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La Fundació Barberà Promoció ja té 10 anys. PÀG. 17

Remodelació de la 
zona esportiva 
Maria Reverter pàg. 7

Activitats del programa
‘Menja responsable! 
tria bé! pàg. 4

La Vindicadora
pàg. 22 i 23

Suplement d’Informació Juvenil

Més de 16 mil persones visiten la VII Fira del Comerç

Nova línia urbana L2
pàg. 8

Presentació pública 
a les entitats ciutadanes

del projecte del 
Complex Esportiu

Maria Reverter 
dilluns 

20 d’octubre 
a les 20 hores a 

la Torre d’en Gorgs

Trobada 
d’Escoles Esportives

Dimecres 22 d’octubre 

a les 18 h amb

Xavi Vallès
waterpolista i

primer barberenc olímpic 
a Pequín 2008

Pavelló Maria Reverter
amb Berenar i

Grup Musical Juvenil Set de Só
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LA JOVENTUT
NACIONALISTA
DE CATALUNYA
ÉS NOTÍCIA

Quan aquest vespre m'he posat a
escriure davant l'ordinador, volia tor-
nar a parlar de la crispació que es va
viure de nou a l'últim ple municipal,
però això ja no és cap novetat. Alguns
membres de l'equip de govern amb el
seu portaveu al capdavant sembla que

encara no entenen que la democràcia
també és ètica, consens, generositat,
diàleg, etc. I de tot això, res de res.
En vista de l'èxit, vull parlar-vos de
l'aconteixement més important per
Convergència a Barberà en els últims
anys.
El passat divendres 26 de setembre
amb la presència d'en Jordi Cuminal
(secretari general de la JNC) i un lluït
grup de joves de tota la comarca que
ompliren el nostre local, es va consti-

tuir el col·lectiu de la JNC a Barberà.
És la primera vegada en la història de
la nostra ciutat que disposem d'aquest
col·lectiu.
Qualsevol partit polític quan pensa en
el futur ha de pensar en incorporar
joves al seu projecte. Nosaltres feia
molt de temps que perseguíem aquest
objectiu, i per fi ho hem aconseguit.
Esperem que aquests joves duguin a
terme una llarga tasca política que en
un futur proper els porti a agafar el

relleu al front de la nostra organitza-
ció. Els hi desitgem els millors èxits.
Amb aquesta fundació volem contri-
buir a ésser un referent per altres joves
de Barberà i a compartir idees amb
ells a fi de promoure polítiques especí-
fiques de joventut.
El primer repte per al col·lectiu serà el
proper congrés de la JNC, que tindrà
lloc al mes de novembre. Els nostres
joves hi seran presents.

MESURES 
D'AUSTERITAT
ECONÒMICA

El passat Ple de setembre des del grup
socialista ens van presentar una moció
per congelar els sous dels regidors i
regidores i les aportacions als grups
municipals. Una proposta que va
comptar amb el suport del grup d'Es-
querra tot i considerar-la necessària
però insuficient. Aquesta proposta tot

just representa poc més de 30.000 €
per un pressupost total de 49 milions
d'euros, però malgrat ser insufcient és
important que els regidors i regidores
donem exemple i que ens apretem
una mica el cinturó.
Però Esquerra vol anar més enllà i per
això vam demanar que les mesures no
s'acabin aquí, cal prioritzar les inver-
sions o eleminar les innecessàries com
els estudis per a la construcció del nou
Ajuntament (30.000 €) o la realitza-

ció de més horts a la llera del Ripoll
(250.000 €). I el més important de
tot, cal reduir les despeses corrents
que cada cop son més elevades, per
tant, cal tenir sistemes energètics més
eficients, optimitzar més i millor els
recursos humans, reduir despeses de
publicitat o representativitat,... En el
Ple de novembre, debat sobre els pres-
supostos caldrà tornar a parlar-ne i
insistir en les nostres propostes.
Per acabar, cal ser consients que

aquesta moció te un perill ja que la
proposta de congelar el capitol 2 del
pressupost on hi han les aprotacions a
les entitats pot provocar que aquestes
quedin congelades.
Des d'ERC vetllarem per tal que les
partides de caire social i les aporta-
cions a les entitats no en surtin perju-
dicades.
www.esquerra.cat/barberavalles

Setmana 
de la mobilitat 
sostenible i segura 

La setmana passada vàrem saber que
es destinaran 2 carrils a la C-58 entre
Ripollet i Barcelona per a vehicles
d'alta ocupació, és a dir, per a trans-
port públic i cotxes amb 2 o més ocu-
pants. Al nostre parer aquesta és una
bona notícia, ja que un cop estiguin
en funcionament, quan algú hagi d'a-
nar de Barberà a Barcelona en autobús

no només contaminarà menys com
fins ara, també arribarà abans que
anant-hi amb el cotxe buit.
Per una altra banda, del 22 al 29 d'a-
quest mes es celebra la Setmana de la
mobilitat sostenible i segura, i una altra
bona notícia és que a Barberà el servei
de bus urbà serà gratuït aquests dies.
Aquestes mesures aïllades, però, no
seran de gaire utilitat si no s'acompan-
yen amb moltes altres actuacions. Per
a aconseguir una mobilitat realment

sostenible i segura cal apostar ferma-
ment pel transport públic, ja que és la
contribució més efectiva a la lluita
contra el canvi climàtic, els accidents,
la contaminació i la congestió viària.
La gran aposta d'ICV per millorar la
mobilitat a l'àrea metropolitana és la
millora radical del transport públic i
sobretot del servei de Rodalies Renfe:
calen més estacions, més trens, més
freqüència, el servei de tren nocturn i
la creació de noves línies.

L'actual context - escalada de preus de
la benzina, contaminació, col·lapses
circulatoris, canvi climàtic... - ens ha
de fer reflexionar sobre el model de
mobilitat actual, basat en el transport
privat i els combustibles fòssils, i can-
viar-lo en favor d'una mobilitat soste-
nible, neta, útil i racional.

Mitjans 
de comunicació...
muncipals?

A l'anterior legislatura
la Plataforma Ciutadana va presen-
tar al Ple Municipal una proposta
per regular els mitjans de comuni-
cació municipal, es a dir, la revista i
l'emissora de Ràdio Barberà. Tots
els grups polítics van donar suport a
la proposta, tret de l'equip govern

d'aquell moment format per dos
partits: PSC i EUiA-ICV. Els
motius que van dur a la Plataforma
a fer-ho continuant vigents. L'emis-
sora municipal ha deixat fora de la
seva programació una tertúlia d'ac-
tualitat amb membres dels diferents
partits per substituir-la, segons han
dit, per una entrevista als portaveus
dels diferents grups, després de
cadascun dels plens municipals. 

Molestava a algú aquesta tertúlia?
Realment era necessària la seva des-
aparició? 
La veritat és que no tenim resposta
a aquestes preguntes ni a moltes
altres relacionades amb els mitjans
de comunicació municipals i sobre
tot ens agradaria que algun dia
aquests mitjans tinguessin la super-
visió d'un organisme amb repre-
sentació de tots els grups polítics.

Mentrestant que ningú es posi ner-
viós perquè com deia en Jaume
Perich:
“Gracias a la libertad de expresión
hoy ya es posible decir que un
gobernante es un inútil sin que nos
pase nada. Al gobernante tam-
poco.”

Juan José Rodríguez. Portaveu Grup Municipal

Carles Fernández. Portaveu Grup Municipal

Oriol Rovira. Portaveu Grup Municipal

PREMIAR 
A LOS FIELES

En el pleno de sep-
tiembre, se presentó

una moción por parte del portavoz
del PSC, con distintas medidas de
austeridad, ante la crisis económica,
(congelación de las retribuciones de
los 21 concejales y grupos municipa-
les), hasta aquí normal, puesto que el
PP, también lo está llevando a cabo en

las comunidades y ayuntamientos
donde gobierna, pero con una salve-
dad, que a los cargos de confianza,
directores etc, también se les congela.
Antes del pleno lo venden en la
prensa, “populismo” con fotografía
incluida del secretario de organiza-
ción del PSC de Barberà, actual coor-
dinador de instalaciones deportivas,
dicen que no es un cargo de con-
fianza, estamos confundidos, ¿Qué
será?.

Y es que en los veintitantos años de
gobierno socialista y comparsas, se
produce una red clientelar enorme,
en el ayuntamiento y distintas empre-
sas, patronatos etc vinculadas al con-
sistorio.
Hacen de la política un modo de
vida, y por supuesto temiendo el
momento de abandonarla, se produje
la profesionalización de una clase
dirigente, en general muy poco cuali-
ficada, que ha encontrado en la polí-

tica unos niveles salariales mucho más
altos, de los que disfrutaría de media
en el mercado de trabajo. Lo malo es
que hoy, no se acuerdan para nada, de
que fueron escogidos a dedo por sus
correligionarios.
¡QUE LOS CONGELEN TAM-
BIÉN, QUE ESTOS MÁS QUE
NADIE TIENEN QUE DAR
EJEMPLO!

Adolfo Gallego. Portavoz Grupo Municipal

Pere Ramón. Portaveu Grup Municipal

* Les opinions reflectides en aquesta secció de portaveus municipals, així com el seu estil, contingut i/o llenguatge de gènere (sexista), són responsabilitat de 
cadascun dels partits signants
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Y no les gustó

Una auténtica
pena, me refiero

a la moción que con el titulo de Adop-
ción de medidas de austeridad frente a la
crisis económica, presentamos para su
aprobación en el último pleno. Muy
resumidamente la moción proponía con-
gelar tanto el sueldo de los políticos
como la aportación a los partidos, y a la
vez contener el gasto corriente, pues
bien, lo que parece tan fácil se convirtió
en difícil, y en contra del sentido común,
hubo tres grupos que se abstuvieron en la

votación, resultado 14 votos a favor y 7
abstenciones. Eso si, a votar en contra no
se atrevieron, pero pegas las que quieran,
incluido un grupo que la votó a favor, la
cuestión no era otra que desmerecerla,
nos habíamos adelantado en la pro-
puesta, nos habíamos rascado nuestros
bolsillos, y eso les molestó. La congela-
ción salarial de los políticos y la aporta-
ción a partidos no es una fortuna, pero
son casi 32.000 € de ahorro que a buen
seguro ayudarán a mantener el gasto
social, de los que, por que no decirlo, el
grupo de gobierno participa con un 80%
y la oposición con el 20%.

