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25 de febrer 
Rua i Concurs de Carnaval

Tots els divendres
 � De 17.30 a 20h – Casal de Can Gorgs
BALLS DE SALÓ. Organitza: Agrupació de 
Jubilats i Pensionistes de Can Gorgs.

2 dijous
 � 19h – Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ LLIBRE “EL NAZI DE 
SIURANA”. A càrrec del seu autor, Toni 
Orensanz, amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional en Commemoració 
de les víctimes de l’Holocaust. 

7 dimarts 
 � 18.30h - TMC 
POLÍTIQUES DE SALUT A BARBERÀ 
Sílvia Fuster Alay,  
Alcaldessa de Barberà del Vallès.  
Joan Parellada Sabater, Director del sector 
sanitari Baix Llobregat Nord i Vallès 
Occidental Est i Oest.  
Rosa Monterde Martínez, Directora de 
l’Agència de Salut Pública.  
Cristina Carod Pérez, Directora Executiva 
Hospital i Albada de la Corporació  
Sanitària Parc Taulí.  
Marisa Baré Mañas, Coordinadora  

de l’Oficina Tècnica de Cribatge de Càncer 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí.  
Irene García Sánchez, Directora de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Barberà del Vallès.  
Blai Fernández Calvo, Cap de secció de 
Benestar Social i Salut de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

Punts a tractar: 
-  Situació dels hospitals públics de la 

Regió Metropolitana del Vallès Occidental 
Est, a la que pertany Barberà del Vallès 

-  Intervencions de l’Agència de Salut Pública 
-  Presentació del Programa de detecció 

precoç del càncer de còlon i recte que 
s’està implantant a Barberà 

-  Presentació del Programa Municipal de 
Salut 2017

8 i 15 de febrer
 � De 17 a 18.30h – Escola Can Llobet
EDUCAR SENSE CRIDAR. Taller adreçat 
a famílies d’infants de 3 a 12 anys. 
Aquest taller té com a finalitat adquirir 
estratègies i instruments per educar amb 
serenitat i coherència.
Continguts: la tranquil·litat de les 
persones adultes, la unitat de criteri, la 
claredat i la precisió de les indicacions, 
la coherència i la fiabilitat, els límits: com 

dir que “no” i resistir amb serenitat, com 
han de ser les normes, instruments per a 
una comunicació adequada, com procedir 
davant de les conductes inadequades.
Activitat gratuïta i oberta a totes les 
famílies de la població. Activitat de 
Suport a la funció educativa de les 
famílies de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelona, 
organitzada amb la col·laboració de 
l’Escola Can Llobet. 
Inscripcions: Fins el 3 de febrer a la 
Secció Municipal d’Educació:  
93 729 71 71 ext. 261 - varonati@bdv.cat. 
Organitza: Ajuntament de  
Barberà del Vallès.

12 diumenge
 � 9h – Plaça de la Vila
29a FIRA FORASTOCK  
HIVERN 2017.  
Organitza: Barberà Comerç Urbà.

17 divendres
 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE VIOLINS I VIOLES  
de l’Escola Municipal de  
Música

18 dissabte
 � De 9 a 14h – c/Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

20 dilluns
 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE GUITARRES de l’Escola 
Municipal de Música

25 dissabte
SORTIDA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
Visita a les Caves Codorníu i calçotada. 
Preu per a persones sòcies: 30 euros. 
Persones no sòcies. 39 euros. 
Organitza: Agrupació de Jubilats i 
Pensionistes de Can Gorgs.

1 de març 
 � 18.30h - Biblioteca Esteve Paluzie 
XERRADA La Maternitat d’Elna a càrrec 
de Rosa Galindo, actriu-cantant i 
conductora de l’espectacle la Maternitat 
d’Elna, un conte per adults que relata la 
història de les mares d’Elna a partir de 
l’obra d’Assumpta Montellà.

Dissabte,  11 de febrer
A les 8 del vespre 
A l’església de Santa Maria
MISSA DE SANT ANTONI ABAT 

Organitza:

Diumenge, 12 de febrer

Xocolatada oferta per l’abanderada 
Lídia Pons Pujol i els cordonistes Daniel 
Pons Pujol i Marc Rafael Pons a la plaça 

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

A dos quarts de 12 
a l’esglèsia La 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 Llargués | Llegums cuits Gasull i Claramunt
Carpinteria d’alumini Alcegoya s.l | Carnisseries Casa Tió

| Transports Pubill | | AVV Can Gorgs II 
i els voluntaris i voluntàries

En conveni: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dijous 23
D’11 h a 13 h Degustacions 
de botifarres variades dels 
xarcuters: Moreno Antolinos, 
Casa Ramirez i Carnes 
Serrano. 

