos. El Grup de metall i 
el Combo Jove, també van 
col·laborar a la iniciativa, que 
finalment van aconseguir 
recaptar un total de 1.170,23 
euros. 
La Coral Louis Vuitton també 
va participar. Va ser dissabte 
a l’Auditori Maria Feliu de 
la ciutat que es va omplir de 
gom a gom. Es va recollir 
amb la venta d’entrades i amb 
l’aportació de l’empresa Louis 
Vuitton, 2.000 euros. 

El Servei Local de Teleassistència, 
premiat per l’Institut Europeu d’Administració Pública

L’Ajuntament de Barberà del Vallès gaudeix d’aquest servei des de l’any 2006, amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia 
dels i les barberenques que viuen soles a casa seva o d’aquelles persones que pateixen alguna discapacitat que els fa 

dependents, augmentant d’aquest manera la seva qualitat de vida
El Servei Local de Teleassistència ha estat mencionat com a Bona Pràctica en el Premi Europeu del Sector Públic 
(EPSA), que convoca l’Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA). 
En aquesta convocatòria dels premis s’han presentat un total 230 projectes, 32 dels quals han rebut la menció de 
Bona Pràctica: un d’ells és el Servei Local de Teleassistència, que beneficia més de 61.000 persones grans o amb 
dependència, presentat per la Diputació de Barcelona.
El servei garanteix la seguretat de les persones grans o dependents les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, a través d’un 
penjoll connectat a una central telefònica. Es va crear el 2005 en el marc de la Xarxa Local d’Atenció Domiciliària i ha 
crescut dels 3.800 usuaris inicials al gairebé 62.000 en l’actualitat, a 310 municipis de la demarcació de Barcelona, amb 
l’excepció de Barcelona ciutat que disposa del seu propi servei. 

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en  sessió 
ordinària de data 12 de desembre de 2013, ha 
adoptat l’acord d’obrir convocatòria per la 
concessió d’ajuts a entitats culturals i cíviques 
sense finalitat de lucre que desenvolupin el seu 
programa d’activitats al municipi de Barberà 
del Vallès durant l’any 2014 i l’aprovació de les 
Bases que regiran aquesta convocatòria.

Podeu consultar les bases esmentades a 
la pàgina web www.bdv.cat o al  Casal de 
Cultura, carrer Nemesi Valls, 35.
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Un pressupost pel 2014 coherent amb el context econòmic
“L’exercici del 2014 s’inspirà en els mateixos principis que el pressupost 2013: 

prudència, rigor i estabilitat pressupostària”
                              Ana del Frago

Al passat ple del mes de desembre es 
va debatre l’aprovació provisional del 
Pressupost General per a l’exercici 
2014, format pel Pressupost del Con-
sistori i pel de l’empresa AISA, societat 
mercantil de capital íntegrament mu-
nicipal, així com les bases d’execució i 
la plantilla de treballadors municipals.
Segons va explicar el tinent d’Alcaldia 
d’Hisenda, Xavier Garcés, aquests “són 
uns comptes confeccionats sota els 
criteris de garantia de tots els serveis 
bàsics que tenen relació directa amb 
la ciutadania: Serveis Socials, Promo-
ció Econòmica i Ocupació, Habitat-
ge”, entre d’altres, que segons Garcés 
“es veuen reflectits directament en 
l’increment d’aquest tipus de parti-
des”.  
El regidor va destacar que “són uns 
comptes molt curosos amb els ingres-
sos”, ja que segons va explicar “tenen 
una disminució global d’un 0,69%”.  
A més, va posar de manifest que 
“aquest Ajuntament està fent un 

gran esforç de finançament en les 
seves inversions, que es financien 
amb recursos propis. Mai a costa de 
l’endeutament”.

Garcés va assenyalar que “el fons de 
contingència proposat enguany té un 
import de 950.000 € destinat a ga-
rantir la sosteniblitat del consistori”, 
i està pensat, perquè en funcions de 
l’assoliment dels ingressos es pogués 
destinar a incrementar les partides de 
caire social. 
Pel que fa a l’endeutament, va do-
nar a conèixer que “la previsió de 

tancament de l’any 2013”  amb els in-
gressos efectius coneguts del 2013, pot 
permetre afirmar que “tancaríem un 
exercici amb un ràtio d’endeutament 
del 60% i que pel que fa als pressupos-
tos del proper any 2014, el nostre ob-
jectiu és arribar al 55,5%”.
L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana 
del Frago, va manifestar que els pres-
supostos per a l’any 2014 “són con-
tinguts, coherents amb el context 
econòmic en que vivim, austers, però 

útils per complir els compromisos del 
nostre municipi amb els ciutadans”.

“Hem confeccionat uns comptes sus-
tentats en uns valors i unes idees de 
treball que volem per a la nostra ciu-
tadania. En definitiva és la gestió 
d’una ciutat, que tindrà uns resultats 
basats en la vida de les persones”. 

PRESSUPOSTOS

 Despeses de personal  
31,92% 

 Béns corrents i serveis  
43,78% 

Interessos  
2,97% 

 Transferències corrents  
8,27% 

 Inversions reals  
2,46% 

 Transferències de 
capital  
1,97%  Passius financers  

8,62% 

ents 

EVOLUCIÓ DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT

En milions d’euros

Impostos directes  
42,69%

Impostos indirectesImpostos indirectes
1,78% Taxes i altres ingressos TT

22,84% 

Transferències corrents ncies corrents 
277,17%

Ingressos patrimonials
1,35%

Enajenació d'inversions
reals 1,91%

Transferències de capital
2,27%

Passius financers  
0% 

17%

INGRESSOS 2014

DESPESES 2014
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40,99%
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DESPESES NO FINANCERES

Pressupost definitiu 2013

38.851.722.21 €

Previsió 2014

37.786.345,75 €

Variació % 2013/2014 - 2,74 %

L’objectiu 
de ràtio d’endeutament 

pel 2014 serà 
d’un 55,5% baixant 

així prop de 5 punts
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Torre d’en Gorgs, 40. Tel.: 93.719.28.37 · barberapromocio@barpro.cat

L’empresa d’inserció Barberà Inserta 
SL és l’aposta que fa l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès per oferir una nova 
porta d’oportunitats laborals a aque-
lles persones que tenen més dificul-
tats per trobar feina.
L’objectiu general de Barberà Inserta 
és el de fomentar la integració socio-
laboral de persones en risc d’exclusió 
social, a través de la millora de la seva 
ocupabilitat i les competències mit-
jançant el disseny d’itineraris perso-
nals d’inserció.
En el darrer any, fins el 74% dels in-
gressos han provingut dels treballs  
realitzats al l’Ajuntament   mitjançant 
els serveis  de jardineria, consergeria 
i neteja que es realitzen a diferents 
indrets de la ciutat i que han donat 
ocupació a 25 persones. El 26% res-

tant d’ingressos provenen de clients 
particulars i empreses.  
El principal pla d’actuació per a l’any 
vinent és consolidar serveis i clients,  
fent un esforç per a captar nous 
clients: particulars, empreses priva-
des, així com continuar en la cerca 
d’altres administracions públiques.
Des dels seus inicis, Barberà Inserta 
ofereix els serveis de jardineria (dis-
seny i manteniment) i forestal; tre-
balls de pintura i petites reformes 
d’interiors i neteja (tant a particulars 
com a empreses). 
Per a l’any vinent es vol impulsar 
més els serveis de neteja a tot tipus 
d’instal·lacions, oficines i locals; així 
com treballs de jardineria per a parti-
culars i empreses. 
Per als clients, contractar els diferents 
serveis que ofereix Barberà Inserta 

permet fer-ho de forma integrada a 
preus molt competitius, alhora que 
es promouen els valors d’ètica, igual-
tat i solidaritat, oferint una imatge 
d’empresa responsable socialment.
La Diputació de Barcelona, Universi-
tat Autònoma, Magneti Marelli, Fe-
rreteria Puig, Fundació Alia, Insti-
tuts de La Romànica i Can Planas de 
Barberà del Vallès, Institut Can Mas 
(Ripollet) i Institut Gorgs (Cerdan-
yola)... Així com particulars són al-
guns dels clients que ja confien en els 
serveis de manteniment per a les se-
ves instal·lacions.  La confiança dels  
clients  ens ha  permet tenir actual-
ment 12 persones contractades amb 
un itinerari laboral  que amb forma-
ció, orientació i acompanyament es-
tan obrint la porta a un futur laboral 
amb més possibilitats de projecció.

Barberà Inserta encara el 2014 amb el repte d’ocupar les persones 
que tenen dificultats afegides per trobar feina

Barberà formarà a 30 joves en els oficis d’instal·lador i mecànic de cotxes

Els Programes de Qualifica-
ció Professional Inicial (PQPI) 
s’adrecen prioritàriament a joves 
de 16 a 21 anys que no han asso-
lit l’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO). 
El resultats assolits en el curs an-
terior, amb un 71,4% d’inserció 
a la formació reglada i un 13% 
d’inserció laboral, avalen l’èxit 
del projecte.
Les ocupacions dels PQPI que 
enguany s’ensenyen a la Fun-
dació Barberà Promoció són les 
d’Auxiliar de Reparació i man-
teniment de vehicles lleugers 

(de 749h) i Auxiliar de Fonta-
neria, calefacció i climatització 
(de 799 h), amb 15 participants 
cadascuna. El curs s’ha iniciat a 
finals del mes de desembre de 
2013 i finalitzarà a finals de juliol 
de 2014.
És un projecte que compta amb 
el finançament del Departa-
ment d’Ensenyament, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, Mi-
nisteri d’Ocupació i Seguretat 
Social i del Fons Social Euro-
peu. El programa, a més de la 
formació professionalitzadora 
en cada ofici, inclou formació 

complementària i una estada de 
200 hores en una empresa on 
posen en pràctica els coneixe-
ments teòrics apresos durant el 
curs. 
Al llarg del procés formatiu un 
tutor acompanya al jovent i vet-
lla perquè faci un itinerari for-
matiu i professional adequat 
als seus interessos i necessitats, 
que pugui millorar les seves op-
cions futures de trobar feina. 
La feina del tutor es realitza de 
forma coordinada amb d’altres 
professionals del municipi, així 
com amb la família de cada 

jove amb l’objectiu 
d ’ a s s e s s o r a r -
los en el procés 
d ’a p r e n e n t a t g e 
i decisió cap a 
l’ocupació futura 
dels seus fills/es.  
El tutor també els 
orienta  i motiva 
en la importància 
de continuar for-
mant-se en la formació reglada, 
pel seu futur professional.
En el cas que el jovent asso-
leixi un 8 en el PQPI, pot pas-
sar directament a fer un Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà, sinó cal 
que superi la Prova d’Accés a Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà, el 
CAS – Curs d’Accés a Cicles For-
matius de Grau Mitjà o la ESO.

Al llarg del curs es treballa amb l’alumnat amb un doble objectiu pedagògic: que el jovent es professionalitzi en una ocupació 
que els millori les opcions futures de trobar feina i que es motivi per continuar estudiant en la formació professional reglada

Nous cursos per a persones en 
situació d’atur
Estrenem l’any 2014 oferint 
nova oferta formativa priori-
tàriament per a persones en si-
tuació d’atur. Els cursos apro-
vats per enguany són:
· Operacions bàsiques en plan-
ta química  (610 h)
· Anglès atenció al públic 
(380 h)
· Socorrista en instal·lacions 
aquàtiques (380 h)
· Instal·lació i manteniment de 
jardins i zones verdes (490 h).
Els cursos estan subvencio-
nats pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) de la Genera-
litat de Catalunya, Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i 
el Fons Social Europeu.
Periòdicament s’ofereixen xe-
rrades informatives dels cursos 
on s’explica calendari, contin-
gut i requisits d’accés al curs. 
Reserva dia trucant al 
93 719 28 37.
També pots consultar tota la 
informació dels cursos de for-
mació ocupacional, així com de 
cursos propis a 
www.esbarbera.cat

La Comissió de Transició Escola Treball (CTET) s’apropa 
a les associacions de mares i pares dels INS de la ciutat
A finals d’any, un membre de 
la Fundació Barberà Promo-
ció, com a representant de la 
CTET, va assistir a l’assemblea 
general de les associacions de 
pares i mares de cada institut 
del municipi. En la reunió es 
va lliurar una carta de la Regi-
dora d’Educació on s’informa 
dels serveis que l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès ofereix 
per facilitar el pas de l’escola 
al treball al jovent del muni-
cipi. També s’explica la tasca 
que fa la CTET concertant els 

recursos municipals i dinamit-
zant projectes per facilitar la 
transició de l’Escola al Treball 
del jovent del municipi. 
Aquesta activitat també es rea-
litza des de fa anys en la reunió 
d’inici de curs que fa l’Institut 
amb les famílies de 4t d’ESO. 
El fet que en aquesta assem-
blea hi assisteixen famílies de 
tota la secundària ens permet 
començar la tasca de difusió 
dels serveis de la CTET des de 
l’inici de secundària i no no-
més en l’any en què l’alumnat 

ha de prendre la decisió de 
l’itinerari laboral o formatiu a 
fer un cop finalitza l’etapa for-
mativa de l’ESO.

