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d i a d a  n a c i o n a l  d e  C a t a l u n y a

Divendres, Onze de Setembre
ACTES CENTRALS A LA PLAÇA DE LA VILA

 10.30h  Concert de música popular i 
tradicional catalana a càrrec de la 
cobla Mil·lenària de Catalunya Nord 

Amb la col·laboració de la Colla de Geganters i Grallers 
de Barberà del Vallès, Barberà amb la Sardana, 
Associació d’Història de Barberà i Coral A quatre veus.

 12h  Homenatge a la Senyera 
 Cant de la Senyera interpretat 

per la cobla Mil·lenària i la 
coral A quatre veus

Ofrena Floral de la Diada 
Nacional de Catalunya 
Cant dels segadors interpretat per 
la cobla Mil·lenària i la coral 
A quatre veus 

Ballada de cavallets 
i gegants de Barberà

 
 

   

     
  

 

 

19h Ballada de sardanes
      Amb la cobla Mil·lenària 

a l  d e C a t a l u n y a

2015
Dimarts, 15 de setembre
19 hores, Biblioteca Esteve Paluzie

CONFERÈNCIA: 

L'ONZE DE SETEMBRE, 
MÉS ENLLÀ DE L'ÈPICA
A càrrec de Maria Teresa Sánchez Costa

Organitza: Associació d'Història de Barberà
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Carmina Pérez Barroso 
Grup Municipal PCPB

Fins aquest any, i des que tenia quatre, el 
mes de setembre, per a mi, sempre ha sig-
nificat l’inici d’un nou curs escolar, amb 
les expectatives i els nervis corresponents. 
Sovint he comptat els anys no de manera 
natural, sinó per cursos.
En aquesta darrera dècada, a més a més, 
de l’inici del curs escolar, setembre també 
ha significat el començament de l’anome-
nat curs polític. 
Enguany, aquest mes de setembre és l’inici 
d’un cicle electoral, que ens portarà a una 
tardor-hivern plena d’activitat política, en 
el qual haurem de prendre algunes decisi-
ons importants.
En pocs dies, compartirem la nostra 
“Diada”, poc més de 300 anys després 
d’aquell 11 de setembre de 1714, en que 
queia la ciutat de Barcelona, després  de 
més d’un any de setge. Aquesta victòria 
per part de les tropes borbòniques, durant 
la Guerra de Successió, va comportar, 

entre d’altres mesures, l’abolició de totes 
les institucions catalanes. Aquest va ser 
un dels motius del perquè es va escollir 
aquesta data per commemorar la Festa 
Nacional de Catalunya.
Des de la Plataforma Ciutadana per Bar-
berà, i amb el màxim de respecte envers 
totes les persones i ideologies, us convi-
dem a assistir amb nosaltres a la tradicio-
nal ofrena floral que es realitzarà a la 
Plaça de la Vila.
Un acte senzill i emotiu, més enllà dels 
usos partidistes que uns i altres li vul-
guem donar. Des de la serenor i el res-
pecte, compartirem, amb totes les 
persones que s’acostin, el nostre himne i 
la nostra bandera.
Aquesta data tan especial es convertirà, 
alhora, en el tret de sortida de les properes 
eleccions, el 27 de setembre, en les que 
haurem d’escollir el nou Parlament de 
Catalunya. 
El fet de ser un partit exclusivament 
d’àmbit municipal ens permet allu-
nyar-nos una mica d’aquesta campanya 
electoral i formar part de la ciutadania, 
d’aquesta ciutadania que haurà de fer un 
llistat de “pros i contres” de totes les pro-
postes que ens oferiran els diferents par-
tits. Analitzar molt bé els diferents 

programes i escollir aquell que ens pugui 
convèncer més pel motiu que sigui: les 
persones que l’integren, el projecte de 
futur que ens ofereix, les seves polítiques 
socials, el model d’estat, ...
Passarem de començar el mes amb una 
commemoració històrica a finalitzar-ho 
amb la participació en un acte de respon-
sabilitat democràtica, exercint el nostre 
dret a vot.
La participació és un dels pilars del pro-
grama de la Plataforma Ciutadana per 
Barberà, així com les polítiques socials i 
de proximitat i la transparència de l’ens 
local.
En breu sentireu a parlar dels Consells de 
Barri, una eina per fomentar aquesta par-
ticipació ciutadana. Fins ara, la figura del 
Regidor o Regidora de Barri es trobava, 
normalment, amb els i les representants 
de les diferents Associacions de Veïnes i 
Veïns, del barri corresponent i feia d’in-
terlocutor amb la resta de l’equip de 
govern. 
El concepte de Consell de Barri vol anar 
una passa més enllà i ampliar aquestes 
trobades a tota la ciutadania, indepen-
dentment de que pertanyin o no a una 
associació de veïns. Obert a veïnat, comer-
ciants, associacions i entitats, el Consell 

de Barri ha de ser un òrgan de participació 
i relació directa amb l’equip de govern i 
convertir-lo en un referent més proper als 
i les ciutadanes.
Aquest espai de participació ciutadana 
hauria d’assegurar que la ciutadania sigui 
informada i consultada per tal que pugui 
conèixer, avaluar i així fer propostes en 
matèria de polítiques municipals. Tot això 
per garantir un màxim nivell d’eficiència i 
qualitat possible, enriquint la governança 
i millorant la qualitat de la política.
Amb una periodicitat constant, el Consell 
de Barri pretén que el conjunt d’actors i 
actrius quotidians, de la vida de cada 
barri, s’empoderin i facin un exercici de 
corresponsabilitat, recollint el seu funcio-
nament en el reglament corresponent.
Un reglament que haurà d’estar sota un 
altre de caire superior, que podria ser el 
reglament de participació ciutadana. 
Altres ciutats ja han posat en pràctica els 
Consells de Barri i la valoració en general, 
malgrat que sempre hi ha aspectes a 
millorar, és força positiva.
Comptem amb tu, la teva opinió i partici-
pació són importants per a nosaltres. 