Ante estas consideraciones, a algún
grupo de la oposición no les quedaba
más camino que reinventar, sobre la mar-
cha, nuevos argumentos, y ante la falta
de los mismos se arremetió contra nues-
tro Secretario de Organización, y a la vez
coordinador del Patronato Municipal de
Deportes, toda vez que fue la persona
que anunció en prensa las medidas res-
trictivas propuestas por el PSC local, eso
tampoco les gustó, había que bajarle el
sueldo también a él, ¿argumento? Creen
que se trata de un cargo de confianza,
creen que es un cargo político, y lo más
indignante sin tener en cuenta ni su sol-

vencia profesional, ni su antigüedad
como funcionario de más de 24 años al
servicio del ayuntamiento y su ciudad.
Quizás aún no saben que en éste ayunta-
miento no trabaja ni un solo cargo de
confianza política, como es posible que
después de tanto tiempo aún no se hayan
enterado de eso, es que no se han ente-
rado que gobierne quien gobierne él
seguirá trabajando en el ayuntamiento ¿o
si se han enterado pero tampoco les
importa y la cuestión es hacer ruido?.
Allá cada cual con sus conclusiones.

Antonio Báez. Portavoz Grupo Municipal

S'inicia la campanya
contra la grip

Comença als Centres d'atenció Pri-
mària de la ciutat la campanya de
vacunació enfront la grip, que
durarà fins el 30 de novembre.
A Catalunya, com a la resta de l'he-
misferi nord, la infecció pels virus de
la grip habitualment es presenta en
forma d'epidèmia anual durant els
mesos d'hivern. Cada any el virus
canvia, per aquest motiu, el departa-
ment de salut recomana vacunar-se
anualment. 
La vacunació antigripal és la mesura
de prevenció primària fonamental
per prevenir la grip i les seves com-
plicacions. L'objectiu principal de la
vacunació és evitar les complicacions
i la mortalitat associada a la grip. 
La vacuna antigripal en la seva majo-
ria va dirigida a persones amb alt risc
de complicacions, de 60 anys i més,
pacients amb determinades patolo-
gies, dones embarassades o persones
que poden transmetre la grip a per-
sones d'alt risc. 

Todo hace preveer que en 2009
la Biblioteca Mediateca de Pz.
Constitución estará en funcio-
namiento. Será un equipa-
miento muy importante para la

ciudad, que se realizó en un
proceso de participación del
Pla de Ciutat, las personas que
participaron podrán ver como,
su esfuerzo en dar sus opinio-
nes han llegado a buen puerto.
Nuestra ciudad crece y lo
importante, es adelantarnos a
las necesidades que se generan y

darles soluciones, ahora todo
será un poco más complicado
en el marco del previsible
recorte presupuestario que
habrá para el 2009.
Esta situación no debería
modificar este criterio sobre
todo en las políticas sociales de
soporte a las personas, austeri-

dad, mayor aprovechamiento
de los recursos y creatividad,
todos lo conseguiremos.

Celestino Sánchez. Portaveu Grup Municipal

* Les opinions reflectides en aquesta secció de portaveus municipals, així com el seu estil, contingut i/o llenguatge de gènere (sexista), són responsabilitat de 
cadascun dels partits signants

FM98.1 98.1 FM
Escolta

Ràdio Barberà
Emissora Municipal

98.1 FM
Escolta

Ràdio Barberà
Emissora Municipal



Núm. 282 .  OCTUBRE de 20084



Núm. 282 ·  OCTUBRE de 2008 5

L’Ajuntament de Barberà del Vallès forma part 
del Club Centenari de la Fundació Salvador Allende

El consistori barberenc va aprovar en
Junta de Govern Local el conveni de
cooperació amb la Fundació Salva-

dor Allende, en un any que es commemora
el centenari del naixement del president de
Chile. 

Es tracta d’un conveni amb el qual es
vol donar suport a les activitats que la fun-

dació porta a terme en la seva tasca de
“difondre el llegat de Salvador Allende i
mantenir vives les idees socialistes i demo-
cràtiques que van guiar la trajectòria del
líder xilè”. 

Properament es signarà un conveni de
col·laboració on des d’ambdues parts es
concretaran quines són les activitats a dur a

terme en el nostre municipi en el decurs
d’aquests mesos de commemoració del
Centenari.

De moment l’Ajuntament de Barberà
del Vallès s’ha adherit al Club Centenari
Salvador Allende.

Es constitueix la Comissió Ciutadana de Seguiment
del Projecte d’Intervenció de La Romànica
El passat dimarts 30 de setembre, es va celebrar al

centre cívic ca n’Amiguet la primera reunió de la
Comissió Ciutadana de Seguiment del Projecte

d’intervenció integral del barri de La Romànica.
Aquesta Comissió Ciutadana, és un mecanisme de

participació, de seguiment i avaluació, creada amb l’ob-
jectiu de garantir la participació de la ciutadania i de les
diferents entitats, que es troben implicades en el projecte
d’intervenció del barri.

Tots els participants que formen aquest nou òrgan, a
l’igual que l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del
Frago, la regidora del barri de la Romànica i delegada del
projecte, Mònica Maya, i la secretaria i coordinadora
tècnica del Projecte, Rosa García, van assistir en la que és
la primera reunió. A més a més, també hi formen part, la
presidenta de l’Associació de veïns la Romànica, Isabel
Otero; la representant de l’AMPA del CEIP Pablo
Picasso, Montse Arriba; el representant de l’AMPA
CEIP Miquel Martí i Pol, Ricard Álvarez; el represen-
tant l’AMPA IES la Romànica, Mª Josefa López; la
directora del CEIP Pablo Picasso, Montse Josep Munè;

el director del CEIP Miquel
Martí i Pol, Ramón Figuera, el
director de l’IES LA Romànica
Jordi Baró, el president del
Club de Petanca de la ciutat,
Tomás Flores; el del Club de
Futbol de La Romànica; Car-
los Rodríguez,; el president de
la Federació de Veïns, Josep
Garcia; l’Agrupació de Jubilats
i Pensionistes de La Romànica,
Fernando Rodríguez, el presi-
dent de l’Associació de
Comerciants, Ferran Gómez;
el mossèn de l’Església Santa
Maria de La Romànica, Josep Jordi Bofil, i la represen-
tant de la Comissió de Seguiment del Pla de Ciutat, Mª
Teresa Sánchez Costa. Tanmateix,, formen part altres
veïns interessats, com són: Hermínia Corbacho, José
Antonio González, Marga García, Manuel Hernández, i
Mª Teresa Tudo. 

Els principals objectius d’aquesta trobada van ser la
constitució de l’òrgan, la presentació dels components,
l’organització i la seva funcionalitat. 

Durant la reunió es va explicar tota l’evolució i el
seguiment de les actuacions que s’han portat a terme des
de que es va signar el conveni de la llei de barris amb la
Generalitat de Catalunya, al febrer de 2008. Tanmateix,
es van explicar altres dels convenis signats, i els estudis
sol·licitats per executar determinades actuacions, com
pot ser el d’accessibilitat per la supressió de les barreres
arquitectòniques del barri, o el estudi sobre futurs usos i
serveis de l’antic mercat de Sta. Maria. 

Aquesta comissió, que esta presidida per la regidora
Mònica Maya, es reunirà dos cops l’any, i cada vegada si
la presidència ho cregui necessari, per tal de que els seus
membres facin propostes i esmenes de l’execució de les
40 actuacions planificades dintre del projecte d’interven-
ció del barri de la Romànica. 

En aquests moments, 22 d’aquests 40 projectes ja
estan iniciats, de les quals el 50 % de la seva financiació
ha estat subvencionada pel fons de la Generalitat de
Catalunya, i la resta (50%) de l’Ajuntament de Barberà. 

FM
98.1

98.1 FM

Escolta
Ràdio Barberà
Emissora Municipal
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Nova línia urbana L2 a Barberà del Vallès
�A partir d’aquest mes d’octubre, Barberà del Vallès disposa d’un nova línia de transport urbà.

�Aquesta nova línia, L2, connecta l’estació de tren de Barberà del Vallès amb la part nord-oest de la ciutat fins al Parc Europa.

�A més, es renoven també els vehicles de les línies L1 i L3, amb la incorporació de dos vehicles adaptats.

�D’aquesta manera, a partir d’aquest mes d’octubre, Barberà disposa d’una xarxa de transport urbà, formada per 3 línies: L1 (Plaça
Espanya - Baricentro), L2 (Plaça Josep Badia - Parc Europa) i L3 (Plaça Espanya - Polígons).

�El servei forma part del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona per la qual cosa els usuaris es veuran afavo-
rits per la possibilitat d’intercanvi modal i la resta d’avantatges que comporta la utilització dels títols de transport integrats.

�El servei és gestionat per l’empresa Marfina Bus i es prestarà amb un vehicle adaptat a persones amb mobilitat reduïda per tal de
garantir l’accessibilitat al servei de conjunt de ciutadans.

Informació a l’usuari: 93 727 92 92  / www.grupsarbus.com
Ajuntament de Barberà del Vallès: 93 729 71 71

Un total de 1.834 barberencs van viatjar gratis
durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible
La regidoria de Medi Ambient ha volgut contri-

buir un any més amb aquesta iniciativa a la ree-
ducació i conscienciació de la ciutadania

Com a moltes ciutats d’arreu d’Europa, Barberà del
Vallès també va celebrar la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que enguany ha portat el lema
“Aire net per a tothom”. 

Durant vuit dies la regidoria de Medi Ambient del
consistori ha volgut crear un espai de reflexió i un pas
en la reeducació dels nostres ciutadans i ciutadanes,
portant a terme una iniciativa que ja havia tingut gran

acollida per part dels ciutadans, com és la utilització
del transport públic. 

Ho ha fet, un any més, posant a disposició dels bar-
berencs i barberenques tiquets gratuïts per viatjar en els
autobusos interurbans de la ciutat, una iniciativa que
ha tingut un èxit molt positiu entre la ciutadania.

En total unes 1.834 persones han viatjat gratis en
autobús des del 22 al 29 de setembre. D’aquestes,
1.250 són de ciutadans que viatgen en direcció al polí-
gons amb la Linia 3, 584 són els que han anat a Bari-
centro, amb la Línia1.



Núm. 282 ·  OCTUBRE de 2008 9

Dia 19, FESTA SOLAR
- De 10.30 a 12.00 h. Xocolatada solar i molt més... Marxa

sostenible des de la Plaça de la Vila de Barberà del Vallès i del
Parc Catalunya de Sabadell amb arribada al Parc Central del
Vallès. (servei de bus llançadora entre el Parc Catalunya i el Parc
Central, i servei de reforç de les línies de bus regulars)
Una concentració popular de vehicles no contaminants (bici-
cletes, vehicles elèctrics i solars) passejarà per la nostra ciutat
mostrant el compromís ciutadà amb el medi ambient.