Com empresa d’inserció, la seva feina es centra en acompanyar i orientar cap a la inserció laboral a aquelles per-
sones que per edat, baixa formació, tenir experiència en sectors poc demandats o ser aturat/da de llarga durada, 
tenen més dificultats per inserir-se laboralment.
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Les Ordenances Fiscals s’elaboren amb 
criteris de progressivitat

Amb aquesta mesura, 
l’ajuntament vol donar un pas 
endavant cap a la tarifació social. 
Així, a més d’ajuts ja vigents, com 
els de pagament de l’IBI per a 
famílies monoparentals (apro-
vat el 15 de juliol de 2011), o el 
del pagament de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana per aque-
lles persones que han perdut el 
seu habitatge per dació o desno-
nament (aprovat el 31 de juliol 

de 2013), s’afegeixen els ajuts per 
pagar l’IBI per persones amb di-
ficultats econòmiques i que resi-
deixen a la ciutat, que significaria 
subvencionar el 20% de la quota.
A més, també es preveuen ajuts 
econòmics de l’IBI de caràcter es-
pecial per a persones que tenen 
pendent el pagament de l’impost 
per pèrdua de l’habitatge al mu-
nicipi en el període 2009-2013.

Al darrer ple del consistori mu-
nicipal es van aprovar definitiva-
ment les Ordenances Fiscals re-
guladores dels tributs i els preus 
públics per aquest any 2014. 
El tinent d’Alcaldia d’Hisenda, 
Xavier Garcés, va explicar que 
s’ha d’entendre que “les orde-
nances, són el primer punt im-
portant d’ingressos municipals i 
que per tant són necessàries per 
poder continuar oferint presta-
cions i serveis als nostres ciu-
tadans”.  Malgrat tot, segons ha 
manifestat el consistori ha rea-
litzat una proposta “sostenible 
i continguda”. “Hem decidit 
centrar-nos en alguns impostos 

principals que ens poden donar 
els ingressos per la sostenibilitat 
global de l’Ajuntament”, i que 
a més a més, “no afecti en gran 
mesura a les despeses de les fa-
mílies”.  En aquest sentit, el re-
gidor d’Hisenda va fer referèn-
cia a alguns dels impostos que 
s’han modificat, com és el cas de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI), 
que segons va comentar pujaria 
un promig d’entre 3,5 i 4 euros, 
segons l’immoble de cada veí,  en 
cadascuna de les 3 quotes en què 
es té fraccionat aquest pagament. 
Malgrat aquesta petita pujada, 
Barberà del Vallès és un dels mu-

nicipis de tot Catalunya que paga 
menys coeficient d’IBI. 
La pujada d’aquest tipus 
d’impostos, tal com va desta-
car, està proporcionalment re-
lacionada amb la congelació 
d’altres tributs que afecten di-
rectament a la despesa familiar, 
com per exemple la taxa de cla-
vegueram o la de recollida de re-
sidus urbans, coneguda com la 
d’escombraries. A més, Garcés va 
explicar als grups que altre dels 
motius és que properament es 
preveu una nova pujada d’aigua 
pels consistoris i que per tant no 
creu que s’ha d’afegir-hi més ca-
rregues a les famílies. 

La Generalitat ha distribuït 37,5 
milions d’euros entre els muni-
cipis catalans a través del Fons 
de Cooperació Local. 107 muni-
cipis, però, queden fora d’aquest 
repartiment basat en la participa-
ció dels ingressos de la Generali-
tat. Entre ells, Barberà del Vallès. 
El consistori barberenc assegura 
que els reclamarà, si cal, davant 
els tribunals.
El 27 de desembre i a través del 
Diari Oficial de la Generalitat, el 
govern català ha publicat la dis-
tribució de 37,5 milions d’euros 
entre els municipis en concep-
te de participació en els ingres-
sos de la Generalitat. La xifra no 
arriba a la meitat de l’atorgada 
l’any 2012 i deixa fora 107 mu-
nicipis, entre els quals es troba 
el nostre municipi i bona part 
de les ciutats més poblades de 
Catalunya (Barcelona, Sabadell, 
Tarragona, Terrassa, Girona, 
Lleida, Sant Cugat, Manresa…). 

L’Ajuntament de Barberà del Va-
llès reclama 300.000 euros.
Des del consistori barberenc no 
s’entén aquesta decisió per part 
del Govern de la Generalitat ni 
perquè menysté als ciutadans i 
ciutadanes de més d’un cente-
nar de municipis. “Significa que 
els habitants de Barberà del Va-
llès tenim menys dret a rebre els 
fons locals que altres ciutadans 
d’altres poblacions i ciutats?”, es 
pregunta l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Ana del Frago. 

L’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, 
Ana del Frago ha 
assenyalat que es 

reclamaran als 
tribunals els 300.000€

Amb una partida de prop de 37,5 
milions d’euros, les aportacions 
que reben els municipis es fixen 
basant-se en l’increment que ha 
representat per a la majoria de 
consistoris, la participació en els 
ingressos de l’Estat al llarg de 
l’exercici del 2013 i en relació amb 
la del 2012. Això ha fet que molts 
ajuntaments quedin sense rebre 
res. S’ha canviat el criteri de re-
partiment quan bona part dels 
municipis ja preveien els ingres-
sos d’acord amb l’anterior siste-
ma.
El consistori barberenc ha in-
terposat un requeriment 
d’anul·lació. “Si no es pren en 
consideració, presentarà un re-
curs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya”.  Del Fra-
go creu que la decisió perjudica 
“a la nostra ciutat” i a la vegada 
“és injusta”. També lamenta que 
la decisió no s’hagi consultat ni 

consensuat prèviament amb els 
consistoris. “Fa molt de temps 
que els Ajuntaments reclamem 
una reforma del nostre finança-
ment i decisions com aquesta 
darrera no fan més que sumar 
nous greuges al municipalisme. 
La Generalitat ha estat deslleial 
amb els consistoris”.

L’import assignat a Barberà 
del Vallès l’any 2012 va ser de 
290.378,44 euros. A l’any 2013 
està previst que no en rebi res.
El Fons va estar dotat l’any 2011 
amb 92 milions; l’any 2013 no 
ha arribat a 38, segons denun-
cia la Federació de Municipis de 
Catalunya.

La Generalitat de Catalunya no inclou a Barberà al Fons de Cooperació Local
El consistori barberenc ha presentat al·legacions i reclamarà 300.000 euros

Nova línia d’ajuts extraordinaris
S’aprova una línia d’ajuts extraordinaris 

dels tributs municipals i les bases reguladores 
per a l’atorgament d’ajuts socials de l’IBI

La ciutadania i treballadors i tre-
balladores de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès es van concen-
trar, al desembre, per reclamar la 
retirada i no aprovació del Pro-
jecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració 
Local.
A la concentració s’ha lle-
git un manifest elaborat per 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, conjuntament amb 
la Federació de Municipis de 
Catalunya i els sindicats UGT 
i CCOO, per tal de rebutjar la 
propera aprovació del projecte 
de Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 

Local que proposa el Govern de 
l’Estat i que s’aprovarà de for-
ma definitiva pel Congrés. El 
contingut del manifest convoca-
va a tots els alcaldes i alcaldesses, 
grups municipals, organitzacions 
sindicals, empleats públics així 
com entitats i col·lectius impli-
cats en la gestió i pres-
tació de serveis muni-
cipals.
Des del món local es 
lamenta que la refor-
ma de l’Administració 
Local no s’ha fet amb 
consens ni lleial-
tat institucional. 
Per aquest motiu, 

s’exigeix al Govern central que 
“respecti la competència exclusi-
va de la Generalitat de Catalunya 
sobre l’organització territorial i el 
règim local, aprovada en l’Estatut 
d’Autonomia, i explícitament la 
no invasió competencial recen-
tralitzadora”.

Concentració contra la reforma de l’Administració
El conseller d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, Ramon 
Espadaler, va presidir el passat 
12 de desembre, la Comissió Per-
manent de Protecció Civil de 
Catalunya en què s’han homolo-
gat 47 plans locals de Protecció 
Civil, dels quals 23 són nous, 24 
són revisions de plans existents i 
un és una actualitza-
ció d’un pla existent.
Tal com dicta la 
llei, els Plans Bàsics 
d’Emergència Muni-
cipal (PBEM) són obli-
gatoris per a munici-
pis de més de 20 mil 
habitants, per tal de 

garantir la coordinació i aplicació 
correcta del Pla de Protecció Ci-
vil de Catalunya al seu àmbit te-
rritorial. L’últim PBEM realitzat a 
Barberà del Vallès va ser aprovat 
a finals de l’any 2012. S’han de re-
visar periòdicament cada quatre 
anys. 

La Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya homologa el Pla Bàsic 
d’Emergència de Barberà



Barberà del Vallès 

Acabades les activitats del progra-
ma ‘Activa’t + 60 anys’ pel periode 
d’octubre de 2013 a gener de 2014, 
la valoració ha estat molt positiva.
En aquesta ocasió, alguns del ta-
llers realitzats han estat oberts a 
persones majors de 30 anys, una 
inciativa que pretén que la gent 
gran comparteixi activitats i expe-
riències amb persones d’altres ge-
neracions. 
La Gent Gran del nostre municipi 
ha pogut participar en tallers com el de mosaic, realitzat per primera vegada i amb una 
molt bona acceptació o el taller de gospel, o danses de l’Índia, entre d’altres.
S’han realitzat diferents visites culturals a indrets molt diferents com són la Casa Manel de 
Rocamora, el Parlament o la Fàbrica de Xocolates Simón Coll.
L’activitat física també ha estat present en aquest programa d’activitats amb classes de gim-
nàstica i de chi kung compartida amb els nens i nenes de les escoles del Bosc, Can Serra i 
Elisa Badia.
Al febrer comença un nou programa ‘Activa’t + 60 anys’ amb activitats dirigides a totes les 
persones grans de municipi. 

ACTIVA’T + 60 ANYS: Què hem fet?

Intergeneracionals d’activitat física. Escola Can Serra

Visita cultural a la Casa Manel Rocamora 
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El 10 de març del 1994, l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès va posar en marxa  el 
centre d’empreses Nodus Barberà amb 
l’objectiu que es convertís en un referent 
empresarial i de l’emprenedoria del 
territori, creant condicions favorables 
i serveis per la dinamització del teixit 
productiu del Municipi. Les instal·lacions 
del Nodus es van començar a construir un 
any abans amb el suport econòmic dels 
Fons socials de la Unió Europea. Llavors 
el Nodus s’aixecava gairebé en solitari a 
l’esplanada de Can Salvatella quan encara 
no era un polígon industrial.

L’activitat principal del Nodus ha estat 
l’oferta de serveis per a les empreses com 
lloguer d’oficines, lloguer d’espais per a la 
celebració de jornades i congressos. Però 
una altre vessant important del centre al 
llarg d’aquests 20 anys, ha estat la promoció 
de polítiques de dinamització empresarial 
al territori. El Nodus ha esdevingut una 
peça clau de suport a les empreses, i més 
en l’actual context de crisi que ha dificultat 
tant el dia a dia de l’empresa. El Nodus ha 
dotat als polígons de Barberà del Vallès 
d’una infraestructura de serveis que avui 
en dia és molt ben valorada i necessària.
La seva ubicació estratègica és un altre 
dels seus punt forts, ja es va buscar una  
localització privilegiada per a desenvolupar 
un paper important com a plataforma 
econòmica i de negocis per a Catalunya. 
i la proximitat amb Barcelona afavoreix 
el desenvolupament de les activitats 
empresarials en aquests territoris i atrau 
talent i inversions que es tradueixin en 
llocs de treball.