SETEMBRE: INICI INTENS D’UN NOU CURS POLÍTIC

Fabià Díaz Cortés 
Grup Municipal JuntsxB

El passat 24 de maig de veïns i veïnes de 
Barberà del Vallès van expressar a través 
del seu vot la voluntat de canvi polític a la 
nostra ciutat. A aquest posicionament 
col·lectiu es va donar resposta des del 
pacte entre PCPB, ERC i Junts per Bar-
berà, tenint present que no només 
aquests espais polítics representaven 
aquesta voluntat de canvi polític. I també 
tenim present que el vot no és l’únic ins-
trument per mobilitzar les voluntats col-
lectives. L’autoorganització des d’espais 
associatius de base, la conscienciació 
compartida, les vagues, les manifestaci-
ons o, fins i tot, les barricades són també 
mecanismes que impulsen voluntats col-
lectives i fan possibles canvis polítics a 
diferents escales i, en algunes ocasions, 
aquestes diverses expressions polítiques 
es combinen o formen part d’una mateixa 
dinàmica de mobilització política i social. 

El vot, de fet, és una resposta molt con-
centrada a múltiples processos dels que 
podem ser més o menys actives i protago-
nistes o, també, simples consumidores 
acrítiques i domesticades a pronunci-
ar-nos cada cert temps a través d’una 
papereta. 

Junts per Barberà, sense atorgar-se cap 
dret exclusiu a la nostra ciutat, sí que és 
part de la resposta popular que treballava 
des de feia anys per un canvi polític a 
Barberà. El resultat a les darreres elecci-
ons municipals van fer possible, també, 
posar de manifest una tasca d’anys, sos-
tinguda, conscient i compartida per fer 
possible noves formes de fer política a 
través, també, del nostre ajuntament. 

Ara, aquest 27 de setembre tenim una 
oportunitat semblant a una escala més 
gran a través d’unes eleccions autonòmi-
ques. Són anys... segles... que el poble tre-
ballador català s’ha autoorganitzat per 
defensar els seus drets individuals i col-
lectius, tant des del punt de vista de 
classe com de nació. Una autoorganitza-
ció que també ha estat exemple i empenta 

més enllà del nostre país, fent possible un 
internacionalisme sa des del suport i 
reconeixement mutus. Votar no ho és tot, 
però quan a nivell col·lectiu som consci-
ents del que som i acumulem dinàmiques 
de mobilització popular i de base a barris 
i pobles per defensar drets socials i naci-
onals, i nous models d’organització polí-
tica i econòmica, eleccions com les del 27 
de setembre suposen una prova de foc on 
poder confrontar diferents posiciona-
ments col·lectius representats a través de 
diferents opcions polítiques. I una prova 
de foc on el poble treballador català ha de 
ser decisiu i ha de tenir l’empenta sufici-
ent per encapçalar i compartir un procés 
constituent que suposi un vertader canvi 
social, polític i econòmic.

A Junts per Barberà, les assemblees locals 
de l’EAB-CUP i Podemos expressaran el 
seu suport electoral de forma diferent, la 
primera participant de la candidatura 
CUP-Crida Constituent i, la segona, par-
ticipant de la candidatura Catalunya Sí 
que es Pot. Però el més important serà el 
que votem cadascú i cadascuna lliure-
ment, i en aquest fet volem insistir: els i 

les barberenques tenim l’oportunitat de 
donar un missatge clar i ferm per cons-
truir el nostre propi futur sense més 
ingerències que la voluntat col·lectiva del 
conjunt del poble català. Un missatge col-
lectiu que ha de ser inequívoc i respectat 
i que, sense cap dilació més, s’ha d’exercir 
en el sentit del que expressin democràti-
cament les urnes. I des de Junts per Bar-
berà vetllarem, com hem deixat clar 
sempre, perquè el nostre l’Ajuntament es 
posi a disposició del que determini exclu-
sivament la voluntat col·lectiva del con-
junt del poble català, i així seguirem fent 
a partir del 28 de setembre. 

27 DE SETEMBRE: RESPECTAR LA VOLUNTAT COL·LECTIVA 
I EXERCIR EL MANDAT POPULAR
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Pere Pubill i Linares 
Grup Municipal ERC

Hi ha dies que marquen la història del 
nostre país, un és l’onze de setembre 
de 1.714, data que cada any, comme-
morem per retre homenatge a tots 
aquells catalans i catalanes que van 
donar la seva vida per la llibertat de 
Catalunya. L’altre, és el pròxim dia 27 
de setembre, dia en el que la ciutada-
nia de Catalunya, podrà dir sí o no a la 
independència, i si vol construir la 
nova república catalana entre tots ple-
gats.

Aquest onze de setembre del 2.015, 
iniciem la campanya de la nostra vida. 
La campanya que tots hem somniat 
alguna vegada. La que farem en memò-
ria de la dignitat dels nostres avis i 
amb l’esperança pels nostres fills. I ho 
farem amb la Llista de Junts pel Sí, que 
té la porta oberta a tots els que volen 
fer un país amb més justícia, amb 
millor democràcia, amb oportunitats 
per a tothom. Perquè aquesta és la 
llista de tots els que vulguin sumar 
amb el Govern de Transició Nacional, 
el Govern que farà la independència.