 

Lloc: Vestíbul Mercat Onze de 
Setembre 
Organitza: Mercat Onze de 
Setembre 

Divendres 24 
De 17 h a 20 h Festa 
de disfresses de 
Carnestoltes!!! Fes-te la 
teva festa! 
Per a persones entre 12  i 15 anys
Lloc: Espai El Forat.  C.Nemesi Valls, 35 
Organitza: Servei socioeducatiu 
per a adolecents El Forat
De 17.30 h a 18.30 h

 

Espectacle infantil a 
càrrec de Ladybug i Cat 
Noir 

A les 18.30 h Concurs de 
disfresses amb música a 
càrrec del Dj Charly 
Lloc: Mercat Onze de 
Setembre 
Organitza: Mercat Onze de 
Setembre 
21.00 h Nit Jove - 
Carnestoltes

 (a partir de 16 anys), passa 
per “La Roma” o informa-te’n 
als mitjans habituals 
(Facebook.com/joventutbarbera;  joventut@bdv.cat; 937 189 328)
Lloc: Espai Jove La Roma
Organitza: Espai Jove La Roma

Dissabte 25
17.30 h Rua i Concurs de 
Carnaval amb comparses i 
carrosses, amb l’animació 
Zèppelin de la Cia. La 
Baldufa 
Amb el següents premis: 
• A la comparsa més Original, 
a la més Divertida i a la més 
Vistosa 
• A la carrossa més Festiva
• La resta de comparses 
i carrosses participants 
obtindran el premi: Qui-no-es-
consola-és-perquè-no-vol

Sortida: c. Monturiol 
Recorregut: c. Monturiol, c. del 
Bosc, rda. Indústria, rda. de 

a la rotonda de la font del c. 
Pintor Fortuny i torna a baixar 

la plaça de la Vila.

19.30 h. Ball de Carnaval 
amb el grup Remenber 
Dancer. Lloc: plaça de la Vila 
Organitza: Ajuntament de 
Barberà del Vallès, amb la 
participació de comparses de 
grups i entitats ciutadanes 

21.30 h Cercavila a càrrec 
de Media Players des de 

Nau”
22.30 h Concert/ball de 
Carnestoltes a “La Nau”
Organitzen: Casal de Joves 
Obriu Pas, Ateneu de Barberà 
i Kol·lectiu de Dones de 
Barberà

Dissabte 4 
març 
18.30 h Judici Final
Cercavila a la mort del Rei 
Carnestoltes
Amb els Diables de Barberà 
i la Batucada Arritmia
Recorregut: Mercat Onze de 
Setembre, c. de la Verge de 
l’Assumpció, c. de Manuel de 
Falla, pg. del Doctor Moragas 
i plaça de la Vila.

19 h Judici Sumaríssim al 
Rei Carnestoltes
Lloc: plaça de la Vila

20 h Correfoc de l’Última 
Disbauxa 
Amb les Colles de Diables 
de Barberà, de Sant Pere 
(Terrassa), de la Llagosta  
i de Sant Cugat
Recorregut: plaça de la Vila, c. 
de la Verge de l’Assumpció, 
c. de Manuel de Falla, pg. del 
Doctor Moragas i plaça de la 
Vila.

I seguidament,
Crema del Rei 
Carnestoltes (espectacle  
de foc)
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Diables de Barberà.
Hi col·laboren: Batucada 
Arritmia, D’sas’3 i Konya 
Motera

Nou 
recorregut!