En l’actual escenari de crisi, les accions 
impulsades des del Nodus Barberà han 
generat un impacte positiu en el teixit 
productiu i empresarial. El centre Nodus 
Barberà ofereix recursos per ajudar a 
combatre la difícil situació econòmica 
que travessa el teixit productiu; eines 
útils per a fomentar la competitivitat de 
les empreses del seu entorn; per enfortir 
les xarxes locals entre empreses; per 
dinamitzar i cohesionar les relacions del 
teixit empresarial del municipi. 
Nodus Barberà permet que les empreses 
comparteixin els recursos disponibles. 
Els seus espais, a preus competitus és una 
opció no només per l’empresariat, sinó pels 
diferents departaments dels ajuntaments 
de la comarca, que no disposen 
d’instal·lacions de l’envergadura del Nodus 
Barberà per a desenvolupar activitats tals 
com jornades, congressos o fires.

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va tenir visió 

estratègica i avui 
el Centre de Negocis Nodus 
Barberà és un referent per a 

institucions supramunicipals 
alhora d’impulsar polítiques i 
accions de dinamització dels 
polígons industrials catalans

L’activitat del Nodus ha representat 
un estimul a l’activitat empresarial del 
territori. En les seves instal·lacions s’han 
acollit des de jornades de formació, 
jornades per generar contactes de negoci, 
presentacions de producte, reunions de 

grups de treball per formalitzar un clúster 
fins a impulsar projectes de R+D+I i 
esdeveniments empresarials. Per aquest 
2014, el Nodus acollirà el certamen 
bianual BarberàInnova, un congrés 
sobre mobilitat i virtualització de dades, 
i una Jornada sobre finançament a la 
PIME. També està previst que es portin 
a terme diferents networkings seguint 
la metodologia GettingContacts! I les 
tradicionals trobades empresarials que 
tracten de temes d’actualitat, enguany 
pensades per reforçar les habilitats 
directives, i les oportunitats de l’empresa a 
nous mercats internacionals. 
En l’era de les noves tecnologies, el 
Nodus té les seves eines 2.0. La web ha 
evolucionat en un nou format amb un 
missatge més nítid. La reestrenada web 
del Nodus Barberà visualitza els espais i 
llur descripció i posa en valor tot allò que 
el centre pot oferir a potencials clients. En 
paral·lel, l’àrea de dinamització empresarial 
ha estrenat un web que aglutina en 
un sol punt de consulta totes les fonts 
d’informació útil per a l’empresa en relació 
als polígons industrials del municipi. 
Aquests tipus de web de fàcil consulta, 

reben el nom de SIPAE, i la de Barberà 
del Vallès respon al nom de SIPAE-BdV, 
les sigles de la qual resumeixen el nom de 
Servei Informació avançat dels Polígons 
d’Activitat Econòmica. 
El Centre de Negocis s’ha posicionant 
com un espai de referència econòmica i 
empresarial al territori, i el Nodus és una 
plataforma econòmica de Barberà del 
Vallès. L’Ajuntament hi ha fet una tasca 
important, que ha comptat també amb 
el suport de l’Agència Catalana per a la 
Competitivitat i la Internacionalització 
de l’Empresa ACCiÓ de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
També han estat al costat del Nodus el 
Consell Comarcal del Vallés Occidental 
(COPEVO), i les entitats socioeconòmiques 
més destacades del país com CECOT, 
PIMEC, CIESC.  Però el soci principal del 
Nodus Barberà és la Fundació Barberà 
Promoció. Conjuntament amb la Fundació 
i Nodus s’articulen  tots els serveis de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès. Dos pilars fonamentals 
per poder generar riquesa i crear ocupació 
que es tradueixi en millor benestar social i 
cohesió territorial. 

Nodus Barberà, 20 anys de suport a les polítiques de dinamització empresarial

C./ Mogoda, 1 Pol. Ind. Can Salvatella 08210 · Telf. 93 729 72 72

www.nodusbarbera.com  ·  nodus@nodusbarbera.com

L’Ajuntament de Barberà continua apostant per promoure l’ocupació
Per tercer any consecutiu el consistori amplia el pressupost destinat a desenvolupar actuacions 
i projectes orientats a formar i ocupar les persones que es troben en situació d’atur de la ciutat

En la situació de dificultats per a la ciuta-
dania i degut a la disminució de subven-
cions de les administracions supralocals, el 
pressupost per a l’any 2014 de Barberà Pro-
moció és un 11,77 % inferior respecte el de  
l’any 2013. Per aquest motiu l’Ajuntament 
ha optat per fer un esforç econòmic man-
tenint la seva aportació municipal respecte 
de l’any anterior.
Les línies d’actuació de la Fundació Barberà 
Promoció per al 2014 es concentren en, 
promoure la formació ocupacional per a 
persones que es troben en situació d’atur, 
projectes de formació i treball per a joves, 
projectes d’ocupació per a persones que es 
troben en situació d’atur i han finalitzat la 
seva prestació.

1.- El projecte de formació ocupacional 
permetria l’assoliment de competèn-
cies professionals perquè puguin mi-
llorar les opcions de trobar feina de 65 
persones. 

2.- En la línia de treballar amb el jovent, 
un dels col·lectius més afectats per 
la crisi, 20 joves podrien gaudir del 
projecte “Joves per l’Ocupació” que 
inclou un període de formació i con-
tractació que els aporta uns coneixe-
ments i experiència que els amplia 
les possibilitats futures de trobar fei-
na. En la mateixa línia de formació al 
jovent, els Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI) en què es 
treballa per formar professionalment 
a joves que no han assolit l’ESO, per-
metria que 30 joves puguin aprendre 
un ofici alhora que se’ls acompanya 
perquè continuïn els estudis cap a la 
formació reglada. 

3.- L’Ajuntament mitjançant la Fundació 
Barberà Promoció, contractarà 47 per-
sones aturades durant un període de 6 
mesos de persones aturades, que o bé, 
ja no cobren prestació,  estan a punt de 
perdre-la o que l’hagin esgotada.

Aquests projectes es sumaran a les línies 
d’actuació que l’entitat realitza de forma 
continuada com són:
El servei de Feinateca i d’acompanyament 
per a la recerca de feina de tota la ciuta-
dania, amb una previsió que, al llarg del 
2014, més de 800 persones puguin gaudir 
d’aquests serveis.
També es treballarà  de forma especial amb 
les persones que tenen dificultats afegides 
per trobar feina (aturats de llarga durada, 
majors de 50 anys, persones amb baixa for-
mació...). 

En aquesta línia, i mitjançant la Genera-
litat de Catalunya es contractaran 11 per-
sones mitjançant Plans d’ocupació i 9 per-
sones de treballs als barris; 23 persones pel 
projecte de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i 4 persones gaudiran de pro-
jectes de col·laboració social.
En matèria d’ocupació, la prioritat més signi-
ficativa continua sent treballar per captar el 

màxim nombre possible d’ofertes  de  llocs 
de treball de l’empresariat dels nostres polí-
gons, que permeti facilitar la inserció laboral 
de les persones que busquen feina de la nos-
tra ciutat. 

També es continuarà en la línia de donar su-
port a la creació de noves empreses que pu-
guin oferir nous llocs de treball per a la ciutat, 
amb una previsió de 400 assessoraments rea-
litzats. Com a novetat, per al 2014 s’ha previst 
la facilitació dels tràmits telemàtics per crear 
una empresa (com a punt PAE).

A nivell de requalificació dels treballadors 
s’ha fet un esforç per ampliar l’oferta de 
cursos bonificables per la Fundació Tri-
partita, que permet capacitar els treballa-
dors de les empreses per fer-les més com-
petitives i productives. Es preveu que més 
de 400 persones puguin gaudir d’aquests 
serveis de millora de competències profes-
sionals per a persones que estan treballant.
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Es convoca la 27a edició del 
Premi Literari Castell de Barberà
Nova edició de Concurs Literari Cas-
tell de Barberà per a la població estu-
diantil del municipi en les categories 
de conte i narració breu i poesia.
Aquest any, com a novetat, s’inclou la 
categoria de microcontes. 
El període d’acceptació dels originals 
serà de l’1  al  21 de febrer de 2014.
Aquelles persones que vulguin par-
ticipar en aquesta nova edició del 

concurs, ho poden fer lliurant les se-
ves creacions literàries per correu 
electrònic a l’adreça següent: 27caste-
lldebarbera@tuti.es o a la secció mu-
nicipal d’Educació ubicada a  la plaça 
de la Vila núm.1, baixos.  

Consulta les bases a la web 
municipal www.bdv.cat a l’apartat 
Educació de la secció Viure a Barberà

El passat desembre, la Biblioteca Es-
teve Paluzie va acollir l’espai de de-
bat ‘Coeduquem des del bressol i fem 
possible un altre món’, en el qual es va 
dur a terme la presentació de la recer-
ca “La construcció dels gèneres des 
del bressol”, guanyadora dels Ajuts 
a la Recerca Francesca Bonnemai-
son 2011, concedits per la Diputació 
de Barcelona i basada en l’experiència 
coeducativa realitzada a les llars 
d’infants públiques municipals de 
Barberà del Vallès.
En primer lloc, la diputada delega-
da d’Educació, Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, Mi-
reia Solsona, va subratllar el paper de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès en 
la promoció de la igualtat. 
A continuació, l’Alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Ana 
del Frago, va recordar “la 
importància de la Dipu-
tació en el recolzament 
als ajuntaments en àm-
bits fonamentals”. També 
va remarcar que el treball 
per a la igualtat ha de co-
mençar des de ben aviat: 

“Si lluitem per la igualtat, ha de ser 
des dels zero anys, des del primer dia, 
per tal que la identitat de gènere sigui 
el primer pas anivellador entre perso-
nes en igualtat”.
L’acte, al qual també van assistir la re-
gidora del Programa per a la Igual-
tat de les Dones, Elvira Maza, i la 
regidora d’Educació, Mónica Maya, 
va continuar amb la presentació de 
l’estudi sobre coeducació, a càrrec 
d’Anna Carreras, sociòloga i autora 
de la recerca, i d’Amparo Tomé, pro-
fessora de Sociologia de la UAB i as-
sessora en temes de coeducació.
L’acte va finalitzar amb la narració 
teatralitzada del conte “Gates gatu-
nes”, a càrrec de Gemma Rodríguez 
i Laura Masiá.

Coeducar des del bressol: la construcció de 
les identitats de gènere a la primera infància
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El passat desembre, es va dur 
a terme la presentació del Ser-
vei d’Informació Mediadora de 
l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès, coincidint amb el Dia Inter-
nacional dels Drets Humans. 
Amb la presència de prop d’una 
trentena de persones, entre les 
quals es trobaven tècnics muni-
cipals, agents de la Policia Local 
i representants d’entitats de la 
ciutat, la Sala Salvador Allende 
va ser l’escenari escollit per pre-
sentar aquest servei que, tot i que 
funciona des de l’any 2009, ara 
presenta novetats: la ciutadania 
podrà gaudir d’informació so-
bre processos de mediació judi-
cial, sense haver-se de desplaçar 
als jutjats de Cerdanyola. Així es 
podran engegar, entre d’altres, 

processos de divorci, reclama-
cions de diners, que fins ara no 
tractava aquest servei. 
Aquestes noves prestacions ve-
nen donades arran de la signa-
tura del conveni de col·laboració 
de l’Ajuntament de Barberà i el 
departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya amb el 
qual es poden gestionar aquests 
processos. 
L’acte de benvinguda va anar a 
càrrec de la regidora de Convi-
vència i Civisme, Elvira Maza, 
que va destacar la importàn-
cia d’aquest servei com a millo-
ra de convivència ciutadana i 
de garantia dels drets humans. 
El Servei Municipal de Mediació 
consisteix en establir ponts de 
comunicació entre les persones 

en conflicte, facilitant vies de 
resolució consensuades. Amb 
aquest nou conveni, s’amplia la 
cartera de serveis, i assistir i in-
formar a tothom que ho desitgi 
sobre els requisits per obtenir as-
sistència jurídica gratuïta o deri-
var-les al Servei d’Orientació Ju-
rídica, així com desenvolupar la 
medicació en l’àmbit privat. 