I quan parlem de fer un nou país, una 
república nova, no ens estem referint a 

canviar una bandera per una altra. 
Farem la independència per oferir més 
oportunitats als catalans i a les catala-
nes, per ser un referent a Europa i el 
món en educació, en salut i en igual-
tat. Per fer un país més innovador, més 
emprenedor i més obert al món encara. 
I ho volem fer amb una àmplia majoria 
social, sumant a tothom que vulgui 
millorar el país. Hi volem a totes i tots 
aquells que cada dia lluiten per fer una 
societat més justa i més lliure. Volem 
amb nosaltres a tothom que vulgui ser 
pare i mare fundador de la nova repú-
blica, neta de corrupció i amb justícia 
social. I nosaltres, la gent d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, hem estat 
el soci més fidel del poble de Catalu-
nya en la seva incansable cerca de 
l’emancipació social i nacional. També 
aquest cop, hem posat els interessos 
del país, per sobre dels de partit. Un 
cop més, Esquerra, demostra que el 
seu anhel, és la independència de 
Catalunya.

No és rellevant quina llengua parlem 
els qui com nosaltres, creiem que 
Catalunya necessita ser lliure i dispo-
sar així de les millors eines per ajudar 

a la gent; no és rellevant si s’ha 
nascut aquí o allà; no és gens 
rellevant si fa molts anys que ho 
creiem o si en fa pocs, i tampoc ho 
és el color de la nostra pell. El que 
de debò és rellevant, és voler dispo-
sar de tots els recursos que gene-
rem, per invertir-los en la gent. 
Volem acabar amb l’èxode del nostre 
jovent, els hi volem poder oferir un 
treball digne i de qualitat als nostres 
joves per tal que no hagin d’emigrar 
per guanyar-se la vida lluny del seu 
país; volem dignificar a la nostra Gent 
Gran, amb pensions dignes dels que 
han treballat tota la seva vida; volem 
acabar amb l’exclusió social i la 
pobresa; volem que tothom tingui les 
mateixes oportunitats per treballar i 
guanyar-se la vida. Per això creiem 
que sí és molt rellevant, que tothom 
que ens acompanyi en aquest camí, 
cregui fermament que això és possi-
ble, fent confiança al projecte compar-
tit de Junts pel Sí, per seguir fent 
història.

27 DE SETEMBRE, CITA AMB LA HISTÒRIA

Antonio Báez Balbuena                  
Grup Municipal PSC-CP

És absolutament imprescindible que les 
forces politiquees a Catalunya y a Bar-
berá diguin la veritat. 
A Catalunya si la candidatura Junts pel Sí 
no guanya, s’obrirà un espai per trobar 
una solució negociada; però si guanyen, 
ningú sap què passarà, ni ells mateixos. 
Nosaltres tenim programa i estem acos-
tumats a passar tot tipus d’exàmens quan 
ens pregunten en què consisteix el fede-
ralisme, ells no expliquen res, diuen que 
hi haurà una declaració unilateral d’in-
dependència, però no hi haurà una solu-
ció unilateral a aquest problema.
Per a nosaltres és molt important que 
aquest tema quedi aclarit. Per a Catalu-
nya i España, la presència a la Unió Euro-
pea ha suposat molts i molts avenços, i 
prova d’això són entre molts, aquells pro-
jectes de Barberà que s’ha pogut finançar 
parcialment amb fons europeus.
Per tant, qualsevol projecte que impliqui 
el risc de sortir de la Unió Europea hauria 
de ser abandonat per perjudicial per als 
interessos de Catalunya. No hi ha una 
solució sense la via del diàleg, la negocia-
ció i el pacte.
El 27 de setembre  tots els partits tenim 
per davant un repte tant important que 
hem de fer un exercici de màxima trans-

parència i claredat i apostar per la 
reforma constitucional com a via de sor-
tida. No serà fàcil, perquè aquesta 
reforma tampoc és miraculosa, com no 
ho és la independència, però el pitjor que 
ens pot passar als partits en aquests 
moments és aixecar expectatives que no 
es complissin
Volem donar resposta i sortida als pro-
blemes reals que té plantejats en aquests 
moments Catalunya. 
El compromís del PSC passa per quatre 
punts fonamentals: Apostar per un nou 
model econòmic en el qual el creixement 
que es produeixi no generi noves desi-
gualtats; posar en pràctica una agenda 
per la igualtat que defensi les persones i 
garanteixi els serveis públics; la regenera-
ció institucional i democràtica amb el 
control dels partits per garantir l’exem-
plaritat, i la concreció d’un nou acord 
entre Catalunya i la resta d’Espanya a 
partir de la reforma constitucional fede-
ral i la consulta als ciutadans.
 Somos fieles a nuestras raíces catalanis-
tas y federalistas. El cambio de las relaci-
ones entre Cataluña y el resto de España 
solo es posible por el camino del diálogo, 
la negociación y el pacto. 
Y en Bárbara? Alguien nos dirá la verdad? 

Donde antes la PCPB veía la estelada y el 
independentismo como al propio demo-
nio, ahora comparte mesa y gobierno 
con aquellos que la reivindican (ERC). 
Pero el descaro no solo ha llegado hasta 
ahí, era obvio que con esos socios la PCPB 
no acababa de sumar, que no llenaban 
suficientes sillas para gobernar, y ni 
cortos ni perezosos, unos y otros, se lan-
zaron a buscar más aliados, y de nuevo 
vimos como la S. Fuster “es la tornava a 
empassar”, y también pactó con un par-
tido que bajo las siglas de JUNTSxBAR-
BERA aglutina a tres partidos más la 
EAB-CUP,   Circulo PODEMOS y Procés 
Constituen, un poquito más de todo, y 
más independentismo para darle color.  
Ahora si, ya había suma de perdedores, ya 
se podía empezar a lo que fuera, y así 
surgió el grupo de gobierno más vario-
pinto e inexperto de Barberà desde la 
constitución de los ayuntamientos 
democráticos.  
Así que en Barberà todos juntos para 
qué? Para gobernar entre perdedores?, 
Para que leamos sus medías verdades en 
las revistas municipales?, Para que nos 
digan que se han rebajado el sueldo, y 
resulta que la alcaldesa cobra el 100% de 
lo que permite la Ley para una ciudad 

entre 20.000 y 50.000 habitantes?, O para 
saltarse el Reglamento Orgánico Muni-
cipal como lo llevan haciendo desde el 9 
de Julio?, Quizás para tomar acuerdos en 
las compañías municipales rozando y 
traspasando la realidad estatuaria de las 
mismas? O también para remover o 
modificar las condiciones laborales a 
empleados municipales que les resultan 
incómodos?
JUNTS, PCPB Y ERC son el problema, y 
por lo tanto no pueden ser parte de la 
solución, a Barberà le faltan acuerdos 
amplios, transversalidad y sobre todo 
puntos de dialogo. Y de momento solo 
dialogan entre ellos, ignorando a los 
demás y practicando la política del rodi-
llo.

JUNTS PER A QUÉ?
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Jaime Fernández Pérez 
Grup Municipal PP

José Luis Rivera Arias 
Grup Municipal Recuperem Barberà

La unidad de España es uno de los 
principios clave que caracteriza al PP y 
que le diferencia del resto de partidos. 
Somos el único partido en España que 
defiende lo mismo en todas las regio-
nes y municipios, frente a otros que no 
tienen claro lo que quieren hacer con 
nuestro país y algún otro nuevo que no 
está presente en todo el territorio. 
Somos el partido de la unidad, el diá-
logo y de la respuesta firme y demo-
crática frente al independentismo. El 
programa del Partido Popular en 
Cataluña es claro: garantizar el bien-
estar de todos los catalanes. Lo que 
garantiza el futuro de Cataluña y del 
conjunto de España es el trabajo y las 
reformas. 

Artur Mas se cree un mesías y pre-
tende dividir a la sociedad catalana de 

forma egoísta e irresponsable. La 
obsesión de Artur Mas nunca se cum-
plirá: España es una nación libre y 
absolutamente indivisible. Cualquier 
desafío rupturista va a tener enfrente 
al conjunto de ciudadanos, a la Cons-
titución y a las leyes. 

Un año más, los actos institucionales 
de la Diada, que deberían ser actos 
compartidos por todos los catalanes, 
por voluntad de los gobiernos de las 
instituciones, se han transformado 
lamentablemente en actos reivindica-
tivos de contenido independentista 
que rechazamos. La fiesta que debería 
de ser de todos, la han transformado 
en la fiesta de los independentistas.

Pero este mes entramos en la fase 
decisiva del desafío separatista que 
quieren plantear Mas y Junqueras en 
estas Elecciones al Parlament, que se 
celebraran el próximo 27 de septiem-
bre. Artur Mas utiliza las elecciones 
del 27-S para tapar los problemas dia-
rios que tienen los ciudadanos de 
Cataluña y su incapacidad para gober-

nar. Es un político irresponsable que 
no solo ha abandonado su función 
básica de gobernar, sino que está 
jugando con el futuro de los catalanes. 

La máxima preocupación de Mas y 
Junqueras es que en estas elecciones el 
Partido Popular obtenga un gran 
resultado. Un Partido Popular fuerte 
en Cataluña es uno de los principales 
obstáculos a su proyecto independen-
tista. Los populares hemos dicho lo 
que teníamos que decir sobre el inde-
pendentismo y somos los que más se 
han enfrentado a los gobernantes de la 
Generalitat. Por esta razón, y mientras 
que otros partidos hablaban mucho y 
hacían poco, el PP ha sido sin duda el 
más atacado por los secesionistas.

Una amplia derrota de la pretensión 
secesionista el próximo 27S es impres-
cindible para reforzar la defensa de 
nuestra tierra, Cataluña, en el pro-
yecto común de España. 

Creemos firmemente que la gran 
mayoría de catalanes se siente profun-

damente catalanes y españoles. Y no 
queremos que nos hagan renunciar a 
nada. La ciudadanía que se ha mante-
nido callada estos años debe movili-
zarse para que este sentimiento se 
exprese contundentemente en las 
próximas Elecciones al Parlamento de 
Cataluña. La única manera eficaz de 
hacer frente a Mas y Junqueras es que 
todos los ciudadanos que comparti-
mos este sentimiento no nos quede-
mos en casa.

NO HABRÁ UN PROCESO DE RUPTURA EN CATALUÑA: 
NI AHORA NI NUNCA

El mes de septiembre es para muchas 
personas el de la vuelta a las obligacio-
nes, aunque la precarización y la 
pobreza hagan que cada vez más tra-
bajadores y trabajadoras desconozcan 
lo que son las vacaciones pagadas. Con 
el paro por encima de los 5 millones en 
España, y con más de 700 mil personas 
desempleadas en Catalunya, la preten-
dida recuperación de la que habla 
Rajoy parece una broma de mal gusto.

Hemos vivido un verano en el que la 
violencia machista, sobre la ola de los 
recortes en políticas sociales y de pre-
vención, ha mostrado su cara más 
brutal. Un verano en el que la injusti-
cia, el racismo y la xenofobia de los 
gobiernos europeos se ceba con las 
personas que huyen de la guerra y la 
miseria y tratan de obtener su derecho 
al asilo. La mayor crueldad es que las 
guerras de las que huyen han sido pro-
vocadas por los poderes económicos 
del capitalismo para expoliar los 
recursos naturales de esos países, pero 
a las víctimas de ese expolio se les cie-
rran las puertas.