“És Barberà, empresa i societat” 

Activitats juvenils

OFERTA FORMATIVA
Nous cursos subvencionats adreçats a 

persones prioritàriament aturades

Xerrades informatives per cursos:
–  Activitats de gestió administrativa  

(900h, inici previst 23-01-17)
–  Operacions auxiliars de serveis administratius i 

generals (450h, iniciat 29-12-16)
–  Operacions auxiliars d’enregistrament de dades i 

documents (460h, inici previst: 15-05-17)
–  Anglès A2 (210h, inici previst: 06-03-17) 
–  Anglès: gestió comercial  

(280h, inici previst: 19-06-17) 
Dia a escollir: 08-02-17 10.30h /  
01-03-17 10.30h / 22-03-17 10.30h
Cal reservar cita prèviament trucant al 93 719 28 37

Xerrades informatives per  
curs d’atenció sociosanitària  
a persones dependents  
en institucions socials  
(470h, inici previst 06-03-17)
Dia a escollir: 02-02-17 10.30h /  
23-02-17 10.30h / 02-03-17 10.30h
Cal reservar cita prèviament trucant al 93 719 28 37

Xerrades informatives per cursos:
–  Instal·lació i manteniment de jardins i  

zones verdes  
(490h, inici previst: 17-02-17, 10.30h)

–  Activitats auxiliars de magatzem  
(230h, inici previst: 12-06-17)

–  Operacions auxiliars de magatzem en indústries i 
laboratoris químics (320h, inici previst: 06-06-17)

 Dia a escollir: 12-02-17 10.30h /  
10-03-17 10.30h / 31-03-17 10.30h
Cal reservar cita prèviament trucant al 93 719 28 37

Cursos propis
Proper inici de cursos:

–  Anglès Nivell 4 (20h)
–  Anglès Nivell 3 (40h) 

Altres cursos previstos:
–  Formació en manipulació d’aliments (8h)
–  Operador/a de carretons elevadors (8h)
–  Operador d’aparells elevadors:  

plataformes elevadores (8h)
–  Xerrades informatives cursos propis: 07-02-17 

10.30h / 23-02-17 17.30h / 07-03-17 10.30h
Cal reservar cita prèviament trucant al 93 719 28 37 
Més informació www.esbarbera.cat

PUNT ÒMNIA
Xerrades informatives de les activitats del 
Punt Òmnia
Tots els dimarts a les 12.30h es dóna informació sobre: 

-  Formació bàsica en noves tecnologies ús de 
l’ordinador: tallers alfabetització digital 

-  Certificat ACTIC: Acreditació de Compe-
tències en Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació. L’ACTIC és un certificat 
que s’aconsegueix mitjançant una prova 
d’ordinador i acredita sobre les competències 
i habilitats digitals que té una persona en el 
maneig amb l’ordinador.

-  Cursos propis d’informàtica: Manteniment bàsic 
de l’ordinador, Ofimàtica nivell mig, Processa-
dor de textos: Word, Full de càlcul: Excel, Base 
de dades: Access, curs de preparació a l’ACTIC.

-  Exàmens ACTIC: Tots els divendres d’11.30 a 14h.
Per participar en aquestes sessions, cal reservar 
dia i hora al 93 719 28 37 (Punt Òmnia)

Taller d’Alfabetització Digital (grup 2)
Hores: 24h 
Data inici: 20-02-17  
Data fi: 15-03-17
Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 12.30h

FEINATECA
El servei de Feinateca a la carta t’ofereix recursos 
i acompanyament per facilitar-te la cerca de feina 
i/o formació. Si hi participes, pots:

–  Utilitzar la sala de Feinateca que disposa 
d’ordinadors amb accés a internet, ofertes 
laborals i formatives, informació de borses de 
treball, eines per organitzar la cerca, premsa, 
telèfon,.... 

–  Sol·licitar assessorament professional pels 
dubtes que et puguin sorgir i per aprendre les 
tècniques de recerca de feina.

Per poder utilitzar el servei, cal  tramitar i tenir 
vigent el CARNET de FEINATECA (renovant-lo anual-
ment en el mes de gener) i estar donat d’alta a 
l’entitat.
Els dimarts de cada setmana, a les 10.45h, es fan les 
sessions d’iniciació al servei (que és on es tramita 
el carnet per primera vegada o es renova) i per 
assistir-hi cal que demanis hora presencialment a 
la recepció de la Torre d’En Gorgs, trucar al telèfon 
93 719 28 37 o sol·licitar-ho per correu electrònic a 
orientacio@barpro.cat
Aquest “servei a la carta” et permetrà poder par-
ticipar, en diversos horaris, a les accions que més 
s’adaptin a les teves necessitats i demanda.

   

Què és la Garantia Juvenil? 
És una  iniciativa europea d’ocupació per  reduir  l’atur  juvenil, adreçada a 
jovent entre 16 i 29 anys. 
 
Per inscriure‐t’hi, pots fer‐ho per diverses 
 vies: 
 Inscripció amb DNI electrònic o certificat.  
 Inscripció amb usuari i contrasenya. 
 