- De 10.30 a 12.30 h. Itinerari guiat per instal·lacions d'ener-
gies renovables, amb transport col·lectiu, a la instal·lació geo-
tèrmica de Can Marcet a Sabadell, a una promoció d'habitatges
amb criteris d'eficiència energètica de Barberà del Vallès i al
conjunt d'equips demostratius d'energies renovables del Parc
Central del Vallès. Punt de sortida i arribada el Parc Central del
Vallès. Es requereix inscripció prèvia.

- D'11 a 14 h. Activitats al Parc Central del Vallès
• “Ecologia domèstica”. Sessions participatives per millorar

el consum energètic i econòmic a les nostres llars. Consultes
personalitzades.

• Tallers d'energies:
- Muntatge de barques solars. A l'aigua la provaràs i si està

ben muntada funcionarà.
- Construcció de mini bòlid solar. Amb la llum, si no el

tapes, no pararà... 
- Els colors del sol. Una petita obra d'art t'emportaràs. 
- Biciescalextric sostenible. La teva força ens farà rodar (a

partir de 10 anys). 

- Cuina ecològica i solar. Una barreta energètica cuinaràs i
ben bona la trobaràs.

- Punt d'Informació Ambiental de l'Ajuntament de Sabadell
- Gargot de joc. Muntatge interactiu de jocs reciclats de des-

tresa. Per a tota la família.
- Inflable Ona (de 4 a 12 anys)
- Parc de jocs (de 0 a 8 anys)

- 12.30 h. Inauguració del rellotge solar
Espectacle d'animació Quarteto de tres! Amb Noé Rivas. Amb
la teva participació els nostres músics inundaran l'espai de festa,
vida i harmonia.

- 13.30 h. Aperitiu solar. Fideuà, cuinada amb diferents tecno-
logies solars.

Dia 21, de 18.30 a 21 h.
Jornada tècnica adreçada als professionals instal·ladors.
Coorganitzada amb el Gremi d'Instal·ladors Electricistes i de
Fontaneria de Sabadell i Comarca. Parc Central del Vallès.

Dia 22, de 12.30 a 18 h.
“Els serveis formatius a l'àrea de divulgació ambiental
(DIMA) del Parc Central del Vallès”. Jornada de portes obertes
adreçada als centres educatius de primària, secundària i ocupa-
cionals de Catalunya. Parc Central del Vallès.

Dia 22, de 18 a 20 h.
“Canvi climàtic i energies renovables”, a càrrec de “l'home del
temps”, el Sr. Francesc Mauri. 
“La crisis energètica i financera”, a càrrec de l'expert en el
tema, el Sr. Marcel Corderch.

Dia 24, de 9.30 a 12.30 h.
“Eficiència energètica al sector industrial”, jornada tècnica
adreçada al sector empresarial.

5a MOSTRA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR
19, 21, 22 i 24 d'octubre al Parc Central del Vallès



Núm. 282 .  OCTUBRE de 200810

Activitats per a la convivència intercultural 
Programa d’atenció a la població nouvinguda

Es presenta la maqueta de l’escultura de José Luis Terraza

José Luís Terraza va presentar al Mercat
Municipal Onze de Setembre de Barberà
del Vallès una maqueta amb la que es vol

crear una escultura que simbolitzi la preocu-
pació pel medi ambient de l’artista i de l’en-
titat Barberà Comerç Urbà. 

L’escultura va sorgir d’un projecte que es
va començar a gestar al febrer d’aquest any, i
que volia conscienciar a la ciutadania del
consum massiu de bosses de plàstic que uti-
litzem a diari, fet tan comú però a la vegada
tan perjudicial per la salut del planeta. 

A l’acte de presentació de la maqueta van
assistir, l’escultor, l’Alcaldessa de Barberà del
Vallès, Ana del Frago, el president de Barberà
Comerç Urbà, Ferran Gómez, i la presidenta
del Mercat Municipal Onze de Setembre,
Carme Balaguer.

L’artista barberenc ha posat de manifest
la seva il·lusió per participar en un projecte
“tant necessari per a la conscienciació de les
nostres responsabilitats de cara a la conserva-
ció del entorn que volem llegar”. 

Terraza ha explicat durant la presentació
de la maqueta, que l’obra, que esta pensada
per situar-la en interior, es basa en una
estructura metàl·lica foradada, la qual s’om-
plirà de les bosses de plàstic amb l’ajut de la
ciutadania de Barberà. 

Tanmateix ha fet referència a la lectura
que té l’obra, que segons l’artista “neix del
perfil d’una dona embarassada del que se’n
després la lletra B, inicial de Barberà”, mar-
cant així el camí simbòlic de la ciutat i del
valor de la creació que és manifesta amb
l’embaràs.

CONFERÈNCIA
Conferència ‘Dones migrades i mites de gènere’ a
càrrec de la Sra. Mary Nash, catedràtica d’Història
Contemporània, directora del Grup d’Investigació de
Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de Barce-
lona, i una de les principals especialistes en història dels
moviments i lluites de les dones d’arreu del món.
L’acte tindrà lloc el proper dijous 23 d’octubre a les
18.30 h, a la Biblioteca de l’escola Miquel Martí i
Pol (Ronda Santa Maria, 225).
Les idees prèvies que tenim sobres les altres persones
juguen un paper important en el moment d’establir
relacions socials. Mary Nash ens parlarà, des d’una
perspectiva de gènere i intercultural, sobre el paper de
les dones en els fluxos migratoris i sobre els mites de
gèneres existents en relació amb les dones migrades
que arriben a les nostres ciutats.
S’ofereix servei gratuït de guarderia, que cal sol·licitar prèviament, tru-
cant al Programa d’Atenció a la Població Nouvinguda o al Programa
per a la Igualtat de lesDones, telèfon 93 729 7171, ext. 267/266.

Els Serveis Socials més a prop

La secció de Benestar Social està treballant en un programa
adreçat a la gent gran de més de 80 anys en l’àmbit de l’aten-
ció domiciliària, el qual es desenvolupa en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona i Creu Roja. La finalitat és conèixer i
identificar situacions de necessitat i poder informar sobre els
recursos socials i comunitaris existents al municipi. 
Properament totes les persones rebran una trucada o una visita
d’un professional de la Creu Roja per tal de concretar-li un dia i
hora en què se li passaria una enquesta en el seu domicili.
Aquesta visita serà realitzada per una persona acreditada amb
els logotips de les tres entitats col·laboradores. 
Si voleu més informació sobre el projecte us podeu adreçar a
la secció de Benestar Social, carrer del Bosc, 21 o bé truqueu
al telèfon 937 297 171.
Enguany també es farà una visita a totes les persones de més de
70 anys que viuen soles al barri de La Romànica, com un dels
projectes previstos en el Projecte d’Intervenció Integral de la
Romànica.



Núm. 282 ·  OCTUBRE de 2008 11

Gran èxit a la VII Fira del Comerç

Durant tres dies de fira, més de 16
mil persones, barberencs i bar-
berenques de diferents edats, i

d’altres municipis, han pogut gaudir
d’aquesta nova edició que consolida un
any més l’àmplia i qualitativa xarxa
comercial que té Barberà. 

Divendres es va donar el tret de sor-
tida, amb una gran i divertida batucada
que va fer ballar a totes les persones que
omplien de gom a gom la plaça de la
Vila. 

Tanmateix va ser dissabte quan es
van començar a desenvolupar la resta
d’activitats previstes per aquesta edició.
Tallers d’exhibició de diferents esports a
càrrec de les entitats de la ciutat, d’edu-
cació vial, d’iniciació als escacs, xerrades
sobre la cura dels més petits, sobre ali-
mentació saludable, i sobre tast de vi són
algunes de les activitats que més públic
van acollir. 

Així, la carpa de xerrades i demos-
tracions, espai lliure des d’on les dife-
rents botigues han pogut ensenyar les

seves mercaderies, degustacions o ser-
veis al públic. Igualment, aquest espai
també ha estat l’aparador des d’on
s’han presentat projectes importants
pel desenvolupament i foment del
comerç local, tals com la nova pàgina
web del Mercat Municipal Onze de Setem-
bre, (www.mercat11setembre.com), la
Guia Pràctica per al Comerç de Bar-
berà, una publicació que posa a l’abast
dels empresaris informació sobre dades
del comerç del municipi i normativa
comercial; i la presentació de la cam-
panya “A Barberà, mengem bé, bo, sa”.

La Fira, a més, va comptar amb dos
altres focus de gran acceptació popular,
com varen ser la Carpa Infantil i l’esce-
nari central, amb tot un seguit d’activi-
tats relacionades amb la gimnàstica, el
ball i les passarel·les de moda. 

Enguany, s’ha assolit la major oferta
d’expositors, on prop de 60 carpes dife-
rents han permès reflectir fidelment la
diversitat i qualitat dels comerços esta-
blerts a la nostra ciutat. 

La regidoria de Comerç i Barberà
Comerç Urbà han fet arribar a tots els
comerços participants un petit qüestio-
nari per analitzar la satisfacció d’a-
quests respecte aquesta setena Fira.

Informació que segons l’organització
“serà cabdal per reflexionar sobre com
millorar la propera edició, a celebrar en
2010 i en la que des de aquest mateix
moment ja s’han posat a treballar”.

La plaça de la Vila de Barberà del Vallès ha acollit la Fira del Comerç, una setena edició valorada
molt positivament per part de la regidoria del Comerç de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
i Barberà Comerç Urbà
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Nodus Barberà

En moments com l'actual, on l'activitat econòmica es poc dinàmica i on les
empreses han d'estar estratègicament col·locades per poder fer front a les dificul-
tats, en aquest context es molt important mantenir un alt nivell de prestigi i
coneixement per part de clients, proveïdors i competència.
Amb la finalitat que l'important teixit econòmic i empresarial que hi ha a Barberà
es doni a conèixer, AISA va engegar 3 anys enrere i de forma gratuïta el directori
virtual d'empreses, on les diferents empreses de Barberà poden donar a conèixer
tota la informació necessària, sobre cadascuna d'elles. Presentant la empresa i els
seus productes, servies i els seus elements innovadors i diferenciadors.

Actualment hi ha més de 180 empreses en aquest directori, que es caracteritza per
ésser una base de dades activa, que fomenta les sinèrgies positives entre empreses
i crea connexions que fomenten una cooperació empresarial com a eina estratè-
gica de millora de la competitivitat del nostre mercat.
El objectiu d'aquest Directori Virtual d'Empreses es continuar creixent i que
puguin formar-hi part totes les empreses ubicades a Barberà del Vallès. Aquest
Directori es troba a la nostra pàgina web www.nodusbarbera.com i allà mateix
trobaran un formulari d'inscripció on line. Per qualsevol consulta sobre el Direc-
tori Virtual d'Empreses la poden fer per telèfon o mitjançant correu electrònic.

Directori d’empreses una feina 
per la promoció empresarial en temps de crisi

AISA, ACTIVIDADES INTEGRADAS S.A. 
CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ

C./ Mogoda, 1 Pol. Ind. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès - Telf. 93 729 72 72 Fax 93 729 72 73
Web: www.nodusbarbera.com -  a/e: nodus@nodusbarbera.com

Adif adjudica les obres de modernització de l’estació de Barberà

Adif, entitat pública empresarial adscrita al
Ministeri de Foment, ha adjudicat el contracte
per a l'execució de les obres de permeabilización

i eliminació de barreres arquitectòniques de l'estació de
la nostra ciutat. 

Les obres, el pressupost de les quals ascendeix a
1.464.316,36 euros, tenen com objectiu incrementar
els nivells de seguretat de les instal·lacions ferroviàries i
la qualitat del servei als clients. 

Un projecte que s'emmarca en el pla de reforma i
modernització de les estacions de rodalies de Barcelona
que Adif està portant a terme. Aquests treballs formen
part d'un conjunt d'actuacions que Adif executarà en
cinc estacions del nucli de rodalies de Barcelona, amb
una inversió global propera als 7 milions d'euros.
Aquesta inversió permetrà construir passos per als via-
nants superiors i inferiors en l'estació de Barberà del
Vallès amb l'objectiu d'incrementar la seguretat dels
clients evitant els passos entre andanes al nivell de les
vies i adaptar les instal·lacions a persones de mobilitat
reduïda mitjançant l'eliminació de barreres arquitectò-
niques. 

Els principals treballs es concentraran en el pas infe-
rior, que serà perllongat, i que comptarà amb una nova
escala d'accés i dos ascensors per a facilitar l'accessibili-
tat de persones amb dificultats de mobilitat. Aquestes
obres es completaran amb l'adaptació del pas per a la

seva utilització com connexió per als vianants entre les
zones urbanes annexes a les instal·lacions ferroviàries.
També es portaran a terme operacions de reforma amb
la col·locació de nou paviment, panells, fals sostre i
il·luminació. Per altra banda, s'ampliarà l'andana 2, en
la qual s'instal·larà un nou control d'accessos dotat
d'escales i rampes. 

A més, es construiran dues noves marquesines i en
les existents es renovaran els materials. Els treballs es
complementaran amb la substitució del paviment de
les andanes i l’acondicionament de
l'aparcament mitjançant la col·loca-
ció d'una solera de formigó i una
redistribució de les places d'estacio-
nament per a una òptima utilitza-
ció. El nou aparcament comptarà
amb 28 places, algunes d'elles reser-
vades a persones de mobilitat
reduïda. També es portarà a terme la
restauració de les façanes de l'edifici
de viatgers mitjançant un tracta-
ment de pintura i es procedirà al
tancament total de les andanes.
Durant l'execució dels treballs, es
garantirà la funcionalitat de l'estació
i de l'explotació mitjançant el mun-
tatge d'una escala provisional d'ac-

cés a l'andana 2. Aquestes actuacions s'emmarquen en
el pla global d'inversions que Adif està portant a terme
per a la millora permanent de les seves infraestructures
i instal·lacions de la xarxa d'ample convencional, i
especialment, en la xarxa de rodalies de Barcelona, amb
l'objectiu d'oferir un servei de majors prestacions de
seguretat i confort als seus clients i als ciutadans.
Aquesta inversió té caràcter d'obra per compte de l'Es-
tat, i es realitza dintre del Contracte Programa subscrit
entre l'Administració General de l'Estat i Adif.

Es condicionarà el pas inferior i s'eliminaran barreres arquitectòniques per a millorar l'accessibilitat,
amb l'objectiu d'incrementar els nivells de qualitat i seguretat de les estaciones 

Es posen a disposició de la ciutadania les places de l’aparcament de l’Antoni Serra
SABEMSA, l'empresa municipal de
serveis i aigües de Barberà, ha comu-
nicat que ja estan a la venda de places
del aparcament del camp de futbol
“Antoni Serra”.
Va ser el 6 d'octubre, quan es va ins-
tal·lar una oficina d'informació i
venda de les places de l'aparcament
ubicada a la mateixa obra dels pàr-
quings, al carrer Emili Iglesias. D'a-
questa manera, els ciutadans barbe-
rencs ja tenen a la seva disposició
aquest servei d'atenció al públic que

es podrà consultar de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 h i de 15:30 a 19 h.
Els dissabtes els horaris són de 10 del
matí fins a les 14 h. 
Entre les condicions de venda per obte-
nir una de les places del pàrking s'en
destaquen que tots els veïns i veïnes que
tinguin cotxe i no tinguin plaça d'apar-
cament en un altre lloc de la ciutat, tin-
dran preferència per a la compra d'una
plaça en règim de concessió a 50 anys.
El termini per poder fer la reserva serà
fins al proper 5 de desembre. Transco-

rregut l'esmenta't termini, les places
d'aparcament podran ser venudes a
qualsevol persona i en la quantitat
que es requereixi, inclosos els compra-
dors que ja hagin adquirit alguna
plaça anteriorment.
Les places que Sabemsa ofereix tenen
un valor total de 13.456 € (IVA
inclòs)
Cal destacar, que les reserves es faran
per rigorós ordre de sol·licitud a la
pròpia oficina, i que una vegada
confirmada la referida reserva

s’haurà de fer un dipòsit del 10% del
valor de total.
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VINE A INFORMAR-TE A: FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 
C/de la Torre d’en Gorgs núm. 40. Barberà del Vallès  Tel.: 93.719.28.37  •  a/e: administracio@barpro.com

La Fundació Barberà Promoció participa a la VII Fira del Comerç 

El dies 3, 4 i 5 d'octubre un cop més la Fundació
Barberà Promoció ha participat a la Fira biennal
dedicada al Comerç de Barberà del Vallès. 

En aquesta ocasió, l'estand va servir per donar a
conèixer quina és l'oferta de serveis que ofereix l'entitat
(cursos subvencionats per a persones en situació d'atur,
borsa de treball, orientació en el procés de cerca de
feina i planificació de pla de carrera...) També es va
comptar amb la presència de quatre comerços recent-
ment constituïts per persones emprenedores de la ciu-
tat, Bella Dona, Salus Corpore, Star Dog's i Elseisyel-
cuatro que han estat assessorats des de l'àrea
d'assessorament empresarial de l'entitat.

Cadascun d'aquests establiments va aprofitar la Fira
per donar a conèixer els serveis i productes que oferei-
xen. 

El saló Bella Dona, amb la seva promotora Cristina
Martínez al capdavant, d'origen dominicà, ofereix un
servei de perruqueria i tractament de la imatge en
general, amb la particularitat d'haver-se especialitzat en
l'oferta de productes específics per a la bellesa i tracta-
ment de cabells de clients afro -llatins: cabells llisos,
crespats i afros, extensions, rastes,... Són productes ela-

borats amb components naturals de la República
Dominicana com són les fruites tropicals o els olis
essencials. Tots aquells visitants que ho varen desitjar
varen poder fer-se trenes, extensions i rastes en els seus
propis cabells.

La Isabel Berrio i Loles Jiménez promotores de
Salus Corpore, establiment dedicat a les teràpies natu-
rals, varen fer una presentació basada en els beneficis
del moviment conscient (dansateràpia), la medicina
homeopàtica, les propietats de les Flors de Bach i les
seves aplicacions, així com de l'Ars Corpore, una tèc-
nica molt novedosa dins les teràpies naturals.

Alhora varen dinamitzar tallers de relaxació
(per a nens i per a dones), així com massatges de
reflexologia podal per a què els assistents poguessin
tenir un primer contacte amb aquesta disciplina i
alhora observar-ne els efectes en el propis cos.

La botiga Star Dog's, de la mà de la seva
emprenedora Ester Belvis va presentar una mos-
tra de tot allò que es pot aconseguir per tenir
cura dels animals domèstics: menjar, accessoris,
roba, productes d'higiene, antiparasitaris i com-
plements, joguines, etc.

L'agència d'animació artística Elseisyelcuatro amb
el Javier Vicente i Carlos Gambarte, guanyadors del “6è
Concurs d'iniciatives empresarials” organitzat per la
Fundació Barberà Promoció, varen donar a conèixer
algunes de les activitats que fan a la seva empresa com és
l'organització d'esdeveniments adreçats a entitats públi-
ques i privades, il·lustració de samarretes i productes de
papereria, sempre amb la incondicional empremta del
seu segell personal. El més original de l'acte va ser oferir
la possibilitat de fer-se una caricatura personal a totes
aquelles persones que així ho desitjaven.

Informació socioeconòmica 
del 2on trimestre del 2008

Ja es pot consultar en web l'informe de conjun-
tura laboral dels mesos d'abril, maig i juny del
2008 a l'apartat de Publicacions

de www.barpro.cat.
Aquest butlletí és una informació

essencial per conèixer quina és la
situació de les principals variables del
mercat de treball: empreses amb
assalariats, nombre d'assalariats i
d'autònoms, contractació laboral,
atur registrat i expedients de regula-
ció d'ocupació del municipi de Bar-
berà del Vallès.

De l'anàlisi de dades d'aquest
tipus és el que ens permet establir
noves polítiques i estratègies encami-
nades a millorar l'ocupabilitat de les
persones, així com promoure el des-
envolupament local del municipi. 

Confiem que aquesta informació pugui resultar
d'interès també per a tots vosaltres.



- En una situació com l’actual, de
preocupació pel futur de l’econo-
mia, l’ajuntament té competències
sobre la política laboral i el mercat
de treball ?

Els ajuntaments hem anat assumint
diferents competències, que no són
estrictament les que la llei ens obliga a
fer. Els alcaldes i les alcaldesses entenem
que hem de donar la primera resposta
als ciutadans i ciutadanes, ja que som
l’administració més propera. Moltíssi-
mes accions, que estrictament no ens
corresponen, com poden ser les llars
d’infants, temes de promoció econò-
mica, de formació ocupacional, aporta-
cions a la llei de la dependència, entre
d’altres, són assumides pels ajunta-
ments.
Per això reivindiquem que  hi hagi una
aportació molt més gran del Govern de
l’Estat als municipis, que hi hagi una
millor aportació del govern de la Gene-
ralitat, pensem que estem parlant que al
voltant del 60% de la despesa que
tenim als nostres pressupostos són de
competències que no ens corresponen
als ajuntaments i haurien de estar
finançades per altres administracions.
Això pot comportar que alguns munici-
pis puguin arribar a una situació d’ofec.
Sortosament, no és el cas del nostre
municipi ja que tenim uns equilibris
pressupostaris prou satisfactoris.
Per tant, no és una qüestió de compe-
tències legals, és un compromís de

voluntat política per ajudar a superar
etapes econòmiques complicades, tant
en el seu conjunt, com, sobretot, per les
persones que puguin trobar-se en situa-
cions de precarietat.

- Què va provocar que es creés en el
seu moment un departament o una
iniciativa amb una activitat fora de
l’àmbit estrictament municipal per
treballar en aquest camí, en el camí
de l’economia, de les empreses, de la
inserció laboral ?

Fent memòria, recordo taxes d’atur del
17 i el 18% a Barberà del Vallès a finals
dels anys 80. Serà a partir de la nova
dècada que l’economia comença un
altre cicle. En aquell context, l’ajunta-
ment entén que s’ha d’oferir formació a
totes aquelles persones aturades perquè
puguin trobar una altra feina. S’ha de
poder oferir formació a aquells joves
que estan fora del sistema de formació
reglada. S’ha de poder treballar amb les
empreses per poder fer una recerca de
llocs de treball molt més ajustada a la
realitat que tenen.  
Per tant, en aquell moment Catalunya
va ser capdavantera en buscar fórmules
més flexibles d’administració indirecte
per poder dur a terme tots aquests pro-
grames, juntament amb la comunitat
europea. Recordem que d’això ja ha
passat molt de temps però que nosaltres
érem un objectiu prioritari de molts
projectes que venien directament sub-

vencionats d’Europa. I d’aquell
moment neix el que es deia IPES (Ini-
ciatives de Promoció Econòmica i
Social) que era el departament inicial
de L’Àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament a Barberà del Vallès.
Estic parlant del 1987. A partir d’aquí
aquesta àrea va evolucionant, va crei-
xent, es va dotant, i es van buscant dife-
rents fórmules administratives per tre-
ballar millor, i efectivament, ara fa 10
anys, es va crear la Fundació Barberà
Promoció. Els seus objectius continuen
essent els mateixos adaptats, lògica-
ment, a la realitat que estem vivint. 

- I, de cara al futur, cap on s’ha d’en-
caminar la Promoció econòmica ?

La Fundació Barberà Promoció actua
sobre la realitat, oferint  serveis per faci-
litar un nivell elevat d’ocupació. A tall
d’exemple, en aquests moments hi ha
cursos per instal·ladors de plaques foto-
voltàiques, acordats directament amb
els gremis d’instal·ladors. 
Amb el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica, el sr. Xavier Garcés, parlà-
vem aquests dies que es posaran en
marxa tot un paquet de mesures per acti-
var diferents projectes i que puguin arri-
bar a totes les persones. S’estan fent
recerques de feines en les empreses, per
millorar la informació que donem a les
persones que en busquen. També ha sor-
tit una noticia en la qual es podia llegir
que el Consell de Govern de la Generali-

tat activa unes mesures per la capitalitza-
ció de l’atur amb un 70-80%. Amb
aquestes mesures, aquelles persones que
tenen el seu dret a la prestació de l’atur
podran cobrar el gruix d’aquesta presta-
ció d’un sol cop i podran ser ajudats per
crear altres llocs de treball  com a autò-
noms. Per tant tot s’està activant per
mirar de pal·liar en la mesura del possi-
ble una situació que, si més no a mig ter-
mini, ens ve desequilibrada respecte a la
pretesa cohesió social.  Podem dir que la
FBP és un motor actiu de dinamitza-
ció i d’orientació del mercat laboral.

Volem recordar a tots els ciutadans i
ciutadanes de Barberà que davant de
qualsevol dificultat relacionada amb la
promoció econòmica i social, es pot
adreçar a la Fundació Barberà Promo-
ció, que està al seu servei.

Ana del Frago
Alcaldessa de Barberà del Vallès

El dia 1 de juliol del 1998 es va crear la Fundació
Barberà Promoció amb l'objectiu d'ocupar-se
exclusivament de desenvolupar les accions que

afavorissin l'ocupació de Barberà del Vallès.
Pocs anys abans, en el 1990, ja s'havia creat l'em-

presa municipal Actividades Integrades S.A. (AISA),
amb l'objectiu d'ocupar-se tant de les activitats de for-
mació i ocupació com de la promoció de la vivenda i el
sòl industrial.

Des de llavors, AISA i Barberà Promoció són dues
entitats diferenciades que estan sota la responsabilitat
de la Regidoria de Promoció Econòmica.

En aquests deu anys són moltes les persones que
han passat per la FBP, els joves que s'han format en
un ofici, aquells que han tingut la primera experièn-
cia professional en una empresa, persones que han
trobat una feina, persones del món de l'empresa que
han compartit amb la Fundació les seves necessitats i
projectes, emprenedors que han fet realitat la seva
idea de negoci,...

En aquest temps la Fundació Barberà Promoció
s'ha fet més tecnologica incorporant l'ús de l'ordinador
en el dia a dia de la vida professional i privada. Té un
sentit més ecològic treballant per la sostenibilitat i les
energies sostenibles. S'ha europeïzat participant en
projectes de formació i desenvolupament econòmic i
social promoguts pel Fons Social Europeu.

Aquests i d'altres canvis a nivell mundial i de muni-
cipi, han fet una mica més gran a Barberà Promoció
fent la mirar cap al futur. Treballa per la competitivitat
del món empresarial, promou la innovació i el desenvo-
lupament tecnològic, forma en noves tecnologies i ener-
gies renovables, apropa la responsabilitat social a les

empreses i promou el desenvolupament sostenible i la
cohesió social del territori per preservar l'equilibri estra-
tègic de l'activitat econòmica de Barberà del Vallès.

La Fundació Barberà Promoció ja té 10 anys

La Fundació Barberà Promoció és un motor actiu de dinamització i d’orientació del mercat laboral

Al mes de juliol, la Fundació Barberà Promoció va celebrar 10 anys. Durant aquest periode s'han atès unes
18.000 persones i 2.500 empreses del municipi; totes elles amb realitats diferents a les quals s'han acompanyat i
assessorat en el seu procés de creixement personal i professional. Gràcies a tots i totes
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Multitud de veïns i veïnes del
barri i membres de l’entitat es
van reunir al Centre Cívic Ca

n’Amiguet per portar a terme les activi-
tats que hi havien previstes per celebrar
la Diada de l’associació veïnal.

La sala gran del Centre Cívic es va
omplir de gom a gom per degustar la ja
tradicional paella que té tan d’èxit al
barri, però que aquest cop es presentava
una novetat: l’entitat estrenava paellera. 

Tot just després del dinar de germa-

nor es va realitzar la tan esperada sor-
presa. L’AVV de La Romànica portava
setmanes anunciant que per la seva
diada es preveien grans i divertits
moments. Finalment es va desvetllar.
Diversos membres de l’entitat van rea-
litzar un gag sobre el mític programa
“Sorpresa, Sorpresa” que va provocar
grans rialles al públic assistent. 

Més tard, a les 5 de la tarda es va
celebrar un ball dinamitzat pel divertit
grup Agua de Luna.

El primer cap de setmana d’octu-
bre, l'Associació de Veïns Eixam-
ple Can Llobet, va celebrar la 4a

edició del Dia del Soci oferin un munt
d’activitats pels veïns i veïnes del barri.

Divendres, tant petits com grans van
gaudir d’un espectacle de màgia a càrrec
del duet George i Marguerite i del ball rock
& roll acrobàtic del grup bouguis shows. 

La celebració va continuar diu-
menge on l'entitat veïnal va preparar, al
Pavelló Esportiu Elisa Badia, una gran
paella per als seus membres, un inflable
per als més petits, i un divertit ball a
càrrec del Duet Fama, que van fer les
delicies de la multitud d’assistents que
van celebrar el Dia del Soci de l’AVV de
Eixample Can Llobet.

Un total de 268 alumnes de l’escola 
Can Serra reutilitzen llibres aquest curs

L'Escola barberenca Can Serra és l'ú-
nic centre de la ciutat que aquest
curs a tornat ha apostar per com-

partir i reutilitzar els llibres de text entre
el seu alumnat. Es tracta d'una iniciativa
que es va posar en marxa durant el curs
2004-2005 per part d’una comissió que
es va crear amb el consens de tots els
òrgans de l'escola anomenada: Coopera-
tiva de Llibres.

Va ser a finals del curs 2005 quan establerts
tots els passos de creació es van presentar a
un gran nombre de famílies a les quals es va
demanar formalment el permís i la confor-
mitat dels pares i mares per fer donació de
tots aquells llibres de text susceptibles de
socialització, i que es trobessin en bon estat
de conservació, així com promocionar la
cultura de l'estalvi a l'escola i la cura pels lli-
bres que volen fomentar entre els més joves.

La sociabilització de llibres, es basa prin-
cipalment en aprofitar els llibres de text
en bon estat, per donar la possibilitat a les
famílies a rebaixar el gran cost de compra
de material educatiu que suposa per a
totes elles a inici de curs escolar. 
Al Can serra és el tercer curs que van
posar en marxa la cooperativa de llibres i
segons fons de l'escola cada any la partici-
pació augmenta i la satisfacció dels pares

es cada vegada més positiva. Enguany un
total de 268 nens i nenes són les que hi
participen en la sociabilització de llibres,
96 alumnes són de cicle inicial, 88 de
cicle mitjà, i 84 de superior. 

L’AVV de la Romànica celebra
la Diada del Soci amb gran èxit 

L’Assoc. de Veïns Eixample Can
Llobet celebra el Dia del Soci

Fotografia d’arxiu

El cantaor Paco Serrano visita Ràdio Barberà

Els matins a la 98.1, el
magazine matinal de l'E-
missora Municipal Ràdio

Barberà, conduït per Lluís
Ricart, va poder entrevistar al
cantaor Paco Serrano. 

Es tracta d'un artista que ha
passat molts anys vivint i partici-
pant a la nostra ciutat, i que va
marxar per iniciar el seu camí en
el món de la cobla. I ho va acon-
seguir. 

Va iniciar la seva formació a
Madrid durant els anys 60. En
concret, a l'any 1967 va elaborar
les seves primeres lletres i can-
çons presentades a la Ràdio de la
capital, en el conegut programa
“Buenos días Madrid”, a on va
aconseguir el primer premi. 

Tot just desprès va continuar
amb la seva formació a l'Acade-
mia de Cante Flamenco, i a la
ciutat de Sabadell i Barcelona

amb el mestre i cantaor Joaquin
Escolies. 

Serrano gaudeix d'un ampli
nombre d'actuacions, però algu-
nes de les que recorda són amb
l'actriu catalana Mari Sanpere, i
la gran Dolores Pradera.

Cal destacar que el cantaor a
editat dos discos, un dedicat a
Castella la Manxa, i un segon
titulat: Cobla, con canciones
propias. 

Cultura 
- Acceptació subvenció de la Direcció General de

Recursos del sistema educatiu de la Generalitat
de Catalunya, corresponent al finançament de
l’Escola Municipal de Música. Aprovat per
unanimitat.

OAC
- Aprovació xifra de població a 01/01/2008. Apro-

vat per unanimitat.

Règim Interior
- Donar compte de constitució de grups polítics i

portaveus. 
- Donar compte nomenament provisional i presa

possessió del secretari de l’Ajuntament.

Serveis Econòmics
- Aprovació proposta modificació de crèdit 02/08.

Aprovat amb 12 vots a favor, 5 vots en contra i 4
abstencions.

- Aprovació compte general 2007. Aprovat amb 17
vots a favor i 4 abstencions.

- Donar compte al ple de la resolució d’alcaldia pre-
sidència. Decret núm.1717, de data 15 de setem-
bre de 2008, relatiu al pressupost del PME i de
l’empresa municipal AISA de l’exercici 2007.

- Donar compte esta situació pressupostària a data
30 de jumy de 2008.

- Donar compte estat situació pressupostària a 31 de
juliol de 2008.

Ple ordinari núm.8 / setembre 2008

L’ACTA complerta de la Sessió número 8 dels Plens de l’Ajuntament es pot consultar 
a través de la pàgina web (www.bdv.cat) de l’Ajuntament o a l’OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania)
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Barberà celebra la Diada amb l’ofrena floral a la plaça de la Vila

Els actes en commemoració de la Diada es van ini-
ciar el passat 9 de setembre amb una conferència
a càrrec de l’Associació d’Història de Barberà

sota el títol de “Els primers marquesos de Barberà, estat
de la qüestió”, on es parlava de la investigació històrica
que porta a terme l’entitat sobre Josep Galceran de
Pinós i Rocabertí i l’Agustina d’Urries. 

El programa del Dia 11 de Setembre es va iniciar al
matí amb les ofrenes florals dels partits polítics de Bar-
berà i de les entitats del municipi. En total van ser 27
organitzacions barberenques les que van realitzar la
seva ofrena al monument ubicat a la plaça de la Vila. 

Abans que les diferents organitzacions i les persones
que van realitzar la seva ofrena, la Colla de Geganters i
Grallers de la ciutat va oferir una magnífica exhibició
amb els tradicionals cavallets que l'entitat treu al carrer
durant la Diada. El balls de la colla va ser tot un atrac-
tiu pels barberencs i barberenques que van omplir de
gom a gom la plaça de la Vila. Més tard, l'entitat també

va oferir el clàssic ball dels gegants de la ciutat. 
El tenor Carles Ortiz acompanyat per altres mem-

bres dels Amics de l’Opera de Sabadell van interpretar
un emotiu cant d’Els Segadors a capella. 

La tarda va ser per als més petits. La Companyia
Titelles Vergés l’Arlequí va oferir el seu espectacle Han-
sel i Gretel que va tenir gran èxit d’assistència. Tot just
després, a les 20 h, Josep Lluís Blanch, Jordi Galofré i
Josep Dueñas, acompanyat al piano pel mestre Ramon
Sanz, van oferir un magnífic concert. Els tres tenors
catalans, titulars del Gran Teatre del Liceu, van inter-
pretar un repertori popular d'òpera, sarsuela, cançó
lírica espanyola o cançó catalana. Entre d'altres, es van
poder escoltar alguns títols coneguts com: Brindis de
'La Traviata', 'O sole mio!', 'La donna è mobile' de
Rigoletto, Rosó, Pirineu de Cançó d'Amor i de Guerra,
Paraules d'Amor, El cant de la Senyera, entre d’altres.

L'acte de cloenda d’aquestes jornades culturals es va
portar a terme a la Sala de Cultura de la ciutat on l’es-

criptora barberenca Maria Naranjo va oferir una tertú-
lia on va parlar de la seva experiència com a escriptora i
sobre les temàtiques dels seus llibres.

Conferència ‘Els primers marquesos de Barberà, 
estat dde la qüestió’

Tertúlia amb l’escriptora barberenca Maria Naranjo

El passat 1 d'agost va entrar en vigor el Decret 152/2008 el qual regula una nova
tipologia d'habitatges, ja prevista en el Pla pel dret a l'habitatge 2004-2007, deno-
minada Habitatge concertat i habitatge de lloguer amb opció de compra. També es
regula l'habitatge concertat amb protecció oficial previst per als nous plans urbanís-
tics que entraran en vigor d'aquí a 12 mesos.
Però la tipologia que més ha despertat interès, perquè és la que millor pot resoldre el
problema de la desacceleració, és la figura d'Habitatge Existent Concertat pensada
principalment perquè els promotors puguin donar sortida al parc de pisos.
Es podran acollir a aquesta modalitat els habitatges nous ja construïts, els que esti-
guin en construcció o amb la llicència sol·licitada amb anterioritat a l'entrada en
vigor del Decret i edificats sobre sòl lliure. També podran acollir-s'hi els habitatges
usats que no estiguin qualificats de protecció oficial. 
La declaració de l'Habitatge Concertat l'ha de fer el promotor com a pas previ
al reconeixement de l'ajut per a l'adquirent.

Els preus màxims segons zona de Barberà del Vallés són les següents:
Preu m2 útil Preu màxim habitatge Preu m2 Annexos 

Zona A2 3.500,00€ 280.000,00€ 1.470,00€

Perquè garatges i trasters puguin també acollir-se als ajuts no és necessari que siguin
annexos a l'habitatge però s'han de vendre en el mateix acte. La superfície màxima com-
putable per determinar el preu màxim és de 25m2 per al garatge i de 8 m2 per al traster.
Per poder accedir als ajuts, els ingressos familiars dels adquirents no poden superar
6,2 vegades el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Les ajudes
previstes són uns préstecs preferencials i una subvenció a fons perdut del 2% del
preu de l'habitatge.

Els préstecs tenen les característiques següents:
- Una primera hipoteca del 80% del preu de pis i annexos. Aquest percentatge pot

ser ampliable a criteri de l'entitat financera, sense comissions.
El termini d'amortització serà de 30 anys. En el cas de joves menors de 35 anys el
termini d'amortització pot arribar a 40 anys.
L'interès serà de tipus fix i revisable cada trimestre. Per al tercer trimestre el tipus
queda de la manera següent:

Quota creixent a l '1%: a 30 anys: 5,760% a 40 anys: 5,650%
Quota fixa: a 30 anys: 5,767% a 40 anys: 5,687%

- Una segona hipoteca per import no superior al 20% del preu amb la finalitat de
finançar l'entrada fins el 100% del preu.
El termini d'amortització és de 10 a 20 anys, amb una comissió d'obertura del 1%
i el tipus d'interès variable a l'Euríbor a un any + 1,25%
Per poder accedir a la subvenció a fons perdut del 2% els ingressos familiars dels
adquirents no poden superar les 4,3 vegades el IRSC i han de complir les condi-
cions de primer accés a la propietat. Aquesta subvenció per al cas d'habitatges
noves la pot percebre el promotor sempre que la descompti del preu de venda o
avanci les despeses de formalització de la compra.

L'obtenció d'aquestes ajudes implica que durant 15 anys des del reconeixe-
ment de l'ajut, el preu estarà limitat per a posteriors transmissions, i l'habi-
tatge haurà de destinar-se a domicili habitual i permanent, a més que haurà de
ser ocupat en un termini màxim de tres mesos. 
Es podran declarar habitatges existents concertats amb opció de compra aquells que
compleixin les condicions següents.
- Que la renda inicial no superi el 3% del preu màxim de venda en la zona.
- Una vegada passats 7 anys des de la declaració de l'Habitatge Existent Concertat i

sempre que hagi estat ocupat ininterrompudament com a mínim 5 anys, l'arren-
datari pot exercir l'opció de compra. En aquest cas, el promotor ha de descomptar
del preu de venda el 40% de les rendes cobrades durant el període de lloguer.

- El preu de venda d'aquests habitatges serà el màxim vigent per a habitatges con-
certats en el moment d'exercir l'opció de compra.

- Els adquirents podran accedir a les ajudes existents per a habitatges existents con-
certats en el moment de la compra.

Cal tenir present que la Generalitat donarà publicitat als habitatges declarats com
habitatges concertats. En el mes d'octubre junt amb les entitats financeres llançaran
una campanya publicitària destinada als directors d'oficines financeres perquè
coneguin el producte.
Un altre aspecte important és que en el conveni entre la Generalitat de Catalunya i
les entitats financeres es preveu que, en el cas d'impagaments d'una hipoteca, la
Generalitat pugui comprar l'habitatge.

Oficina Municipal d'Habitatge de Barberà 
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos / 08210 Barberà del Vallès

borsamediacio@habitatge-bdv.cat
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de  9:00 a 14:00 h  /  Dimecres: de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18 h.

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà
Habitatges de preu concertat, nova tipologia d’habitatges a CatalunyaHabitatges de preu concertat, nova tipologia d’habitatges a Catalunya
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Diferents tornejos durant el mes de setembre a Barberà del Vallès
XVII Torneig Ciutat de Barberà
En el XVII Torneig Ciutat de Barberà de la UF Barberà
que es va celebrar el passat mes de setembre en el camp
de gespa del Complex Esportiu Can Llobet. 
La final la van disputar l’Olímpic Can Fatjo CDA i la UF
Barberà. A la primera part del partit els barberencs van per-
dre clarament davant del seu rival que li va marcar 7 gols en
els primers 45 minuts. Durant el descans l'entrenador de la
UF Barberà va realitzar una sèrie de canvis que van ser
decisius per remuntar el partit sense poder guanyar-lo. 
El resultat final va ser: 
Olímpic Can Fatjo CDA 9 - UF Barberà 6.
El tercer lloc el va aconseguir La Guardia CDA que va
guanyar al Lloreda CDA per 3 a 0.

XXIV Torneig CF La Romànica
El XXIV Torneig de CF la Romànica que es va disputar
en un únic partit entre CF La Romànica i la UD Caste-
llar de primera regional.

Els locals van ser per davant tot el partit fins al minut
70 que es van quedar amb 10 jugadors, fet que va apro-
fitar els rivals per remuntar marcant dos gols que els hi
van donar la victòria. El resultat final va ser: CF Romà-
nica 1 - UD Castellar 2

La UE Barberà presenta els seus
equips en un Torneig amb grans partits
Com cada any els equips federats de la UE Barberà,
participen en un Torneig de presentació de la Tempo-
rada, prèvia a l'inici de les competicions de la Federació
Catalana de Bàsquet. 
En total es van disputar 22 partits, que van culminar
amb la foto oficial de grup de la present temporada. 
Les jornades de presentació van comptar amb la pre-
sència de l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del
Frago, i del regidor d'Esports, Ignacio Navarro. 
Van ser dos dies intensos en quant al numero de partits.
Unes jornades que van servir com a posada de llarg dels
equips masculins Sèniors A, B, Sub-21, Júniors A i B. 

El Club Handbol Barberà presenta
la nova temporada
El Club Handbol Barberà es va presentar davant la seva
afició en el Torneig ‘Ciutat de Barberà’, Trofeu ‘Vidres
Barberà’. L’equip barberenc va jugar dos partits sense
poder guanyar-ne cap degut al bon nivell dels equips
convidats. El CH Barberà va jugar contra el Sant
Quirze i el Gavà de Lliga Catalana (una categoria per

sobre de la que jugaran els barerencs) i va perdre 18-29
i 25-32, respectivament. 
El torneig el va acabar guanyant l’Adrianenc, equip de
Primera Nacional, i que va demostrar la seva superiori-
tat en els tres partits que va jugar. En la final es va
imposar per 27 a 23 a un Sant Quirze que va mostrar
les seves credencials per lluitar per l’ascens a Nacional. 
El Torneig de pretemporada va servir, a més, com a tret
de sortida als actes de commemoració del 25è aniver-
sari del Club Handbol Barberà. Per aquest motiu, el
president de l’entitat local, va lliurar unes plaques d’a-
graïment a les autoritats presents a la final: l’alcaldessa
de Barberà del Vallès, Ana del Frago, el regidor d’es-
ports de Barberà del Vallès, Ignacio Navarro, i el presi-
dent de la Federació Catalana d’Handbol, Tomàs
Moral. 

Torneig Ciutat de Barberà

La barberenca Deborah García es proclama
campiona del món de futbol sala femení

L’equip de 1a categoria de
la Selecció Catalana
’emporta davant Galícia el

primer Campionat del món de
futbol sala femení celebrat a
Reus.

Deborah García Emporda-

nès, de tan sols 19 anys, va
guanyar amb el seu equip de la
Selecció Catalana el I Campio-
nat del Món femení de futbol
sala que s'ha disputat el passat 5
d’octubre a la ciutat de Reus. 

Reus va ser l’escenari de la
celebració d’unes jugadores
catalanes que han marcat una
fita història en el futbol sala
femení emportant-se la primera
edició d’aquest torneig. 

Esforç i humilitat han estat
les claus perquè aquest equip
s’hagi coronat campió i hagi tro-
bat a Tarragona una finestra
oberta al gran públic per donar-
se a conèixer. 

Les catalanes van derrotar a
la selecció de Galícia per 4 gols a
0, mostra del domini que han
tingut durant tot el partit. 

Cal recordar que l’equip va
passar a quarts de final en que-
dar segon de grup per darrera de
la selecció colombiana, i des de
llavors s’ha mostrat inapel·lable

fins arribar a la mateixa final.
Austràlia a quarts de final, una
de les seleccions favorites i Rús-
sia a la semifinal han estat les
seves darreres “víctimes” abans
d’arribar a enfrontar-se a la
selecció de Galícia.

Deborah García es una de les
membres que gaudeix avui dia
del triomf de tot l’equip. La jove
que viu a Barberà des de que va
néixer, fa només 19 anys, ha
jugat a diversos equips de futbol
com el Can Clos de Ripollet, i
l’actual, el Futbol Sala Castell-
defels. 

La de Reus ha estat el tercer
que cop que la barberenca parti-
cipa en un campionat mundial,
primer en categoria Sub-18, a
Múrcia i Madrid, i aquesta en
primera categoria amb la Selec-
ció a Reus.

Des d’aquí volen felicitar a
totes les noies, i en especial a a la
nostra veïna, Deborah García.
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El Club d’Escacs de Barberà es 
proclama sots campió de 
Catalunya per equips

Excel·lent va ser el resultat dels bar-
berencs del Club d'Escacs de la ciu-
tat, en la categoria per equips de

partides ràpides, una modalitat en la que
mai abans havien destacat. 

El Campionat de Catalunya es va
celebrar el passat 28 de setembre a la
ciutat veïna de Terrassa amb motiu de la

celebració de la Festa Catalana dels
Escacs. 

Destacar tanmateix que durant la festa
dels escacs es va voler retre homenatge al
mestre de 77 anys Arturo Pomar que es va
iniciar a l'esport des de ben jovenet, a més
d’haver disputat partides amb campions
tan importants com Alekhine.

L a Unió Atlètica de Barberà es va impo-
sar en categoria masculina i va ser segon
en la femenina segellant una gran actua-

ció en Vinaròs. 
En una competició marcada pel bon

ambient, la complicitat entre els clubs partici-
pants i l’esperit d’equip, els barberencs van tor-
nar a posar de manifest sobre el tartà de les pis-
tes d’atletisme de la ciutat valenciana bona part
del seu potencial atlètic. 

En categoria masculina els barberenses van
passar per sobre dels seus rivals havent guanyat
la competició fins i tot abans de disputar-se la
prova de relleus. 

Les victòries individuals de Xavi Fontelles
en 400 metres, Dani Rodríguez a la perxa, Juan
Merino en 100 metres llisos, Miguel López a la
llargada, el relleu 4x100 metres llisos format
per Merino, López, Cardona i Rodríguez, i la
bona actuació d’altres representants de la Unió
Atlètica de Barberà es van situar amb bones
espectatives per als propers compromisos. 

En la categoria femenina, tot i comptar
amb algunes baixes, les joves van lluitar fins a la
darrera prova. Cal destacar les victòries d’Eva
López als 100 metres llisos, Sheila Dobon a
l’alçada, Anabel Armenteros al pes, i Ester Díaz
a la javelina. 

Bona actuació de la Unió Atlètica de Barberà a Vinaròs

El Club Handbol Bar-
berà va realitzar els
dies 27 i 28 de setem-

bre un stage de pretempo-
rada a El Collell, petit i
tranquil indret amagat
entre les muntanyes a una
desena de quilòmetres de
Banyoles. 

Una trentena de perso-
nes, entre jugadors, tècnics i
directiva, van gaudir dels
amplis espais que es desco-
brien per primera vegada.

Les instal·lacions voregen el
Santuari de Santa Maria del
Collell i compten pels visi-
tants de nombroses como-
ditats tant internes com
externes. Per la pràctica
esportiva es disposen de
diverses pistes poliesporti-
ves i de quilòmetres de
camins de muntanya per
poder realitzar tota mena
d’exercicis físics.

Aquest cap de setmana
de convivència servia tant

d’acondicionament físic
pels jugadores i jugadores
que estaven a punt de
començar la temporada
com per estrènyer cada
vegada més la relació entre
els jugadors de les diferents
categories.

Una més que positiva
experiència (a part d’un bon
regal dins del 25è aniversari
del Club) que s’espera
poder repetir en properes
ocasions.

El Club Handbol Barberá fa un stage a la muntanya

Fins al 31d'octubre 
a la Sala d'Art Imaginant 
Av. Generalitat 87 local 8 

EXPOSICIÓ
DE PINTURA I ESCULTURA

de Marcelino Leo Román 
i Vicenç Ferrer Gralla 

EXPOSICIÓ
DE PINTURA I ESCULTURA

de Marcelino Leo Román 
i Vicenç Ferrer Gralla 



Suplement d’informació juvenil

Després del parèntesi estiuenc, que ja pràctica-
ment ningú recorda, encarem el final d'any
amb un bon grapat d'interesants activitats a fer.

Com sempre, des del Forat i des del projecte de dina-
mització del barri de la Romànica podreu participar en
un seguit d'activitats de tota mena que esperem siguin
del vostre interès. Però no parlem només d'activitats
d'oci. Volem també incidir en aquelles que tenen un
altre caire; aquelles que pretenen fer-te participar; aque-

lles que volen involucrar-te en fer un món millor. Per
aixó et demanem que consultis l'Agenda Jove, pren-
guis nota i participis dels dimarts kritics, del 'merka-
forat', o de la dinàmica 'No et mengis el món'.

D'altra banda, has de pensar que des del programa
municipal de Joventut estem sempre oberts a les teves
propostes; què vols plantejar un taller, què tens una
idea d'activitat, què vols organitzar una exposi-
ció,..., doncs vine i en parlem. Així de fàcil.

A més, des d'ara i fins a final d'any seguim amb el
procés de participació sobre joventut que vam iniciar al
juny, amb la intenció que hi puguis dir la teva en temes
tant importants com l'habitatge, la participació o els
equipaments. 

Pensa que el què volem és facilitar-te que puguis
dur a terme els teus projectes, assolir els teus objectius i
facilitar-te la resolució a les teves necessitats. Per aixó et
convidem a fer; et convidem a participar i a decidir.

Un munt de coses a fer. Un munt de coses a decidir

Tallers i més
Benvinguts a tots i totes després de l'estiu!. Amb
la tornada a la rutina, la fi de les vacances i la tar-
dor começant, tornen les vostres activitats i
tallers “al Forat”.
Per aquest primer trimestre tenim preparats uns
tallers que segur que faran les delícies dels més
exigents. Pels amants de les arts urbanes tenim el
taller de graffiti, que es durà a terme a Ca n'a-
miguet els dimecres de 19:00 a 20:30 h, vine a
aprendre les tècniques que potenciaran l'artista
que portes dins. Expressa tot el que tens a dir
mitjançant « l'spray » i les seves infinites possibi-
litats.

Pels amants de la música, aquest primer trimestre
tenim el taller de percussió, que es farà al Casal
de Cultura els divendres de 18:30 a 20:00h. Dei-
xa't portar pels ritmes d'altres indrets i vibra amb
els sons que de ben segur et faran bategar.
Així doncs, ja ho sabeu, podeu fer les vostres ins-
cripcions al teu IES, al CC Ca N'amiguet o « al
Forat », a 2 euros per sessió.
D'altra banda, tenim preparades diverses activi-
tats per fer la tornada a la monotonía una mica
menys costosa. Són les següents:
El dia 15 d'octubre amb motiu del dia mundial
de l'alimentació, dedicarem una sessió a les
alternatives que tenim per menjar bó, bé i sà, i
ens aproparem a les cooperatives de consum, no
deixis que t'ho expliquin!. I el 27 d'octubre, el
merkaforat, així que ves treient tot allò que tens
a casa i no et fa servei per poder aprofitar i fer tot
tipus d'intercanvis.
Durant aquest mes d'octubre pots apropar-te «al
forat» i gaudir de l'exposició sobre homosexua-
litat que posem a la teva disposició. Amb relació
amb el tema de l'homosexualitat, que serà l'eix
temàtic del més d'octubre el dia 21 farem una
dinàmica on abordarem la qüestió d'una manera
propera a càrrec de l'entitat ACORD.

I no us perdeu l'especial nit d'ànimes, amb
pel·lícules de por, tallers de decoració i un vespre
on no faltaran les sorpreses!!

Animeu-vos, aquest més « el forat » proposa acti-
vitats per tots els gustos i colors.

Aquest mes de setembre amb l'i-
nici de les classes als centres de
secundària del nostre municipi

ha començat també la nova campanya
del PIDCES, el PIDCES és el pro-
grama d'informació i dinamització
als centres d'ensenyament secundari.

Aquest programa es duu a terme en
el punt d'informació jove. És un espai
d'atenció presencial, estable a l'insti-
tut, que posa a l'abast dels i les joves

recursos informatius d'interès. L'a-
tenció presencial es concreta en un
dia a la setmana durant l'hora del pati
i té com a objectiu ampliar la possibi-
litat de donar resposta a les necessi-
tats i demandes d'informació i asses-
sorament dels alumnes. 

El programa PIDCES tracta d'a-
propar els recursos informatius i de
dinamització que tenim al nostre
municipi als centres d'ensenyament

secundari, per això, es disposa d'un
horari d'atenció i consulta als matei-
xos centres de secundària. Aquest
horari és els dimarts a l'IES La Romà-
nica de 11'15 a 11'45h. i els dijous a
l'IES Can Planas d'11 a 11'30h. 

A més podeu venir a l'Espai Jove El
Forat, de dilluns a divendres de 17 a
21h. per poder gaudir d'aquest servei
i de totes les activitats que ofereix l'es-
pai jove del nostre municipi.

Inici de la campanya 
del programa PIDCES



Procès participatiu Pla Local Joventut 2008

Mercat Onze de Setembre

El Procés Participatiu vers les Polítiques de
Joventut a Barberà del Vallès continua la seva
tasca. Recordem que aquest Procés és un tre-

ball de reflexió vers les Polítiques Juvenils al nostre
municipi per tal de poder optimitzar l'actual Pla
Local de Joventut i sobretot, de poder iniciar el futur
Pla amb un treball participatiu i obert a tots i totes
les joves de Barberà, als agents socials i tècnics del
territori i en definitiva, a tota persona que en vulgui
prendre part. I és que el Pla Local de Joventut ha de
ser el reflex de la realitat a la nostra vila i per tant, ha
de donar resposta a les necessitats de tots els i les
joves de Barberà, així ha d'ésser viu i en constant evo-
lució, com els i les joves.

El passat 16 de juliol es va realitzar la Primera Comis-
sió de Seguiment on els participants van prioritzar tres

àmbits de l'actual Pla Local de Joventut els quals reque-
reixen una especial atenció i per això, es treballaran dins
de Grups de Treball, amb especialistes i tècnics de
cadascú d'ells. Els diferents àmbits triats van ser: Parti-
cipació, Equipaments i Habitatge.

L'octubre serà un mes important pel desenvolupa-
ment del Procés Participatiu ja que es realitzaran les
sessions del Grups de Treball i la Segona Comissió de
Seguiment. Una vegada realitzades les sessions de
Grups de Treball es reprèn la Segona Comissió de
Seguiment, dimecres 15 d'octubre per tal de posar en
comú les diferents sessions i consensuar el material
que fonamentarà el Fòrum Jove que tindrà lloc el 22
de novembre.

Recordem, que el Procés Participatiu es pot realit-
zar virtualment a través del Consensus que podeu tro-

bar des de la web municipal o directament al
www.consensus.cat/barbera i si desitgeu més infor-
mació contacteu amb els Serveis de Joventut.



Núm. 282 .  OCTUBRE de 200824

Telèfons d’interèsTelèfons d’interès
Ajuntament
93 729 71 71/ barbera@bdv.cat

CAP Barberà 93 719 25 40
CAP Rosa dels Vents 93 719 42 81

CAP Badia del Vallès/Urgències
93 719 26 01

Creu Roja
93 726 66 66

Bombers 93 726 00 80
Bombers urgències 112

Policia Local /092 (desde fijo)
93 719 00 90 

Guàrdia Civil
93 719 36 10

Policia Nacional
93 724 75 00 

Mossos d’esquadra 93 734 61 00
Emergències trànsit 088

Funeràries
93 580 97 10

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

Jutgat de Pau
93 729 20 35

Correos (oficina crta. Barcelona)
93 718 52 79

Servei Local de Català
93 729 34 64

Parc Taulí
93 723 10 10

Ambulàncies 
24 hores 
904 106 106

Taxis
93 729 07 07

Ràdio Barberà
93 729 44 71 

Nodus Barberà
93 729 72 72

Fundació Barberà Promoció
93 7192837

OTG (antic INEM)
93 718 85 11

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe
93 718 34 17

Patronat M. d’Esports
93 729 19 87
93 729 19 27

Recollida d’estris vells i 
recollida de poda
93 729 35 36

Tanatori
93 719 27 78

Ambulàncies d’urgències
061

Centre Cívic Ca n’Amiguet
93 719 22 02

Torre d’en Gorgs
93 719 28 37

Biblioteca Esteve Paluzie
93 729 7 172

Oficina Municipal d’Habitatge
93 719 41 20

Agenda de la ciutat
� 18 d’octubre a les 12 h
L’hora del conte amb ‘contes de dracs,
de cavallers i de princeses’ a càrrec de
Núria Farrús. Organitza Biblioteca
Esteve Paluzie
� 25 i 26 d’octubre 
V Mostra d’Entitats de Barberà del
Vallès. Programa d’activitats a les pàgi-
nes 4 i 5.
� 19 de novembre
Festa de Tardor a la Torre d’en Gorgs.
Organitza AVV de Can Gorgs II
� 19, 21, 22 i 24 d’octubre
5a Mostra d’eficiència energètica i
energia solar al Parc Central del Vallès.

Programa d’activitats a la pàgina 9.
� Octubre i Novembre
Activitats per a la convivència inter-
cultural. Programa d’atenció a la
població nouvinguda. Pàgina 10.
� 22 d’octubre a les 18h
Trobada d’escoles esportives de Bar-
berà al Pavelló Maria Reverter.
� 23 d’octubre a les 18.30 h
Conferència ‘Dones migrades i mites
de gènere’ a càrrec de la Sra. Mary
Nash a la biblioteca de l’escola del
Miquel Martí i Pol.
� 25 d’octubre a les 21.30h
Música al Teatre Municipal Coopera-

tiva amb Cor Lieder Càmera.
Programació de tardor 2008 a la
pàgina 15.
� 25 d’octubre a les 21.30h
Velada Flamenca a la seu del centre
recreatiu andaluz l’Alhambra.
� 25 d’octubre a les 22.30 h
Ball amb el Duet Forunn al cc ca n’ami-
guet.
� L’últim dimarts de mes de 18 a 20 h a
l’Aula de les Dones l’Associació per a la
Igualtat Dones.com organitza l’espai de
comunicació i intercanvi FEM-LA
PETAR. Per a més informació podeu
trucar als 696830853 - 634690385.
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OCTUBRE DE 2008 DE 9 A 22 HORES

Sisquella Av. Costa Brava, 2-Badia dies: 1 - 11 - 21 i 31

Pagés Av. Generalitat, 92 dies: 2 - 12 i 22

Losa Av. Mediterrani, 26-Badia dies: 3 - 13 i 23

Palomeras Via Sant Oleguer, 2 dies: 4 - 14 i 24

Blanca-Suades Av. Tibidabo, 68 dies:  5 - 15 i 25 

Perelló Anselm Clavé, 8 dies: 6 - 16 i 26

Budalles Av. Burgos, 42 - Badia dies: 7 - 17 i 27

Galcerán Pg. Dr. Moragas, 184 dies: 8 - 18 i 28

Ferrer Av. Burgos, 4 - Badia dies: 9 - 19 i 29

Palmes Av. Generalitat, 41 dies: 10 - 20 i 30

Farmàcies de guàrdia

NOVEMBRE DE 2008 DE 9 A 22 HORES

Sisquella Av. Costa Brava, 2-Badia dies: 10 - 20 i 30

Pagés Av. Generalitat, 92 dies: 1 - 11 i 21

Losa Av. Mediterrani, 26-Badia dies: 2 - 12 i 22 

Palomeras Via Sant Oleguer, 2 dies: 3 - 13  i 23

Blanca-Suades Av. Tibidabo, 68 dies:  4 - 14 i 24 

Perelló Anselm Clavé, 8 dies: 5 - 15 i 25

Budalles Av. Burgos, 42 - Badia dies: 6 - 16 i 26 

Galcerán Pg. Dr. Moragas, 184 dies: 7 - 17 i 27

Ferrer Av. Burgos, 4 - Badia dies: 8 - 18 i 28

Palmes Av. Generalitat, 41 dies: 9 - 19 i 29 

Farmàcies de guàrdia

VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA

El dimecres, 15 d'octubre,
començarà una nova edició del
programa "Voluntariat per la
llengua" a Barberà del Vallès.
En l'última edició es van for-
mar 15 parelles lingüístiques, i
per aquest nou inici es preveu
que n'hi hagi més.
L'acte de presentació es realit-
zarà a la sala 2 de la Torre d'en
Gorgs, a les 19 h. Es presentarà
el programa i s’explicarà les
línies generals per a la gent que
s'hi ha apuntat nova per
aquesta edició. 
El "Voluntariat per la llengua"
té per objectiu posar en con-
tacte una persona catalanopar-
lant amb una altra que l'està
aprenent i que el que vol és per-
dre la vergonya a l'hora de par-
lar-lo i agafar més fluïdesa. L'ú-
nic compromís que es demana
és tenir 10 hores (una hora cada
setmana) per poder quedar amb
l'altra persona i parlar. 
Per a més informació, podeu
trucar al Servei Local de Bar-
berà (93 729 34 64) o enviar
un correu electrònic a
vxl.vo3@cpnl.cat.