Es podran engegar 
processos de divorci, 

reclamacions de diners 
entre d’altres

La regidora va donar pas a la xe-
rrada: ‘La Mediació, com a ga-
rantia de convivència i de drets 
humans’, a càrrec de la pedago-
ga, mediadora i co-directora del 

Màster de Mediació Professional 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
Maria Munné. 
Tot seguit es va presentar aquest 
nou Servei d’Informació Media-
dora. L’encarregada d’explicar-
ho va ser la directora del Centre 
de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, Anna Llanza.
Abans de la cloenda de l’acte, la 
regidora va donar pas a un torn 
obert de paraules on va participar 
gran part del públic assistent, que 
va aprofitar per resoldre els seus 
dubtes sobre el servei. 

L’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya, dins de les se-
ves visites anuals, va traslla-
dar-se  dimarts, 21 de gener, 
novament a la nostra ciutat 
per atendre a totes aquelles 
persones que van voler rea-
litzar alguna consulta o pre-
sentar queixes sobre actua-
cions de les administracions 
i les empreses que presten 
serveis d’interès general.
Durant la trobada, els dos 
tècnics del Síndic van aten-
dre a un total de 8 persones, 
totes elles veïnes de Bar-
berà, que van pre-
sentar 3 queixes i 5 
consultes sobre di-
ferents questions 
de serveis socials, 
salut, consum, se-
guretat social, en-
tre d’altres. 
Cal recordar que, 
les visites de l’equip 
del Síndic de Greu-
ges es realitzen des 

de l’any 2009 quan es va sig-
nar un conveni en el qual 
s’estableix que el Síndic ofe-
reix a l’Ajuntament una su-
pervisió singularitzada de la 
seva actuació al municipi.

Nou Servei d’Informació Mediadora per processos judicials

L’equip del Síndic visita 
novament Barberà

La ciutadania va poder partici-
par d’una xerrada sobre volunta-
riat, una activitat per avançar en la 
creació d’una xarxa de voluntariat 
ciutadà a Barberà del Vallès.
L’acte, que va comptar amb la 
presència de la regidora de Parti-
cipació Ciutadana, Elvira Maza, i 
va anar a càrrec d’Araceli Crespo, 
tècnica responsable del Pla Nacio-
nal de l’Associacionisme i Volunta-
riat i del web Voluntariat.org de la 
Generalitat de Catalunya, va reunir 
una trentena de persones, la majo-
ria representants d’entitats de Bar-
berà.
“Tenim molta gent que ens dema-
na ser voluntària i tenim moltes 
entitats que fan voluntariat. Vo-
lem que les entitats s’empoderin 
i puguin treballar en aquells ves-
sants que siguin susceptibles de 
voluntariat. L’Ajuntament farà de 
nexe d’unió entre les entitats i la 
ciutadania per canalitzar aquesta 
manifestació solidària sense afany 
de lucre”, va subratllar la regidora 
Elvira Maza. 
A més, va explicar que “en temps 
no de crisi, sinó d’oportunitats, el 
voluntariat és una opció de ciutat 

que enriqueix”. “Creiem que és el 
moment de fomentar-lo, no per 
substituir, sinó per crear sinergies 
de valor afegit i afavorir la impli-
cació de la ciutadania”, va afegir.
Durant la xerrada, el cap d’àrea de 
Serveis Personals, Lluís Carol, va 
fer una diagnosi de la xarxa asso-
ciativa de la ciutat, afirmant que 
és una xarxa consolidada, en aug-
ment, cohesionadora i que actua 
localment. També, va explicar com 
anirà evolucionant el procés de 
creació d’una xarxa de volunta-
riat ciutadà, una tasca que con-
tinuarà durant  aquest any 2014 i 

que té com a finalitat enfortir el 
moviment associatiu per tal que 
siguin les entitats qui donin sor-
tida a aquelles persones que tenen 
inquietuds i que volen ser volun-
tàries. 
Per la seva banda, la tècnica de 
la Generalitat Araceli Crespo, 
va explicar el paper de les enti-
tats en la gestió de la societat i el 
rol de les administracions públi-
ques en l’àmbit del voluntariat i 
l’associacionisme. A més, va donar 
a conèixer diferents recursos per a 
entitats disponibles a les pàgines 
web Voluntariat.org i Xarxanet.org.

Primer pas per a la creació d’una xarxa 
de voluntariat ciutadà

Els assessors del Síndic van rebre un total de 
8 visites de veïns i veïnes de Barberà del Vallès

Fotografi a d’arxiu
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La Biblioteca Esteve Paluzie és la biblioteca municipal de la ciutat de Barberà del Vallès i forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona. Des del setembre del 2011 es converteix en la primera, i única al món, especialitzada en el microrelat, en llengua catalana i castellana, creant i mantenint-ne 

un fons especial dedicat a aquest gènere literari amb els objectius de fomentar la lectura, difondre’l i ser-ne referència pels aficionats i aficionades al relat breu.

La Microbiblioteca de Barberà del Vallès, 
una biblioteca única al món

Què és un microrelat?
Segons Fernando Valls, crític literari expert 
en el gènere microrelat i professor univer-
sitari, un microrelat és un gènere narra-
tiu breu que explica una història (principi 
irrenunciable) en la que impera la concisió, 
l’el·lipsi, el dinamisme i el suggeriment (ja 
que no pot valer-se de la continuïtat), així 
com de l’extrema precisió del llenguatge, 
que sol estar al servei d’una trama para-
doxal i sorprenent.
En altres paraules, un microrelat és un text 
literari en prosa que, a més de ser breu (en-
tre una línia i una pàgina normalment) ens 

ha d’explicar una història amb un subjecte 
actor i una acció, encara que sigui mínima.
El microrelat s’està convertint en el gènere 
emblemàtic del S.XXI i sembla imparable, 
ja que no només està conquerint al públic 
lector sinó també a l’acadèmic.
Grans escriptors i escriptores l’han con-
reat, com Pere Calders, Joan Perucho, 
Jaume Cabré, Quim Monzó, en llengua 
catalana i  Max Aub, Borges, Cortázar, 
Monterroso (autor del cèlebre “El dino-
saurio”), Matute, García Lorca, en llengua 
castellana, entre molts d’altres.
A Llatinoamèrica és on el gènere sem-
pre ha gaudit d’una gran tradició i una 

vivacitat que actualment 
està agafant un gran impuls 
a l’estat espanyol. Les noves 
tecnologies i un renovat in-
terès per les formes breus fa 
que podem parlar d’estar da-
vant una època daurada del 
microrelat, amb força escrip-
tors i estudiosos que s’hi de-
diquen, concursos, simposis 
universitaris, fòrums, webs 
i blogs, tallers d’escriptura... 
I Barberà del Vallès, amb una bibliote-
ca i una llibreria (Diarium, inaugurada el 

2013) dedicades al gènere, n’esdevé punt 
neuràlgic en el mapa literari.

Què ofereix i quines 
activitats realitza la 
Microbiblioteca?
Actualment la Microbiblioteca ofereix un 
fons d’uns 400 documents, majoritària-
ment llibres, del gènere: narrativa, biogra-
fia, estudis,..., a tots els usuaris i usuàries. 
Un fons únic i singular que encara ha de 
créixer per anar completant el mapa litera-
ri del gènere.
A la vegada, per dinamitzar el fons i el gè-
nere La Microbiblioteca disposa d’un bloc, 
www.lamicrobiblioteca.com, des d’on es 

publiquen les noves adquisicions de la Bi-
blioteca i dels exemplars dedicats que ens 
fan arribar els autors; també es fa ressò de 
notícies i convocatòries sobre el món del 
microrelat, s’enllaça amb infinitat de blogs, 
revistes i webs i s’hi vehiculen i promo-
cionen les activitats que es duen a terme: 
els tallers literaris de creació de microre-
lats, que normalment se’n programen dos 
a l’any, un en castellà i un en català, i pel 
qual han passat escriptors i docents com 
Flavia Company, Ginés S. Cutillas i Xavier 
Gual, lectures en públic, xerrades i con-
ferències...  Un altre tipus d’activitat molt 
important són les presentacions de llibres, 

una de les quals va comptar amb Ana Ma-
ría Shua, escriptora argentina considerada 
un referent del microrelat.
Un altre focus important de participa-
ció engegat aquesta tempora-
da 2013-14 és el Club de Lectu-
ra Virtual de Microrelats; aquest 
Microclub, accessible des del 
blog de La Microbiblioteca, 
conduït per l’escriptora Susana 
Camps i l’escriptor de microre-
lats Jesús Esnaola, persegueix 
que, donada la limitació geo-
gràfica evident de qualsevol 
equipament físic, tothom pugui, 

mitjançant les noves tecnologies, partici-
par des d’allà on visqui, en les tertúlies en-
tre lectors i lectores i amb els propis autors 
com un club de lectura a l’ús.

El concurs
I un dels apartats estrella de La Microbi-
blioteca és el seu Microconcurs. Enguany 
en la seva ja tercera edició, el concurs de 
microrelats de Barberà del Vallès  ha esde-
vingut un dels concursos amb més prestigi 
del gènere, comptant amb una alta partici-
pació internacional (es reben obres d’arreu, 
des de Japó a Venezuela passant per Barce-
lona, Prades, Madrid, Salamanca i Barberà 
del Vallès entre d’altres localitats).
El concurs, configurat en convoca-
tòries mensuals i una gran final amb els 

textos guanyadors de cada mes, ha comp-
tat i compta amb un jurat de gran presti-
gi amb la participació, entre alguns  d’ells, 
dels escriptors Isidre Grau, Toni Sala, Joan 
Pinyol i escriptores com Gemma Pellicer i 
les reconegudes Maria Mercè Roca i Care 
Santos.
De cada edició l’Ajuntament de Barberà 
en publica una edició no venal d’uns 200 
exemplars amb un recull dels microrelats 
guanyadors i d’aquells seleccionats pel ju-
rat que es lliura en l’acte d’entrega de pre-
mis del concurs.

La Microbiblioteca, una petita gran biblioteca que a poc a poc, amb el suport dels lectors d’arreu, usuaris i usuàries de 
la Biblioteca Esteve Paluzie i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Barberà, va creixent i consolidant-se com a 

puntal de l’anomenat, per la catedràtica de literatura i pionera de l’estudi del microrelat Irene Andrés-Suárez, quart gènere narratiu.

Relació de  microrelats 
guanyadors de les dues

primeres edicions:
I edició:
· Categoria local: 
Mònica Sempere (Barberà del Vallès) 
amb el microrelat “Encargo real”
· Categoria en català: 
Jordi Masó (La Roca del Vallès) amb 
el microrelat “Amics”
· Categoria en castellà: 
Mar Horno (Jaén) amb el microrelat 
“Los suicidas”

II edició:
· Categoria local: 
Francesc López (Barberà del Vallès) 
amb el microrelat “Evolución”
· Categoria en català: 
Jordi Masó (La Roca del Vallès) amb 
el microrelat “L’inventor”
- Categoria en castellà: 
David Vivancos (Barcelona) amb 
el microrelat “Día catorce”

Taller de Flavià Company

Xesc López llegint

Dedicatòria Ana María ShuaMàquina lliurada al Fons

Fons microrelats

Lliurament premis 2013



Gener de 2014 - N. 33216

Barberà del Vallès gaudeix d’una àmplia i 
variada oferta d’activitats esportives. Són 
13 les entitats que ofereixen la possibilitat 
de practicar tot tipus d’esports: futbol, 
bàsquet, petanca, handbol, hoquei patins, 
voleibol, atletisme, futbol americà, 
patinatge, escacs, ciclisme o hoquei en 
cadira de rodes elèctrica. Aquestes són 
les modalitats que es poden practicar a 
través de la competició federada. Així, 
cada setmana són 1.148 els esportistes 
que, en representació de les entitats locals, 
participen en competicions arreu de la 
geografia catalana, i en ocasions, també a 
nivell estatal.
De la mateixa manera, cal destacar 
l’aportació de les nou Escoles Esportives 
que fan que el nombre de practicants 
encara sigui més alt, tenint en compte, 
a més, el grau de formació que suposen. 
Introduir valors, més enllà dels merament 
esportius, és l’esforç dels nombrosos 
monitors que dia rere dia acompanyen 
als més menuts. Es calcula que uns 700 
menors de 12 anys practiquen modalitats 
esportives a les Escoles de la ciutat.
Amb la finalitat de poder dur a terme 
tot aquest treball, les entitats esportives 

locals treballen conjuntament amb els 
responsables tècnics de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès. Aquesta aporta les màximes 
facilitats per tal de poder realitzar les 
diferents pràctiques esportives. L’ús de 
les Instal·lacions Esportives Municipals 
(Can Llobet, Can Serra, Elisa Badia, Maria 
Reverter i els camps de futbol Antoni 
Serra i Pujol i La Romànica) no suposen 
cap despesa addicional per a les entitats 
que en poden fer ús en un ampli ventall 
horari.