                                      
 
 

Consulta els requisits  i com inscriure’t a:                                                                
http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html 
 
A  Barberà  del  Vallès,  t’oferim  informació  i  suport  per  a  la 
inscripció a: 
 Fundació Barberà Promoció  

C/. de la Torre d’en Gorgs 40    Tel. 937 192 837  
www.esbarbera.cat    orientacio@barpro.cat  
 

 Espai Jove La Roma  
Via Sant Oleguer 6    Tel. 937 189 328  
www.bdv.cat    laroma@bdv.cat    www.facebook.com/joventut.barbera 
 

 Oficina de Treball de la Generalitat  
Carretera de Barcelona 290‐296    Tel. 937 188 511  
www.oficinadetreball.cat    otg_barbera.soc@gencat.cat 

 
 

 
 
 
 
 

 

Si t’inscrius pel DNI 
digital i vols utilitzar un 
teclat amb lector, pots 
venir a Feinateca de 
Barberà Promoció els 

dilluns de 8,30 a 19h,  
truca abans per reservar 

hora !! 

Cada mes hi ha  xerrades informatives  
que es realitzen a Barberà Promoció,  

DEMANA HORA  
en els punts d’informació !! 

 

La Fundació Barberà Promoció t’ofereix po-
der realitzar una entrevista en la que:
-  se t’informarà de quins són els serveis i 

accions que pots participar per millorar 
l’ocupabilitat.

-  es recolliran les teves dades curriculars i 
sol·licitud dels serveis i accions que vul-
guis participar 

Per fer aquesta entrevista inicial, és im-
prescindible reservar de dia i hora, i per 
fer-ho pots:
-  Clicar el botó “Agafa tanda” de www.es-

barbera.cat i seleccionar una de les op-
cions de dia i hora per fer l’entrevista que 
s’ofereixen. 

-  Trucar per telèfon: 93 719 28 37 i dir que 
vols participar en l’entrevista d’apuntar-
se a l’entitat. 

APUNTA’T  
a Barberà Promoció

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

Plaça Cooperativa, 5 - tmc@tmcbarbera.cat 
www.tmcbarbera.cat - Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA A INTERNET

Des del mateix web del Teatre Municipal 
Cooperativa, les pots comprar i imprimir des de 
casa i t’estalvies els desplaçaments i les cues a 
la taquilla.

TAQUILLA DEL TEATRE

de dimarts a divendres no festius de 17.30 a 20.30h 
i dia de l’espectacle dues hores abans (pagament 
targeta i efectiu), telèfon 937 479 493.

CASAL DE CULTURA

de dilluns a divendres no festius de 9 a 13h i de 16 a 
21h, (pagament només amb targeta).

VENDA D’ENTRADES11 dissabte
 � 21.30h – TMC
PRONÓSTICO RESERVADO. Cia. The 
Polishers. Aquest espectacle forma 
part de la programació de la IV 
Mostra de Teatre Amateur.

18 dissabte
 � 21.30h – TMC
FAR WEST. Cia. Yllana. A través de 
l’epopeia dels mostres antiherois, 
ens endinsem en un món salvatge i 
sense llei.

LA ROMA

1 dimecres
 � 18h – TU SAPS, TU TRIES? 
Gaudeix i aprèn a través d’un joc 
de taula que té com a eix temàtic el 
consum de drogues i els seus mites. 

3 divendres
 � 18.30h – ASSEMBLEA GENERAL. Vine a 
preparar la nit de carnestoltes de La Roma!

4 dissabte
 � 17.30h – TORNEIG DE FIFA PER PARELLES. 
Si t’agraden els videojocs, vine a 
l’Espai Jove La Roma i passa una bona 
estona en companyia. Inscripcions 
obertes fins al mateix dia del torneig, 
a l’Espai Jove La Roma o www.
facebook.com/joventut.barbera.

7 dimarts
 � 18h – TALLER D’ORIENTACIÓ LABORAL. 
Coneixes tots els recursos per a la 
cerca de feina? Si no és així, et posem 
al teu abast els diferents serveis de 
Barberà del Vallès.

8 dimecres
 �18h – TALLER DE CUINA. Postres de iogurt. 

11 dissabte
 � 17.30h – TALLER DE DANCEHALL. Per 
gaudir de l’essència d’aquest estil 
de ball, originari de Jamaica i que 
es fusiona amb la dansa africana, 
ritmes del Carib i passos de hip hop. 
Inscripcions obertes fins dimecres 8 a 
l’Espai Jove La Roma.

14 dimarts
 � 17.30h – ENTAULEM-NOS. Aprofita el nou 
espai habilitat pels jocs de taula de 
La Roma i passa una tarda original i 
divertida!  

15 dimecres
 � 18.30h – DROGUES? PARLEM-NE! 
Inauguració de la consultoria de 
drogues de La Roma. Consumir o no 
consumir-ne? Quins efectes tenen? 
Quins riscos pot tenir el consum? 
I si no en volem consumir? Si t’ho 
preguntes, aquest és el teu espai!

EL FORAT

Tots els dimarts 
 � De 17h a 20h –  
CARNESTOLTES.  
Vine al Forat a fer-te  
la teva disfressa per  
Carnestoltes! 

2 i 9 de febrer 
 � De 17 a 20h – TONEIG DE FUTBOL.  
Les places on es farà el torneig 
seran: Parc García Lorca (2 febrer) i 
Parc Ca n’Amiguet (9 de febrer)  
Tenim premi pel l’equip guanyador! 

Qui guanyi podrà gaudir de 4 
sessions gratuïtes de Capoeira 
o Crossfit (a escollir) al gimnàs 
Crossfit Grey Fox.  
Fes un grup de 5 amics o  
amigues i vine a inscriure’t  
al Forat fins el 25 de gener! 

3 divendres 
 � 18h TALLER DE CUINA.  
La xocolata serà l’ ingredient 
protagonista del taller de berenar 
dolç a Ca’n Amiguet. En acabar el 
taller de cuina degustarem tots i 
totes plegades les nostres  
creacions. 

10 divendres 
 � 18h – 
TALLER DE SHUFFLE DANCE. Un 
tallerista ensenyarà als i les 
participants a ballar shuffle dance, 
un tipus de dansa popular a tant 
Melbourne, d’on és originària, com 
entre els nois i noies del Forat. 

16 i 23 de febrer 
 � De 17 a 20h –  
TONEIG DE PLAYSTATION.  
Pots portar els teus  
propis jocs! 

17 divendres 
 � 18h ROOM SCAPE. Es tracta de poder 
resoldre pistes i endevinalles, obrir 
portes, trobar claus i candaus... Algú 
resoldrà l’ enigma per poder sortir 
de El Forat? 

24 divendres 
 � 18h FESTA DE DISFRESSES. Farem un 
concurs de disfresses i organitzarem 
el “ Fes la teva festa”, una activitat 
gestionada pels i les alumnes de 4t 
d’ESO, on vendran begudes i berenar 
amb la finalitat de finançar el viatge 
de final de curs. 

18 dissabte
 � 17h – CONCURS DE TAPES.  
Haureu d’innovar una recepta a partir 
dels ingredients que tocaran  
a sorteig. Es valorarà la tapa més 
gustosa, la més original i la més 
saludable! Inscripcions obertes  
fins al mateix dia del concurs,  
a La Roma.

21 divendres
 � 18h – TALLER D’ORIENTACIÓ LABORAL.  
On i com puc repartir  
el meu CV?

22 dimecres
 � 18h – TALLER DE CUINA.  
Canelons de mil gustos!  
A l’últim taller de cuina de febrer 
aprendrem la laboriosa tècnica  
de fer canelons! 

24 divendres
 � 20h NIT JOVE DE CARNESTOLTES. Amb 
disfressa o sense, vine a riure i a passar 
una bona estona a l’Espai Jove La Roma. 
Participa al concurs de disfresses i 
gaudeix de la Nit Jove de Carnestoltes. 
Si tens més idees per aquesta activitat, 
participa a l’assemblea oberta de l’Espai 
Jove La Roma i fes la teva proposta.

25 dissabte
 � 21.30 h CERCAVILA A CÀRREC DE MEDIA 
PLAYERS des de la plaça de la Vila fins 
a “La Nau”.

 � 22.30h CONCERT/BALL de Carnestoltes 
a “La Nau”. 
Organitzen: Casal de Joves Obriu Pas, 
Ateneu de Barberà i Kol·lectiu de 
Dones de Barberà

28 dimarts
 � 18h – ENTAULEM-NOS

Presentació de l’esborrany del  
Pla Local de Joventut (2017-2020)

4 de febrer a les 11h 
a l’Espai Gran Centre

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA