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès afronta una despesa de 

654.442,99 euros anuals 
(35,71 euros/hora d’ús) en 

conceptes de manteniment, 
consums o consergeria, 
per tal que les entitats 

esportives locals puguin 
disposar de les instal·lacions 

en les millors condicions

Amb la finalitat de col·laborar en la 
promoció de l’esport local, l’Ajuntament 
té signats uns convenis amb les diferents 

entitats esportives de la ciutat. Els 
82.012,81 euros que es destinen a les 
entitats esportives permeten cobrir una 
part de les necessitats de cadascuna 
d’aquestes entitats que dia a dia treballen 
per tal de potenciar la pràctica esportiva a 
Barberà del Vallès.
Escoles esportives municipals i 
altres activitats
L’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
mitjançant la Regidoria d’Esports, 
proporciona una variada oferta esportiva 
a desenvolupar en les Instal·lacions 
Esportives Municipals de Can Llobet, 
Maria Reverter i Gimnàs Elisa Badia.

Els Cursets de Natació, de 
gran acceptació ciutadana, 

tenen cada temporada el 
màxim d’inscrits possible per 

cadascuna de les franges d’edat 
ofertes. En total, són 1.038 

les persones participants en 
aquests cursets

D’una banda, trobem les Escoles 
Esportives Municipals, que es gestionen 

directament des de la regidoria: natació, 
gimnàstica artística, tennis i, com a 
novetat en el curs 2013/2014, natació 
sincronitzada.
Pel que fa a xifres, l’Escola de Natació 
compta amb 57 inscrits; la de Gimnàstica 
Artística, amb 72; el tennis, 80, i 
l’escola de darrera creació, la de natació 
sincronitzada, 18.

En les Activitats Dirigides 
hi ha inscrites 928 persones. 

El total de persones 
abonades als serveis de la 

Regidoria d’Esports
 ascendeix a 7.196

Les Activitats Dirigides (Aqua Gym, 
TBC, Ioga, Aeròbic, Pilates, Cycling,...)  
complementen l’oferta esportiva 
municipal. A més, hi ha l’opció de fer 
gimnàstica de manteniment en qualsevol 
de les dues sales de musculació i 
cardiovascular (Can Llobet i Maria 
Reverter) que disposen de la maquinària 
necessària per posar-se en forma.

Promoció de l’esport a la ciutat

L’esport a la ciutat
- 1910 esportistes + entrenadors + assistents
- 10 instal·lacions esportives diferents
- + de 1.500 hores d’instal·lacions practicables
- 9 escoles esportives concertades: futbol, atletisme, escacs, handbol, bàsquet, hoquei, patinatge, futbol americà i voleibol.
- 13 entitats esportives: CEF Barberà Andalucía, CF La Romànica, Penya Ciclista Barberà, Club Handbol Barberà, Club Ciclista Vallès, Associació de Discapaci-
tats de Barberà, Unió Atlètica Barberà, Club Petanca Barberà, UE Hoquei Barberà, Club d’Escacs Barberà, Unió Esportiva Barberà, Barberà Rookies CFA, Club 
Voleibol Barberà Comerç Urbà.
Més informació http://www.bdv.cat a l’apartat Esports de la Secció Viure a Barberà

ESPORTS

· IEM Elisa Badia: Voleibol, handbol i futbol sala
Hores d’ús: 27,5/setmana; 110/mes. Practicants: 166
· IEM Can Serra: Bàsquet
Hores d’ús: 30/setmana; 120/mes. Practicants: 222
· IEM Maria Reverter: Hoquei cadira de rodes elèctri-
ca, patinatge i hoquei patins
Hores d’ús: 35/setmana; 140/mes. Practicants: 204
· Complex Esportiu Can Llobet - camp de gespa: 
Atletisme i futbol americà
Hores d’ús: 20/setmana; 80/mes. Practicants: 326
· Complex Esportiu Can Llobet - pista d’atletisme: 
Atletisme
Hores d’ús: 20/setmana; 80/mes
· Complex Esportiu Can Llobet - camp de terra: Futbol
Hores d’ús: 14/setmana; 56/mes. Practicants: 144
· Camp de futbol La Romànica: Futbol
Hores d’ús: 25/setmana; 100/mes. Practicants: 142
· Camp de futbol Antoni Serra i Pujol: Futbol
Hores d’ús: 25/setmana; 100/mes. Practicants: 511
· Pistes Municipals de Petanca 
(Parc de Can Serra i Ca n’Amiguet): Petanca. Practicants: 89
· Torre d’en Gorgs: Escacs
Practicants: 106

A banda d’aquests horaris d’entrenaments, cal tenir en comp-
te que els caps de setmana, de 9 a 21 hores, les instal·lacions 
esportives municipal romanen obertes per tal de poder aco-
llir les diferents competicions en les que participen les enti-
tats esportives locals.

Pràctica d’esports als diferents equipaments
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès, des de la regi-
doria d’Esports, ha iniciat una nova campanya per 
impulsar la pràctica de l’esport i apropar la ciuta-
dania a l’ús de les instal·lacions i equipaments es-
portius del municipi.
Ara fa poc més d’un any que es van inaugurar les 
Instal·lacions Esportives Municipals Maria Rever-
ter, gràcies a les quals, es va consolidar a Barberà 
del Vallés una àmplia oferta esportiva d’oci i salut 
de qualitat. Piscines cobertes i d’estiu, espais de 
wellness, sales de fitness, sales d’activitats dirigi-
des, pista d’atletisme, tennis, etc... Sumen més de 
20 espais en 25.000 metres quadrats destinats a 
l’esport.
Oferir preus econòmics amb una oferta de qualitat 
tant en serveis esportius com de salut és el prin-
cipal objectiu del consistori barberenc. Així ho co-
rroboren els més de 7.000 usuaris que gaudeixen 
de l’abonament de ciutat que permet accedir als 
equipaments; els 2.000 usuaris inscrits en pro-
grames d’activitat aquàtica, d’activitat física i de 
salut; els 550 alumnes de cursos d’aprenentatge 
aquàtic escolar; i els més de 1.800 esportistes que 
practiquen a la ciutat desenes de disciplines re-
glades. 
Amb el lema “Posa’t en forma i no et quedis en-
rere”, a més d’aconseguir nous abonats i abona-
des, la campanya té l’objectiu principal de fomen-
tar la pràctica esportiva, i crear hàbits saludables 
d’activitat física. Per aquest motiu, la regidoria 
d’Esports obre els dos grans equipaments esportius 
de la ciutat (IEM Maria Reverter i IEM Can Llobet) 
a tots aquells barberencs i barberenques que en-
cara no els coneixen. Així, tothom que faci la seva 
inscripció a partir d’avui dia 10 de gener, només 
haurà d’abonar les despeses de matrícula. Durant el 
primer trimestre (fins a l’abril) no s’haurà de pagar 
cap quota. 

Tanmateix, s’ofereix la possibilitat que aquella 
ciutadania que no coneix les instal·lacions espor-
tives, demani una entrada puntual d’un dia. 
Totes les persones interessades poden apropar-se a 
la Instal·lació Esportiva Municipal Can Llobet (pas-
seig Doctor Moragas, 266) i a la Instal·lació Esporti-
va Municipal Maria Reverter (Maria Reverter, 88), o 
trucar als telèfons: 93 729 19 27 i 93 729 18 87. 

Barberà posa en 
marxa la campanya 
‘Posa’t en forma i 

no et quedis enrere!’

L’Ajuntament rep a l’equip de noies de 
Barberà Rookies

La Sala de Plens del consistori barberenc va acollir la re-
cepció de l’equip femení del Barberà Rookies Club de 
Futbol Americà, amb motiu de la seva proclamació 
com a campiones d’Espanya en la Final Four.
A l’acte, va assistir l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana 
del Frago, i el tinent d’Alcaldia d’Esports, Ignacio Nava-
rro, que va felicitar a totes les noies així com a l’equip 
tècnic i directiu del club. 
Cal recordar que les Rookies de Barberà van conquerir 
la que ja és la quarta Copa d’Espanya disputada el pas-
sat 15 de desembre a la Instal·lació Esportiva Municipal 
Can Llobet.

Les jugadores van guanyar al seu gran rival Las Rozas 
Black Demons per 26 a 0. Azucena Muñoz, jugadora de 
Barberà Rookies, va ser designada millor jugadora de la 

Final Four després d’una destacada actuació global, tant 
en defensa com en atac.

BREUS

ESPORTS



Gener de 2014 - N. 33218

Foment del comerç de proximitat a les escoles 
del municipi

El diputat de l’Àrea de Comerç 
de la Diputació de Barcelona, 
Jordi Subirana, acompanyat pel 
tinent d’Alcaldia de Comerç de 
l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès, Pere Ramon, 
van presentar a l’Escola 
del Bosc el projecte “Hi 
havia una vegada un 
comerç...”. 
Es tracta d’una campanya 
divulgativa i formativa 
en relació als valors del 
comerç de proximitat 
a través dels contes, 
mitjançant els quals 
es transmeten valors 
com la proximitat, la 

quotidianitat, la importància del que 
mengem, la compra responsable, la 
mobilitat i la sostenibilitat. 

Durant la jornada s’ha explicat un 
conte a més d’una cinquantena 
d’alumnes, amb l’objectiu de fer-los 
conscients del comerç de proximitat 
del que poden gaudir. Tanmateix, 
se’ls ha repartit un díptic informatiu 
per donar a conèixer aquest projecte 
i els valors del nostre comerç entre 
els més petits i la seva família. 
Cal recordar que Barberà del Vallès és 
un dels municipis de la província que 
participen en aquesta experiència 
pilot que vol fomentar els valors 
del comerç a les escoles i alhora 
visibilitzar el paper del comerç urbà 
com a eix vertebrador de les ciutats. 

La Regidoria de Comerç, Turisme 
i Mercats de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès treballa, 
diàriament, per fer promoció i 
dinamització dels comerços de 
la ciutat i, també, per fomentar 
l’ocupació de locals tancats.
D’entre les accions de 
dinamització més recents 
destaca el Concurs d’Aparadors 
de Nadal i la campanya Barberà 
Comerç 2.0. 
Per una banda, el tradicional 
concurs d’aparadors organitzat 
juntament amb la Cambra 
de Comerç de Sabadell, ha 
guardonat a sis establiments: 

•1r premi – Seguros Fernando 
Nadales
•2n premi – Pastisseria La Palma 
•3r premi – Talleres Gallego
•4t premi – Bambi 
•5è premi – Flors i Plantes Ara
•6è premi – Desván del Lector
El premi pels guanyadors 
consisteix en una sessió 
formativa especialitzada en 
comerç que tindrà lloc, durant 
un dia, a París. Tot seguint 
l’experiència de l’any passat en 
què es va fer la formació a la 
ciutat de Londres i arran de la 
bona acceptació del premi entre 
els concursants, enguany es 

torna a repetir aquesta fórmula 
de reciclatge professional en 
una ciutat puntera en temes 
comercials.
Per altra banda, pel que fa a la 
campanya Barberà Comerç 
2.0, la regidoria té l’objectiu 
d’aconseguir que la majoria 
de comerços del municipi 
tinguin presència a internet. 
En aquest sentit, bonifiquen una 
part de l’import de la creació 
d’una pàgina web d’aquells 
establiments que ho desitgin i, a 
més, ofereixen assessorament per 
tenir una presència sòlida a les 
xarxes socials.
En aquest sentit, pren especial 
rellevància l’acompanyament 
que es fa perquè les botigues 
es gravin un vídeo propi, que 
posteriorment serà penjat al 
Canal Youtube del comerç de 
Barberà del Vallès; actualment en 
preparació.
Els comerços que fins el moment 
s’han adherit a aquesta campanya 
són Estètica Pilar Tobio, 
Fisiobarberà, Dulce Aroma, Bar 
Canoe i Joieria Jade.
En relació a les accions de 
foment de l’ocupació de locals 

disponibles la regidoria està 
confeccionant, trimestralment, 
un mapa interactiu que permet 
cercar els locals mitjançant 
una cerca per filtres. El mapa 
inclou tots els locals d’aquelles 
immobiliàries que ofereixen 
la informació: Jomar, Finques 
Cornadó i, també, Operaciones 
Inmobiliarias Franjo, S.A. 
Aquest mapa resulta de gran 
utilitat pels emprenedors que 
volen iniciar una activitat 
comercial a Barberà del Vallès; 
ja que els hi permet acotar 
molt la cerca, així com el 
temps que destinen a trobar 
el millor emplaçament i 

fomentar l’activitat econòmica 
del municipi. El mapa es pot 
consultar a través del portal 
web: www.bdv.cat/comerc 
Finalment, i dins el marc de 
millorar la varietat del teixit 
comercial, la regidoria està 
treballant, de cara al primer 
trimestre de 2014, en la 
organització d’una Jornada 
de Franquícies. Aquest 
esdeveniment servirà de punt de 
trobada entre franquiciadors i 
emprenedors, per tal que es posin 
en contacte i estableixin relacions 
que puguin materialitzar-se en 
l’obertura de nous comerços a la 
ciutat.

Promoció i dinamització dels comerços de la ciutat

L’èxit de la Shopping Night revitalitza 
el comerç de Barberà
El passat octubre la ciutat de Barberà del Vallès 
va celebrar la seva primera Shopping Night amb 
la participació d’un total de 135 comerços, dels 
quals 30 són de l’Associació Barberà Comerç 
Urbà, entitat co-organitzadora conjuntament 
amb la Regidoria de Comerç i Mercats de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Segons un 
estudi del grau de satisfacció realitzat després 
de la jornada els comerços participants 
valoren positivament la ShoppingNight i 
afirmen que els ha aportat una experiència 
enriquidora. Més del 85% estan disposats a 
repetir en properes edicions.
Les més de 100 activitats organitzades i 
portades a terme pels mateixos comerços 
participants són un reflex que la 
ShoppingNight va revitalitzar l’oferta comercial 
d’aquella nit.  La Plaça de la República és l’eix 
comercial que està més satisfet dels resultats 
de l’activitat. Altres eixos comercials que també 
van participar com la zona centre, Plaça de la 
Unitat, Rambla Europa, La Romànica i la Plaça 
de la República també puntuen positivament i 
ja estan començant a pensar noves dinàmiques 
per a la segona edició de la ShoppingNight. La 
majoria dels comerços han fet un increment 
de facturació complint així les expectatives 
inicials. 1 de cada 3 considera que ha facturat 
més respecte a un dissabte normal i que per 
tant la Shopping Night els ha ajudat a fer 
calaix. Barberà del Vallès reviurà més nits de 
compres ja que 3 de cada 4 comerços que van 
participar han manifestat l’interès de repetir 
en futures edicions.

BREUS

L’Ajuntament signa un conveni amb BCU
La regidoria de Comerç i Mercats de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha 
signat un conveni amb l’Associació de 
Comerciants Barberà Comerç Urbà 
(BCU), amb l’objectiu de continuar 
treballant de forma conjunta, po-
tenciant el model de comerç urbà 
i la consolidació de la seva posició 
competitiva a la ciutat. A l’acte han 
estat presents l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Ana del Frago, el president 
de BCU, Alfonso Alharilla, el tinent 
d’Alcaldia de Serveis Generals, Xa-
vier Garcés; i el regidor de Comerç i 

Mercats, Pere Ramon, així com diver-
sos vocals de BCU. 
Amb la signatura, el 
consistori barberenc 
aportarà un total de 
8.000 euros per fi-
nançar les actuacions 
que l’entitat realitzarà 
segons el Pla de Dina-
mització Comercial del 
2013 presentat, i que 
l’Ajuntament, com-
plementarà amb el Pla 

que organitza amb la col·laboració 
d’altres agents. 

COMERÇ
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El Consell Municipal de Salut es reuneix per 
parlar de la salut alimentària
El passat 12 de desembre, el Centre de 
Medicina Correctiva de Barberà del Vallès, 
inaugurat el mateix dia, va acollir una nova 
sessió del Consell Municipal de Salut, un 
òrgan en el qual participen diversos agents 
vinculats al món de la Salut de la ciutat, i 
on es parlar d’algunes de les campanyes que 
es porten a terme a Barberà del Vallès.
A l’acte, a més de la lectura i l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior, es va treballar 
entre d’altres aspectes, la importància 
d’una alimentació saludable per una 
millor qualitat de vida i dels diferents 
projectes i serveis per millorar 
l’alimentació dels col·lectius més 
vulnerables.
La benvinguda del Consell va anar a 
càrrec del primer Tinent d’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Barberà, Antonio 
Báez i va ser conduït pel tinent 
d’Alcaldia de Salut, Pere Ramon. 

Tanmateix, el Consell va estar format per 
representants dels partits polítics amb 
representació al Ple del consistori barberenc, 
entitats de salut, entitats ciutadanes i 
professionals de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Va 
ser convidat el director del Sector Sanitari 
Vallès Occidental Oest, Joan Parellada. 

El passat desembre es va presentar 
oficialment el nou Centre de 
Medicina Correctiva, ubicat a la 
Ronda Santa Maria, 213 de Barberà 
del Vallès. Els presents van realitzar 
una visita guiada per les instal·lacions 
acompanyats per representants del 
centre.
Aquest centre dedicat al món de la 
rehabilitació i fisioteràpia, la salut 
i el benestar i es troba ubicat  a la 
Ronda Santa Maria, 213 de Barberà del 
Vallès. 
A l’acte van assistir el primer tinent 
d’Alcaldia, Antonio Báez, el regidor 
de Salut, Pere Ramon, el director del 
sector sanitari del Vallès Occidental 
Oest, Joan Parellada, membres 
del consistori i representants de 
les associacions de veïns i veïnes, 

associacions relacionades amb l’àmbit 
de la salut i Barberà Comerç Urbà.
El centre oferirà a la ciutadania tot 
tipus de tractaments per pal·liar el 
dolor i donar millor qualitat de vida. 
Alguns dels serveis que els usuaris 
podran trobar, tant pel Servei Català 
de la Salut com per a mútues de 
salut i d’accidents de trànsit i privats 
són metge rehabilitador, fisioteràpia 
ambulatòria i domiciliari, osteopatia i 
logopèdia, entre d’altres.
L’escola de mares de CMC (Centre de 
Medicina Correctiva) també es podrà 
fer servir a Barberà. Aquesta escola 
acull els serveis de pre i post part.
Trobareu més informació a 
www.cmcsl.org o trucant al 
93 729 14 66. 

Es presenta el nou Centre de 
Medicina Correctiva
És un espai dedicat al món de la rehabilitació i 
fisioteràpia, la salut i el benestar, concessionàries del 
Servei Català de Salut

Promoció econòmica de Barberà ofereix un nou 
servei de transmissió  de l’èxit empresarial
L’àrea de dinamització empresarial de la Regidoria 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès té com objectiu posar en marxa un nou 
model d’emprenedoria per enfortir i dinamitzar el 
teixit empresarial del municipi i de la comarca.
Reempresa és el nom que s’ha triat per denominar 
una nova pràctica posada en marxa a nivell mun-
dial i que dóna lloc a múltiples avantatges i benefi-
cis pel teixit empresarial i la societat. El proper dia 
6 de febrer, a les 9.30h, a Nouds Barberà, es portarà 
a terme la presentació d’aquest servei que oferirà la 
Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, des del Centre de Negocis No-
dus Barberà i des de la seu de la Fundació Barberà 
Promoció.
La Reempresa és un nou model d’emprenedoria 
i de creixement empresarial, pel qual un nou 

emprenedor 
– reemprene-
dor - pren el 
testimoni en 
la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en 
la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguar-
dant d’aquesta manera el patrimoni empresarial in-
dividual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver 
de passar per la fase de crear-la. 
Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i 
de coneixement especialitzat, a més de tants actius 
intangibles, com els contactes o la posició de mer-
cat, inclosos els hàbits de compra dels clients,  que 
porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita 
també la desaparició de llocs de treball i la disminu-
ció dels creixement econòmic, factors que, avui en-
cara més, convé protegir i fomentar.
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El consistori barbe-
renc va aprovar al pas-
sat mes de desembre la 
plurianualitat del Pro-
jecte Global d’Aplicació 
de Mesures d’Eficiència 
Energètica Municipal 
que integra dos dels plans 
que l’Ajuntament ha po-
sat en marxa durant els últims anys. Aquell 
que treballa l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic, i el que fa referència 
a l’estalvi energètic dels edificis i equipa-
ments municipals.  
El projecte d’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic, basat en la substitució 
de les llums actuals per altres d’inducció, té 
un cost total de 564.343 euros, dels quals 
el consistori va presentar una primera fase 
(266.000 euros) al Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC) de 2011 de la Generalitat de 
Catalunya. Actualment es troba en fase 
d’execució en la qual es preveu fer un canvi 
de més de 1.900 fanals i punts de llums de 
sodi per altres d’inducció. Les proves més 
recents s’han realitzat als carrers Pirineus,  
a la ronda Oest i al carrer Pablo Picasso. 
Per la seva banda, en l’àmbit d’edificis i 
instal·lacions municipals, el consistori ha 
realitzat diferents auditories energètiques 
per tal de valorar les necessitats de millo-
ra i així posar en marxa diferents mesures. 
En base a aquestes s’ha redactat el Projec-
te d’Implantació de Mesures d’Estalvi i Efi-
ciència Energètica en els edificis, que pre-
veu tenir una inversió de 704.568 euros. 
Aquest projecte actualment es troba en fase 
de revisió per la seva posterior aprovació. 

Més mesures per l’estalvi 
econòmic i energètic 
A banda de la posada en marxa d’aquests 
dos plans, l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès ha realitzat durant l’any 2013 diferents 
accions de caràcter urgent amb l’objectiu 
de promoure, no tan sols una adequada 
gestió de les instal·lacions energètiques 
municipals, sinó també reduir la despesa 
econòmica, consolidant així la cultura de 
l’estalvi i d’eficiència energètica.
Entre les diferents mesures, a més de realit-
zar diverses obres urgents per tal d’evitar 
la fuita d’energia; s’ha fet una regula-
ció de l’horari d’endegada i apagada de 
l’enllumenat públic; i s’ha realitzat una 
campanya de sensibilització adreçada al 
personal del consistori amb l’objectiu de 
prendre consciència sobre la despesa ener-
gètica. En algunes d’aquestes instal·lacions 
s’ha aconseguit un 30% d’estalvi en el con-
sum previst.
Addicionament, han estat realitzades di-
verses gestions amb les companyies elèc-
triques, entre les quals es troben la mo-
dificació de les relacions contractuals i el 
benefici d’uns preus més econòmics en 
el subministrament elèctric a través de 
l’adhesió d’un acord de l’Associació Catala-
na de Municipis; així com la revisió intensa 
de les factures rebudes, el que ha provocat 

que el consistori realitzés 33 
reclamacions en 2 anys, no-
més amb les quals s’ha benefi-
ciat d’un saldo a favor d’un to-
tal de 25.832,79 euros. 
Cal destacar, que el Projec-
te Global d’Aplicació de Me-
sures d’Eficiència Energèti-
ca Municipal, és de caràcter 
plurianual, i tindrà un import 
total de 1.116.00 euros, que es 
troba distribuït entre els exer-
cicis de 2013, 2014 i 2015. 

Escola Marta Mata
El 10 de desembre es van iniciar les obres de la nova Escola Marta Mata. 
L’empresa encarregada, Viasgon Obras y Servicios, SRL, ha posat en marxa els 
treballs d’excavació dels 6.296 m2 amb els que compta el terreny, ubicat al carrer 
Torre Estapé, 1. 
El centre, que tindrà una capacitat per a 450 alumnes amb una doble línia des de 
P-3 fins a 6è de primària, es construirà en una primera fase amb una única línia, 
que s’ampliarà durant els propers cursos. 
Les obres, que duraran 9 mesos, han estat licitades per part del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Esglèsia de La Romànica
Altre dels projectes que s’han iniciat durant aquests últims mesos ha estat la 
restauració de l’Església 
La Romànica. 
Les obres, posades en 
marxa el 9 de gener, 
tenen per objectiu aturar 
el moviment de bolcada 
que està patint la torre 
de l’edifici. La intenció és 
construir una “gran sabata” 
de formigó armat en la part 
del mur nord, amb la qual els fonaments de la torre i de l’església es reforçaran. A 
més, es preveu realitzar tot un drenatge contigu i paral·lel al fonament que evitarà 
l’acumulació de l’aigua de la pluja al terreny, evitant així que s’estovi més i que 
l’estructura de l’edifici s’enfonsi. 
Cal dir que al tractar-se d’unes obres realitzades en un edifici històric, durant 
els treballs de restauració, s’ha de fer un seguiment arqueològic permanent. Les 
obres tindran una durada aproximada de tres mesos i mig. 

Avinguda Tibidabo
L’arranjament de l’avinguda Tibidabo és altre dels projectes que es portaran 
a terme durant aquest any 2014. Les obres, que estan finançades per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, tenen com a principal finalitat millorar la qualitat de 
l’espai públic, renovar els paviments i instal·lacions en mal estat, així com eliminar 
les barreres arquitectòniques i millorar la seva accessibilitat. 
Entre les actuacions previstes es realitzarà el soterrament de les línies aèries 
de subministrament elèctric, telefònic i d’enllumenat públic, i l’ampliació de la 
calçada i la vorera, entre d’altres. 
La remodelació de l’avinguda Tibidabo es realitzarà en dos trams, ja que es tracta 
d’una gran superfície que passa el quilòmetre de distància.
El projecte del tram 1, a punt de publicar la seva licitació, es preveu que s’iniciï al 
mes d’abril i finalitzi al desembre. El tram 2 actualment està a l’espera de la seva 
aprovació definitiva ja que es trobarà en exposició pública fins a l’11 de febrer. Es 
preveu que s’iniciïn les obres al juny i finalitzin al desembre. 

Barberà posa en marxa diversos projectes L’Ajuntament de Barberà treballa per 
l’estalvi i l’eficiència energètica

El Projecte d’Aplicació de Mesures d’Eficiència Energètica 
Municipal, que va ser aprovat el passat ple de desembre, 

és de caràcter plurianual i recull, entre d’altres, l’estalvi energètic 
en l’enllumenat públic així com dels equipaments municipals

SERVEIS TERRITORIALS

Proves del 

projecte d’efi ciència 

energètica 

de l’enllumenat

 públic
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L’Ajuntament de Barberà sancionarà als bancs amb pisos buits

El consistori barberenc aplicarà 
la Llei del Dret a l’Habitatge de 
Catalunya (article 42), que per-
met imposar sancions als pro-
pietaris que mantinguin habi-
tatges desocupats durant més 
de dos anys. La voluntat és acon-
seguir que aquests immobles es 
posin al servei de totes aquelles 
famílies amb dificultats a tra-
vés del foment de lloguers so-
cials que actualment gestiona 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 
(OMH) de Barberà.  Els ser-
veis que l’OMH i la regidoria 
d’Habitatge estan estudiant el 
camí a seguir així com ‘l’encaix 
legal’ de la normativa i és per 
això que també es vol analitzar el 
procediment establert per altres 
municipis. 
“El procés, a més, no és gens sen-
zill. La llei defineix malament 

què és un habitatge buit”, ha 
assegurat la tinenta d’Alcaldia 
d’Habitatge, Cristina Conde. 
“Segons la normativa un immo-
ble està buit si no hi ha cap justi-
ficació laboral ni judicial perquè 
no hi visqui ningú durant més de 
dos anys”. 
El primer pas que l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès ha fet es de-
manar visita als bancs que més 
pisos buits tenen en aquest mo-
ment. Per aplicar aquesta nor-
ma, el que el consistori realit-
zarà, serà comunicar-se amb 
les diferents entitats financeres 
que tenen habitatges buits per 
informar-les de la decisió presa 
amb “voluntat de poder arribar a 
acords, sense necessitat d’arribar 
a aplicar les possibles sancions”. 
L’OMH, de fet, ja fa mesos que 
treballa en el tràmit de cessió 

de pisos a la borsa de lloguer per 
poder adjudicar a famílies amb 
preu social. “Tenim un primer 
acord amb un parell d’entitats 
bancàries, Catalunya Caixa i La 
Caixa, però estem treballat per 
tal que totes ofereixin els seus pi-
sos. Des del consistori continua-
rem dialogant amb els bancs i 
amb les entitats financeres, com 
hem fet fins ara, per aconseguir 
els nostres objectius d’afavorir 
l’habitatge social”. 
Barberà té un 3,4% d’habitatges 
desocupats al municipi. Aques-
ta dada ve donada per l’estudi 
que es va realitzar l’any passat 
sobre pisos buits per conèixer el 
parc vacant del municipi i amb 
l’objectiu de tenir eines relle-
vants per prendre decisions fu-
tures en matèria de política 
d’habitatge, aquest ha permès, 

a més de tenir dades sobre la 
quantitat de pisos que es troben 
buits tant d’obra nova com de se-
gona mà, a conèixer la seva loca-
lització territorial. 
La tinenta d’Alcaldia 
d’Habitatge, Cristina Con-
de, ha comentat la importàn-
cia d’aquesta acció informativa i 
sancionadora per part del muni-
cipi i la gran ajuda que s’ha tin-
gut amb les dades resultants de 

l’Estudi d’Exclusió Residencial 
de Barberà del Vallès que s’ha 
realitzat i que es presentarà el 
proper mes de febrer. Aquesta 
eina de treball és el resultat de la 
col.laboració de la Diputació de 
Barcelona que l’ha finançat i del 
treball de l’Oficina Municipal de 
l’Habitatge de la ciutat i les re-
gidories de Serveis Socials i Pro-
moció Econòmica.   

Barberà del Vallès multarà a les entitats financeres que tinguin habitatges buits 
amb l’objectiu d’incentivar als bancs a introduir aquests habitatges al mercat de lloguer social

Oficina Municipal d’Habitatge
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos / 08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Dimecres: de 9 a 14  i de 16  a 18 h

C A L E N D A R I  F I S C A L  2 0 1 4

Nota: Optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament podrà ésser abonada la totalitat de la quota anual.

  Tr i b u t s  c o b r a t s        P e r í o d e  d e  p a g a m e n t
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
1ª fracció de la quota anual:        Del 3 de març al 5 de maig
2ª fracció de la quota anual:        Del 3 de març al 2 de juliol
3ª fracció de la quota anual:        Del 3 de març al 6 d'octubre
Impost sobre béns imobles rústics (IBI)       Del 5 de setembre al 5 de novembre
Impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM)     Del 3 de març al 5 de maig
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1ª fracció de la quota anual:        Del 2 de juliol al 2 de setembre
2ª fracció de la quota anual:        Del 2 de juliol al 5 de novembre
Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)    Del 5 de setembre al 5 de novembre
Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través
de les voreres (GUALS)         Del 3 de març al 5 de maig
Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)    Del 5 de setembre al 5 de novembre
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries
i altres residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)     Pagament bimestral

El Punt d’Informació del Servei 
de Mediació d’Habitatge situat a 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 
atén mensualment una trentena 
de famílies amb dificultats per 
fer front al pagament de la hipo-
teca o del lloguer. 
En col·laboració amb Cáritas 
Diocesana es deriven els expe-
dients de les famílies en què no 
s’ha pogut arribar a un acord 
amb l’entitat bancària o amb 
la propietat, en cas de lloguer, 

per a millorar les condicions 
contractuals per tal que la uni-
tat de convivència no perdi 
l’habitatge. 
No obstant això, molts 
d’aquests expedients es re-
solen amb l’assessorament i 
l’acompanyament dels afec-
tats a les entitats bancàries per 
tècnics de l’Oficina Munici-
pal d’Habitatge sense necessitat 
d’arribar a ser derivats al servei 
que ofereix Cáritas Diocesana.

Els ciutadans atesos reben as-
sessorament personalitzat on 
s’estudia cada cas, i es proposen 
els passos a seguir, amb l’objectiu 
que les persones afectades no per-
din l’habitatge. Si no és possible, 
s’intenta la dació en pagament, i si 
es perd l’habitatge, s’ajuda a buscar 
una nova residència.
Per altra banda, si la manca de 
pagament és puntual degut a 
una circumstància eventual, 
es pot sol·licitar la prestació 
econòmica d’urgència especial 
destinada a cobrir el pagament 
de les mensualitats impaga-
des fins a un màxim de 3.000€, 

sempre i quan es justifiqui que 
es podrà seguir pagant la hipo-
teca o el lloguer.
En cas de pèrdua de l’habitatge 
aquesta prestació també s’atorga 
per despeses de fiança i d’accés a 
un habitatge en règim de lloguer, 
per un import de 600€, i per al pa-
gament dels rebuts del lloguer, per 
un import de 2.400€. 

Sobre aquesta problemàtica es tre-
balla en col·laboració amb Benes-
tar Social perquè l’Oficina Muni-
cipal d’Habitatge pugui atendre 
totes les famílies que es trobin en 
risc de perdre el seu habitatge.
Per a qualsevol consulta podeu po-
sar-vos en contacte amb l’oficina 
per correu electrònic, per telèfon, 
o si ho preferiu, visitant l’oficina.

Punt d’Informació del Servei de 
Mediació d’Habitatge
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La ‘Cita con el flamenco’ ret homenatge al 
gran cantaor Enrique Morente
La Torre d’en Gorgs torna a ser escenari, un any 
més, de la vetllada musical que organitza la Casa de 
Granada Cultural Andaluza del Vallés Occidental. 
L’anomenada ‘Cita con el Flamenco’ que enguany va 
retre homenatge al conegut cantaor granadí, Enrique 
Morente, que va morir el passat any 2010. 
A l’acte va assistir un gran nombre de públic, i va 
comptar amb la presència de la tinenta d’Alcaldia de 
Cultura de l’Ajuntament de Barberà, Teresa Colomer, 
d’altres regidors, i de la presidenta de l’entitat cultural, 
Victoria Muñoz.

L’Esplai l’Esquirol marxa de colònies
Els nens i nenes que formen part de l’Esplai L’Esquirol 
van marxar de colònies, les primeres d’aquest curs.
Nens i monitors ho van passar d’allò més bé amb 
diferents jocs. Un d’ells va ser el conegut ‘On està 
Wally?’, on havien de trobar al famós personatge vestit 
amb jersei de ratlles vermelles i blanques, ulleres, 
pantalons vaquers i un capell de llana, també de ratlles. 
Enguany la casa de colònies escollida es trobava a La 
Granada, poble pròxim a Vilafranca del Penedès. 

El Casal Popular Tangram i la Cooperativa 
La Trilla estrenen local
El 14 de desembre va tenir lloc la inauguració del 
nou local de les entitats Casal Popular Tangram i 
la Cooperativa de Consum La Trilla. Aquestes dues 
associacions són membres de l’Ateneu Abril i durant 
els darrers mesos han estat treballant per deixar a punt 
el local on a partir d’ara desenvoluparan tota la seva 
activitat.
Les entitats van donar la benvinguda als i les assistents, 
dirigint unes paraules i convidant-los a veure el local. 

El Centre Cívic Ca n’Amiguet acull diverses 
activitats
El 10 de novembre, l’AVV de La Romànica va organitzar 
una nova tarda de música en viu per a la gent gran. En 
aquesta ocasió va ser el Duet Axis l’encarregat de donar 
ritme a la tarda. Aprofitant l’acte, l’AVV va sorprendre a 
Juana Ortín, una de les seves veïnes, que aquell mateix 
dia feia 75 anys.
Dissabte, 9 de novembre, el veïnat del barri va gaudir 
dels playbacks del grup ‘La amistad’ on diversos veïns 
i veïnes del barri formen part. La tarda va acabar amb 
música disco. En aquest acte va col·laborar l’AVV de La 
Romànica.

BREUS‘La Nau’ celebra el seu 2n aniversari
El passat 21 de desembre, l’equipament juvenil ‘La Nau’ de Barberà 
del Vallès va acollir una gran festa en la qual es va convidar als joves 
de la ciutat per celebrar el seu 2n aniversari. 
La festa va acollir diferents concerts de grups convidats com  Ma-
teolika y los EME de mear; Intromental; i Dj Washaki. 
‘La Nau’ va néixer amb l’objectiu d’oferir un servei als joves posant 
a la seva disposició una lloc on poder reunir-se i realitzar activitats 
de gran format. Durant aquests anys de vida, l’espai ha acollit múl-
tiples actes entre els quals cal destacar diferents concerts de grups 
barberencs així com d’altres de fora del municipi que han estat organitzats per les entitats juvenils de la ciutat. 
La festa d’aniversari es va organitzar conjuntament entre el Casal de Joves Obriu Pas, l’Ateneu Barberà i el 
Kol·lectiu de Dones de Barberà en col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà. 

Els escolars visiten 
l’Ajuntament
Els i les alumnes de 4t curs de l’Escola del 
Bosc van visitar l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès el passat mes de novembre per tal de 
conèixer de prop el seu funcionament, com 
es prenen les decisions per part de regidors i 
regidores en els plens mensuals.
Abans de la visita, l’alumnat treballa durant 
diversos dies les particularitats del funcio-
nament del consistori i la política munici-
pal. A més, preparen una sèrie de curiositats 
i propostes de millora de la ciutat, que li fan 
arribar a l’Alcaldessa. 
La visita s’emmarca dins del projecte ‘Co-
neguem la nostra ciutat’, que s’ofereix en el 
Programa Municipal d’Educació a escoles i 
instituts de Barberà.

Barberà contra la violència vers les dones
L’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, 
durant tot el mes 
de novembre, va 
organitzar tot una 
sèrie d’activitats en 
commemoració del 
Dia Internacional 
Contra la Violència 
vers les Dones. 
Sota l’objectiu de conscienciar a la població sobre la igualtat 
real entre dones i homes com a valor de justícia social, així 
com mostrar la seva repulsa absoluta amb aquesta xacra que 
avui dia encara pateixen moltes dones arreu del món de for-
ma cruenta i reiterada, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana 
del Frago, i la regidora del Programa per a la Igualtat de Dones 
del consistori barberenc, Elvira Maza, van convidar, el 25 de 
novembre, a la Sala de Plens del consistori a multitud de ciu-
tadans i ciutadanes així com a diferents representants socials, 
culturals i polítics de la ciutat per participar en la lectura del 
manifest institucional. 
A més d’aquest acte, entitats barberenques van organitzar di-
ferents tallers, conferències i activitats diverses per tal de com-

memorar aquest 
25N. Aquestes en-
titats són Associa-
ció per a la Igualtat 
Dones.com, Asso-
ciació ACORD i 
Associació de Do-
nes Braç a Braç.

Barberà Solidària reuneix al seu Patronat per aprovar el 
pressupost de l’any 2014
La Fundació Barberà Solidària (FBS), organització promoguda des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que té 
com a finalitat cooperar entre els pobles, va reunir al seu Patronat  el passat 19 de desembre.
Durant la reunió es va informar que el nombre de socis i sòcies que actualment formen part de la Fundació són 
86, entre persones i empreses que col·laboren amb les seves aportacions; així com de l’estat d’execució dels pro-
jectes. 
Per la seva banda, es va aprovar el pressupost de l’entitat per l’any 2014, amb una partida destinada a execució 
de projectes que compta amb 55.078,45 euros. El pressupost pel proper any es basa principalment en dos àmbits, 
el desenvolupament de diferents projectes a països en vies de desenvolupament per així facilitar la millora inte-
gral d’aquests indrets; així com portar a terme diferents campanyes de difusió de la pròpia Fundació per tal que la 
ciutadania de Barberà del Vallès conegui el treball que es realitza, així com implicar a barberencs i barberenques 
en la col·laboració amb la FBP. 
La Fundació Barberà Solidaria té per objectiu ajudar humanitàriament i promoure la solidaritat; fomentar el co-
neixement públic dels problemes del Tercer Món i contribuir al desenvolupament  de diferents països mitjançant 
projectes concrets; gestionar programes, promoure iniciatives i 
assessorar en l’àmbit de la cooperació pel desenvolupament i la 
solidaritat; així com incidir en totes aquelles actuacions derivades 
o relacionades amb la cooperació i la solidaritat entre els pobles, 
que tinguin el seu vincle amb Barberà del Vallès, entre d’altres. 

CIUTAT
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Les propostes nadalenques de Barberà tenen molt bona acollida

El Barbamec torna 
a assolir un gran èxit
Barberà del Vallès ha tornat a 
organitzar durant aquestes fes-
tes nadalenques una nova edició 
del Barbamec, el divertit espai 
d’activitats socioculturals, for-
mat per diferents estands amb 
tallers, jocs educatius i partici-
patius i altres propostes d’oci, 
adreçat a nens, nenes i joves fins 
a 14 anys. 
El Barbamec, va ser inaugurat 
el 3 de gener, i va comptar amb 

el suport d’empreses, come-
rços i entitats que any rere any 
col·laboren amb aquesta inicia-
tiva per tal d’oferir una diverti-
da proposta, durant el Nadal, a 
totes aquelles famílies amb in-
fants. Durant tres dies es va gau-
dir de tallers de maquillatge i 
manualitats, de ludoteca, jocs 
d’ordinador, tallers de ràdio, jocs 
gegants i boníssimes xocolata-
des, entre moltes més activitats. 
Enguany els col·laboradors 
han estat: el Servei Local de 

Català (CPNL), El Teu Espai, 
Club d’Escacs Barberà, Apli Pa-
per, Barberà Pastelera SL, Va-
lero Forn Tradicional SL, Cen-
tre Comercial Baricentro, Avet 
Educativos SL, Carre-
four, Central del Cara-
vaning, Supan, Barberà 
Comerç Urbà, Diables 
de Barberà, Barberà In-
serta, Centre Obert, Bi-
blioteca Esteve Paluzie, 
Ràdio Barberà, Barberà 
amb la Sardana, Gimnàs 

Bunkai, AVV Can Gorcs II, Grup 
de Taetre D’sas’3, Ambulàncies 
Lafuente, Kids and Us, Centre 
Hípic del Vallès, Distribuciones 
Oñate,  Pastisseria La Palma, 

Fundació Barberà Promoció, E-
max, Ensobrados Martorell, La 
Caseta de l’Art, El Desván del 
Lector, i Kumon, lectura i mate-
màtiques.

Les festes nadalenques van por-
tar a Barberà del Vallès més d’un 
centenar d’activitats i propos-
tes nadalenques. Durant un mes 
la ciutat es va omplir de multi-
tud de mostres de cultura tradi-
cional i popular, música i esport. 
Tampoc van faltar les propostes 
adreçades a la població infantil, 

que van culminar amb el Barba-
mec i la cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient. Carregats de caramels i 
regals pels nens i nenes de la ciu-
tat, i acompanyats per una quin-
zena de carrosses d’entitats, els 
Reis Mags van recórrer l’itinerari 
previst on es va repartir més de 
2.000 caramels. 

El programa de Nadal va comp-
tar amb cites ja ineludibles a la 
ciutat, com el gran pessebre de 
la plaça de la Vila, la cantada 
de llúcies dels nens i nenes de la 
ciutat, els Caga Tió, els concerts 
de Nadal, el tradicional quin-
to, les festes infantils, així com 
els jocs esportius, entre moltes 

més activitats, que organitzen i 
on col·laboren les entitats ciuta-
danes. 
Els barberencs i barberenques 
també van gaudir durant tots 
els caps de setmana de les Fires 
de Nadal que un any més s’han 
ubicat al centre de la ciutat. La 
plaça de la Vila va acollir durant 

diversos dies diferents activitats 
de dinamització com el Mercat 
de Nadal, El Gran Tió on els més 
joves van tenir l’oportunitat de 
conèixer aquesta tradició cata-
lana així com el perquè d’aquest 
personatge; la mostra d’oficis i 
eines artesanes.

Durant un mes, els barberencs i barberenques han sortit al carrer per gaudir de les mostres de cultura tradicional i popular, 
de la música i dels esports

IMATGES
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SISQUELLA. Av. Costa Brava, 2 - Badia       8, 20 4, 16, 28

GRANERO. c/ Algarve, 2 - Badia         9, 21 5, 17, 29

PAGÉS. Av. Generalitat, 92      11, 23 7, 19, 31

LOSA. Av. Mediterrani, 26 - Badia        12, 24 8, 20

PALOMERAS. Via Sant Oleguer, 2   1, 13, 25 9, 21

BLANCA-SUADES. Av. Tibidabo, 68     2, 14, 26 10, 22

PERELLÓ. Anselm Clavé, 8         3, 15, 27 11, 23

BUDALLES. Av. Burgos, 42 - Badia         4, 16, 28 12, 24

A. GALCERÁN. Pg. Dr.Moragas, 184          5, 17 1, 13, 25

FERRER. Av. Burgos, 4 - Badia      6, 18 2, 14, 26

S.GALCERÁN. Av. Generalitat, 41         7, 19 3, 15, 27

LÓPEZ. c/ del Bosc, 105       10, 22 6, 18, 30

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  de  9 a 24 hores

Dissabte,  8 de febrer
A les 8 del vespre 
A l’església de Santa Maria
MISSA DE SANT ANTONI ABAT 

Després de la missa, 

(Avinguda de la Generalitat, 90)

Organitza:

Diumenge, 9 de febrer

REUNIÓ ESMORZAR

Amb la col·laboració de Gasull i Clara-
munt, llegums cuits i plats preparats

ABANDERAT: Carme Bellart
CORDONISTES: Judit Bellart i Maria Bellart

De 10 a 11 del migdia
ESMORZAR POPULAR
A la plaça del Mil·lenàri

A tres quarts de 12 a l’església Romànica
BENEDICCIÓ DE LA BANDERA CAVALLS I 
CARRUATGES

Seguidament, inici de la TRADICIONAL 
PASSADA PELS CARRERS DE LA CIUTAT

Recorregut de la Passada:
Plaça del Mil·lenari | Carrer de Ramon Berenguer
Carretera de Barcelona | Via Sant Oleguer
Ronda de Santa Maria  |  Carrer Sant Pere
Carrer Santa Barbara  | Carrer Doctor Ferran
Carrer de Barcelona  | Carrer Migdia
Carrer Maria Reverter  |  Carrer Nemesi Valls
Carrer Sant Jordi  |  Carrer Puigcerdà
Ronda Indústria  |  Ronda de l’Est
C. Verge de Montserrat  | Carrer del Pintor Fortuny
Passeig del Doctor Moragas  |  Plaça de la Vila

A dos quarts de dues de la tarda
ARRIBADA A LA PLAÇA DE LA VILA 
l’alcaldessa lliurarà els obsequis a tots i 

COL·LABOREN

Hípica Jaume Fargas | Llegums cuits Gasull i Claramunt
Carpinteria d’alumini Alcegoya s.l | Carnisseries Casa Tió

Restaurant Mas de Can Riera | Termes Victòria | Transports Pubill
  | AVV Can Gorgs II

TELÈFONS D’INTERÈS
EQUIPAMENTS I 
SERVEIS MUNICIPALS

Ajuntament barbera@bdv.cat 93 729 71 71

Biblioteca Esteve Paluzie 93 718 68 66

Centre Cívic Ca n’Amiguet 93 719 22 02

Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37

Jutjat de Pau 93 729 20 35

Nodus Barberà 93 729 72 72

Oficina Municipal d’Habitatge 93 719 41 20

Oficina M. d’Esports 93 729 19 87 / 93 729 19 27

Ràdio Barberà 93 729 44 71

Recollida d’estris vells i 

recollida de poda 93 729 35 36

Espai Jove La Roma 93 718 93 28

Servei Local de Català 93 729 34 64

Torre d’en Gorgs 93 719 28 37

EMERGÈNCIES

Bombers 93 726 00 80

Emergències: 

Mossos d’Esquadra, 

Bombers i Protecció Civil i 

Urgències sanitàries 112

Guàrdia Civil 93 719 36 10

Mossos d’Esquadra 93 734 61 00

Policia Local 092

(desde telèfon fix) 93 719 00 90 

Policia Nacional 93 724 75 00

ATENCIÓ MÈDICA I URGÈNCIES

CAP Barberà 93 719 25 40

CAP Rosa dels Vents 93 719 42 81

CAP Badia del Vallès/Urgències 93 719 26 01

CUAP Cerdanyola - Ripollet 93 594 22 16   

Creu Roja 93 726 66 66

Parc Taulí 93 723 10 10

Cat Salut respon 061

AIGUA, GAS I LLUM

SABEMSA (aigües de Barberà) 93 729 46 02

Gas Natural 902 250 365

Urgències 900 750 750

Fecsa-Endesa 902 507 750

Avaries 902 536 536

ALTRES SERVEIS

Correus (oficina crtra. Barcelona) 93 718 52 79

OTG (antic INEM) 93 718 85 11

Taxis 93 729 07 07

Funerària Montserrat Truyols SA 93 580 97 10

Tanatori 93 719 27 78

www.bdv.cat
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