Y llega septiembre, se inicia el curso 

político, y tenemos delante las eleccio-
nes al Parlament de Catalunya, en las 
que a Mas y Rajoy, y quienes les apoyan 
en sus políticas neoliberales (ERC, 
PSOE, Ciutadans…), les interesa que 
sólo se hable de identidades, y reducir 
la democracia a una elección de ban-
dera. Pero estas elecciones son una 
oportunidad para cambiarlo todo, 
para echar a quienes recortan nues-
tros derechos del gobierno de 
Catalunya, y generar una mayoría que 
expulse de la Moncloa al Partido 
Popular. El enfrentamiento no es, 
como quieren hacernos creer, entre 
sentimientos nacionales, sino entre 
quienes defienden al pueblo y quienes 
lo llevan a la miseria.

Hay esperanza, la política puede servir 
para mejorar la vida de la mayoría, 
como demuestra la iniciativa de diver-
sas ciudades contra los desahucios o 
por la solidaridad con los refugiados. 
No podemos ser neutrales frente a 
quienes se benefician de las guerras o 
de acuerdos como el TTIP, hay que 
posicionarse a favor del 99%, del 
pueblo trabajador. Los Ayuntamientos 
también pueden y deben defender los 

derechos de sus vecinos y vecinas, pro-
mover su participación en las solucio-
nes a los problemas y consultarles 
antes de tomar decisiones que les afec-
tan.

UN SEPTIEMBRE DECISIVO PARA CAMBIARLO TODO
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Ple de Juliol
La sessió es va iniciar amb la ratificació 
dels acords del Consell General del 
Consorci de Comunicació Local (CCL) 
en els quals s’estableix la seva dissolució 
i liquidació de l’organisme. El CCL és una 
entitat creada a 1994 per desenvolupar la 
comunicació de proximitat i on participaven 
més d’un centenar d’ajuntaments, la Dipu-
tació de Barcelona, la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana i l’Associació 
d’Emissores Municipals de Catalunya que ara 
s’extingeix, ja que des de fa uns anys ofereix 
els seus serveis a través de l’estructura de la 
Xarxa Audiovisual Local.
L’acord va ser aprovat amb 17 vots 
a favor de Plataforma Ciutadana per 
Barberà (PCPB), Junts per Barberà, 
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Partit dels Socialistes (PSC) i 
Partit Popular (PP); i 1 vot d’abstenció 
de Recuperem Barberà.

Seguidament es va passar a donar compte 
al ple del Decret d’Alcaldia relatiu al 
nomenament del Jutge de Pau subs-
titut, Alberto Alcalde, proposició que va ser 
acordada en la sessió plenària del 17 de de-
sembre de l’any 2014.  
També es va donar compte d’altres Decrets 
d’Alcaldia, en aquest cas, sobre les dedica-
cions dels i les tinents d’Alcaldia i dels i les 
regidores, així com de les retribucions.  
El ple municipal va continuar amb la moció 
presentada pel portaveu del PSC, An-
tonio Báez sobre la petició d’embar-
gament d’ajuts socials a persones o 
famílies amb pocs recursos per tenir 
deutes amb l’administració pública. 
La moció va ser retirada, ja que segons va 
comentar Báez, el mateix dia que es va pre-
sentar la moció es va aprovar per Consell de 
Ministres que els ajuts socials no serien em-
bargables. El portaveu del PSC va demanar al 
consistori estar pendents d’aquesta resolució 

del Consell de Ministres per tal de si arriba 
cap ordre d’embargament, no es fes.
A continuació es va donar compte de les 
resolucions d’Alcaldia presidència i es 
va passar a votar la urgència (aprova-
da per unanimitat) d’una moció rela-
tiva a la renúncia de la regidora del 
PSC, Cristina Conde.
L’Alcaldessa, Sílvia Fuster, va explicar que la 
regidora va presentar escrit el passat 27 de 
juliol en el qual es “comunica la renuncia del 
seu càrrec com a regidora”. Per tant, s’acor-
da “acceptar en allò que calgui l’esmentada 
renúncia, així com testimoniar a la regidora 
que cessa l’agraïment de la Corporació per 
la col·laboració i dedicació en l’acompliment 
del seu càrrec”.
La moció de renuncia va ser aprovada 
per unanimitat de tots els Grups mu-
nicipals.
El ple municipal del mes de juliol va acabar 
amb el torn de precs i preguntes.

Plens municipals 2015

Cal recordar que a la web municipal www.bdv.cat es poden consultar totes les actes aprovades dels Plens Municipals. 
A més, Ràdio Barberà emet en directe cada sessió del Ple Municipal íntegrament, tant per la 98.1 de la FM 

com per internet (http://www.bdv.cat/radio-barbera). Durant els següents dies, els i les portaveus dels 
Grups Municipals visiten l’emissora local, on són entrevistats per comentar la sessió. 

Aquestes entrevistes estan disponibles al canal Ivoox de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
(http://ajuntamentdebarberadelvalles.ivoox.com), des d’on es poden escoltar i descarregar.

L’Alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, nou president del Consell Comarcal del Vallès Occidental

L’Alcalde de Castellar del Va-
llès, Ignasi Giménez (PSC), ha 
estat escollit nou president 
del Consell Comarcal  del Va-
llès Occidental. Giménez va 
obtenir 26 vots dels 38 emesos, 
provinents de PSC, ERC, CiU, 
i Entesa.  
Durant la seva investidura, 
l’Alcalde de Castellar del Va-
llès va destacar alguns dels 
eixos de futur del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental, 
com un nou Pla d’Actuació 
Comarcal “que reculli noves 
línies de treball, explorant no-
ves formes de treballar entre 
els municipis i entre ens de 
diferent ordre, incentivant la 

macomunació de serveis, aju-
dant als municipis més petits 
en tot allò que tingui a veu-
re amb la modernització de 
l’administració, en matèria 
d’habitatge, i mediació, poten-
ciant els papers de les Ofici-
nes que tenim repartides pel 
territori, en matèria d’Energia, 
consolidant projectes com els 
d’aprofitament de biomassa 
i creant noves oportunitats 
d’estalvi energètic”. 
El nou Ple del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental 
compta amb presència barbe-
renca. 
Així, en formen part la re-
gidora dels Programes per 

a col·lectius socials, Mireia 
Sánchez, el regidor de Recu-
perem Barberà, José Luis Ri-
vera, i el regidor del Partit 
Popular, Adolfo Gallego. Hi 

seran, com a consellers su-
plents, el regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 

Pere Pubill, i el regidor de 
Junts per Barberà, Fabià Díaz. 

A l’acte van prendre possessió les 39 conselleres i consellers, entre els quals es troben tres regidors i regidores de Barberà del Vallès, que seran titulars, i dos suplents

Fotografia de grup del Ple del Consell Comarcal

Es configura el cartipàs de l’AMB en el primer ple del Consell Metropolità

Dijous 30 de juliol del 2015, es 
va celebrar el primer ple ex-
traordinari del Consell Me-
tropolità corresponent al 
mandat 2015-2019. 

Durant el ple es va aprovar el 
cartipàs de la corresponent 
legislatura, amb els vots a fa-
vor dels grups en el govern 
(PSC-CP, ENTESA i ERC-AM), 
i els vots entre abstenció i en 
contra, segons els punts de 
l’ordre del dia, dels grups de 
l’oposició (CiU, CUP-PA, PP i 
C’s). 
L’acció de govern de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) aquest mandat es-
tarà dividida en sis grans àrees, 
sent novetat la creació de l’àrea 
d’Internacional i Cooperació, 
que fins ara no tenia una vice-
presidència pròpia. En el ple es 
va definir quins grups polítics 

gestionaran les diferents àrees 
competencials de l’AMB, i qui 
n’ocuparà les vicepresidències. 
La vicepresidència executi-
va recaurà en Antonio Bal-
món, que també s’ocuparà de 
l’àrea d’Administració i Terri-
tori. El Vicepresident de l’àrea 
de Mobilitat i Transport serà 
Antoni Poveda. L’àrea de Medi 
Ambient tindrà com a vice-
presidenta Janet Sanz. Jaume 
Collboni serà el vicepresident 
de l’àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic.  Gerar-
do Pisarello serà el vicepresi-
dent de l’àrea de Planificació 
Estratègica, i, finalment l’àrea 
d’Internacional i Cooperació 

tindrà en el càrrec Alfred 
Bosch. Núria Marín i Lluís Te-
jedor també seran vicepresi-
dents polítics de l’AMB.
En la sessió plenària també es 
va donar compte dels porta-
veus de cada un dels grups po-
lítics que formen part del Ple 
de l’AMB. Així, pel grup PSC-
CP es va designar Lluïsa Moret; 
per ENTESA,  Jordi San José; 
per part d’ ERC-AM, Paco Ro-
dríguez; pel grup CiU, Antoni 
Vives; per part de la CUP-PA, 
Aitor Blanc; per C’s, Carina 
Mejías; i pel PP, Alberto Fer-
nández-Díaz. També és por-
taveu, en aquest cas indepen-
dents, l’Alcaldessa de Barberà 

del Vallès, Sílvia Fuster,  jun-
tament amb l’Alcalde de Torre-
lles de Llobregat, Ferran Puig. 
També en forma part del Con-
sell el tinent d’Alcaldia, Fabià 
Díaz, que serà conseller i for-
marà part del grup Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP).
Entre els punts de l’ordre tam-
bé es van aprovar el règim de 
sessions i les periodicitats del 
Ple. Així, igual que en la legis-
latura anterior, les sessions 
ordinàries del Ple es faran un 
cop al mes, mentre que les reu-
nions de la Junta de Govern i 
les Comissions Informatives 
se celebraran cada dues setma-
nes. 

L’Alcaldessa de Barberà, Sílvia Fuster, formarà part del ple com a portaveu del grup independent

Dedicacions i Retribucions

Dedicacions Exclusives:
1 Alcaldessa (PCPB) - 55.000€ bruts/anuals - 2.715 € nets mensuals
1 Dedicació exclusiva (PCPB) - 50.000€ bruts/ anuals - 2.730 € nets mensuals
2 Dedicacions exclusives (Junts x Barberà) - 27.241 € bruts/anuals - 1.430€ 
nets mensuals

Dedicacions Parcials:
2 Dedicacions al 80% (Junts x Barberà) - 21.793 € bruts/anuals - 1.191 € i 
1.175 € nets mensuals
1 Dedicació 60% ( ERC) - 30.000€ bruts/anuals - 1.550 € nets mensuals
1 Dedicació 50% (PCPB) - 25.000€ bruts/anuals - 1.330 € nets mensuals
1 Dedicació 50% (PCPB) - 0 €
1 Dedicació 25% (ERC) - 12.500 € bruts/anuals - 754 € nets mensuals
1 Dedicació 25% (PCPB) - 0 €
Assistència al Ple Municipal: 200 €
Portaveus: 250 €
Grups Polítics Municipals:
 - PSC-PM: 2.960 € mensuals
 - PCPB: 2.600 € mensuals
 - JuntsxB-CAP-PA: 2.240 € mensuals
 - ERC-AM: 1.520 € mensuals
 - PP: 1.520 € mensuals
 - Recuperem Barberà -E: 1.520 € mensuals





1. Quina valoració fa de la ges-
tió del govern municipal des-
prés dels primers mesos de 
mandat?

El balanç que faig és molt posi-
tiu, encara que a dia d’avui tenim 
poc marge de temps per poder 
fer una valoració de l’acció políti-
ca i desenvolupament del progra-
ma pactat entre Junts per Barberà, 
PCPB i ERC. El passat 13 de juliol 
vam prendre possessió dels nos-
tres càrrecs polítics com a regidors 
i regidores de l’equip de govern 
i havíem d’atendre les urgències 
més immediates, moltes d’elles 
“herències” de l’anterior equip de 
govern de PSC-CiU, “herències” 
fruit d’una mala acció política i, 
fins i tot, desatenció. Al mateix 
temps, PCPB, ERC i Junts per Bar-
berà també hem iniciat un procés 
de coneixença mútua un cop pac-
tat el programa i l’organització del 
nou govern, ja que no teníem ex-
periència de treball en comú entre 
aquests tres espais polítics fins ara, 
fent compatible els ‘tempus’ de la 
dinàmica quotidiana que reclama 
la ciutadania i es vehicula a través 
de l’Ajuntament i el ‘tempus’ d’un 
govern a tres bandes. Fer possi-
ble aquesta compatibilitat sabíem 
i sabem que és un repte i l’estem 
encarant amb tota l’energia pos-
sible. En aquest sentit, Junts per 
Barberà és una experiència molt 
positiva de com en poc temps tres 
espais diversos van posar-se a tre-
ballar políticament plegats i és 
una experiència a nivell de mèto-
de i de tarannà polític que de ben 
segur ajudarà al nou govern a en-
fortir aquesta compatibilitat entre 
les diferents dinàmiques existents 
al nou ajuntament barberenc.

2.Quins són les seves primeres 
impressions de quan va arri-
bar al seu càrrec?
La primera impressió és la il·lusió 
pel canvi polític a l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, tant a nivell de 
veïnat com de treballadors i tre-
balladores municipals. La segona, 
un orgull mesurat i compartit de 
formar part activa d’aquest canvi 
polític. L’entrada amb tanta força 
de Junts per Barberà, com ha pas-
sat a molts altres municipis amb 
altres candidatures populars, ens 
ha tornat a il·lusionar en favor de 
l’acció col·lectiva i popular que, 

des de diferents fronts, també 
l’electoral, està plantant cara i ac-
tivant alternatives a l’hegemonia 
ruïnosa i elitista del capitalisme i 
d’una Constitució espanyola que 
nega sistemàticament la sobirania 
popular, la de tots i totes, de la mà 
del PSOE-PP, i també nega la so-
birania d’ajuntaments i municipis, 
com també nega la sobirania de 
pobles com el català.

L’urbanisme ha de ser 
accesible per tothom

3. En quins aspectes canviarà 
la gestió i en quines haurà 
continuïtat? 
Hi haurà continuïtat en aque-
lles dinàmiques que a nivell tèc-
nic ja funcionin positivament 
i facin possible el dia a dia de 
l’ajuntament. I canviaran, sens 
dubte, els mètodes de l’acció po-
lítica de l’equip de govern i, tam-
bé, les propostes polítiques a des-
envolupar, com ha quedat clar 
al programa pactat entre PCPB, 
ERC i Junts per Barberà. I a nivell 
més en concret, en les àrees que 
personalment coordino, com po-
dria ser en l’àmbit de l’urbanisme 
municipal, m’agradaria una major 
proximitat i coneixença ciutada-
na de la tasca que es realitza des 
del consistori i tot l’equip tècnic 
que hi ha al darrere. L’urbanisme 
ha de ser accessible per tothom 
i una eina per millorar la vida en 
comú de les persones i la relació 
entre diferents espais geogràfics 
del municipi. 

4. Ens podria explicar les prio-
ritats per aquesta legislatura 
en les seves regidories?
Les prioritats és assentar les ba-
ses d’un nou model de ciutat que 
trenqui per complert amb el mo-
del instaurat pels anteriors go-
verns municipals, més preocu-
pat pels rendiments a curt plaç i 
l’element especulatiu i lucratiu en 
la gestió i ús del sòl i l’urbanisme. 
En el nou govern municipal par-
lem d’un urbanisme social que 
atengui les necessitats i la realitat 
diversa del municipi de Barberà, 

que posi en valor altres criteris, 
no ja de rendibilitat lucrativa sinó 
de rendiment social i comunitari. 
En aquest sentit, les prioritats són 
actuacions que atenguin millor 
l’accés a l’habitatge, promovent 
la creació d’un Parc Municipal 
d’Habitatge de gestió municipal i 
defensant, en primera instància, 
l’ús social dels immobles; actua-
cions que millorin la interacció 
entre espais residencials i espais 
naturals, promovent actuacions 
que apropin  i millorin l’accés i ús 
ciutadà de l’àrea del Ripoll, vet-
llant sempre per la seva preserva-
ció com espai natural i agrícola i 
forestal; actuacions que millorin 
i promoguin una mobilitat inter-
na més saludable, amb itineraris 
accessibles, coherents i segurs per 
poder-nos desplaçar a peu, en bi-
cicleta o amb una mobilitat re-
duïda, i una aposta clara per nous 
trams de carrers per a vianants a 
la ciutat; actuacions que ens per-
metin ser conscients del que su-
posa el consum d’energia i, sense 
descartar projectes de producció 
directa d’energia, establir les bases 
per una gestió directa de la seva 
comercialització que suposi que 
cap barberenc i barberenca, per 
qüestions econòmiques, deixi de 
tenir accés a serveis bàsics com la 
llum, aigua i gas; actuacions que 
vagin en la línia d’un menor im-
pacte i millor gestió dels residus 
que produïm a diari, amb la cons-
cienciació i coparticipació del vei-
nat, cercant fórmules que suposin 
una gestió directa i propera a ni-
vell municipal dels residus; i, per 
últim, destacaria l’aposta per obrir 
el debat d’actualització del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana.

5. De tota aquesta àmplia va-
rietat de projectes, alguns de 
gran envergadura, quins veu-
ran la llum de manera imme-
diata? 
En la resposta anterior he par-
lat de línies i prioritats generals 
i l’objectiu d’aquest govern mu-
nicipal és posar-les en marxa to-
tes. Som conscients que alguns 
d’aquests projectes suposen un 
canvi de mentalitat que no entèn 
de legislatures ni de la mateixa 
burocràcia que ens imposa la de-
mocràcia burgesa, sinó que neces-
sitem de temps per definir les pro-
postes, discutir-les i desplegar-les. 

I ja dic i insisteixo, l’objectiu és po-
sar en marxa totes les actuacions 
que he citat anteriorment, que no 
són les úniques, però sí que les de 
més gran abast. De manera imme-
diata estem atenent “herències” 
del passat que també he comen-
tat anteriorment. En aquest sen-
tit, també és un moment que hem 
d’aprofitar per millorar les rela-
cions intermunicipals en àmbits 
com l’urbanisme, el medi ambient 
i els residus, temes que tenen un 
desenvolupament i incidència 
que va més enllà dels límits mu-
nicipals. Ara tenim governs mu-
nicipals del mateix color polític a 
Sabadell, Ripollet, Cerdanyola del 
Vallès i Barberà, amb persones 
que militem i estem implicades en 
mateixes dinàmiques polítiques a 
nivell comarcal, i això ha d’ajudar 
a arreglar “herències” negatives, 
com per exemple la del Col·lector 
de Can Gorgs, on els responsables 
polítics del PSC a Sabadell i Bar-
berà no van saber tenir una inte-
racció sincera i constructiva en 
tots aquests anys, deixant-nos una 
situació delicada a nivell de ciutat.

El diàleg amb el veïnat i 
la interacció 

veïnat-ajuntament s’ha 
de fer per tots els 
mitjans possibles

6. De quina manera pen-
sa mantenir el diàleg directe 
amb els veïns en els propers 
anys?
Les portes del meu despatx sem-
pre estan obertes, i no ho dic 
simbòlicament, sinó que és així 
com desenvolupo la meva tas-
ca política al meu lloc de treball a 
l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès. Dit això, tinc molt clar que el 
diàleg amb el veïnat i la interacció 
veïnat-ajuntament s’ha de fer per 
tots els mitjans possibles, i l’escala 
urbana i humana de la nostra ciu-
tat això ho permet fer. A nivell 
més normatiu, a l’ajuntament ja 
existeixen mecanismes per fer 
possible aquest diàleg i interac-
ció i han de seguir funcionant. Al 
mateix temps, des del nou govern 

també estem treballant per posar 
en marxar mecanismes i espais de 
participació més potents des del 
punt de vista de la interacció veï-
nat-ajuntament, com poden ser 
els Consells o Assemblees de Ba-
rri o engegar un procés que faci-
liti la participació del veïnat en la 
definició de determinats capítols 
del Pressupost Municipal, com 
podria ser el d’inversions. Però no 
tot ha de venir de l’ajuntament. 
El veïnat ha de seguir essent ac-
tiu, s’ha d’autoorganitzar, ha de 
seguir protestant i interpelant als 
govern municipals per tal de fer 
ciutat i ha de seguir construint 
ciutat amb l’ajuntament i tam-
bé autònomament amb el res-
pecte i suport institucional que 
calgui, sense intromissions, faci-
litant des del consistori el desen-
volupament comunitari del veï-
nat. Jo sóc un activista i militant 
d’aquest tipus d’associonisme bar-
berenc, el de la mobilització popu-
lar, l’autoorganització, autoges-
tió i autonomia política, la lluita 
al carrer i la desobediència civil i 
continuo creient que aquesta és 
la clau per obrir realment els ajun-
taments i posar-los al servei de la 
gent, del comú. 

7. Com veu Barberà d’aquí a 
quatre anys?
Doncs ara el que vull és seguir vi-
vint Barberà dia a dia, com he 
mirat de fer sempre... a Junts per 
Barberà parlem de rotació de cà-
rrecs i d’aquí a 4 anys poden pas-
sar moltes coses. No som polítics 
professionals a Junts per Barberà, 
el que sí que tenim és un progra-
ma a desenvolupar i companys 
i companyes capacitades per fer 
complir els compromisos polítics 
adquirits.

“En el nou govern municipal parlem d’un urbanisme social 
que atengui les necessitats i la realitat diversa del municipi de Barberà”

Entrevista amb...     el 1r tinent d’Alcaldia de Barberà, Fabià Díaz Cortés

Fabià Díaz-Cortés, 38 anys. Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha exercit com a professor associat i investigador a la UAB entre els anys 
2005-2010, a la University of Leeds (Anglaterra) entre els anys 2010-2012 i a la Universitat Carlos III de Madrid entre els anys 2012-2014. És una de les persones que van fundar 
l’Assemblea de Joves per Barberà (1999) i l’Ateneu de Barberà (2001) i des de l’any 2007 és militant de l’Esquerra Alternativa per Barberà-CUP. La seva militància a escala local la fa 
compatible amb la seva implicació a l’organització Endavant-OSAN i el sindicat CGT. En les passades eleccions municipals va encapçalar la llista electoral de Junts per Barberà, 
candidatura impulsada per les assemblees locals de Procés Constituent, Podemos i EAB-CUP. És veí de Barberà des del seu naixement, primer al domicili familiar del carrer Jau-
me Balmes i, en l’actualitat, compartint habitatge al carrer Barcelona del Casc Antic de Barberà. 
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L’Ajuntament ja treballa en el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere

Els Plans Interns per a la Igual-
tat de Gènere són l’instrument 
adequat per incorporar la co-
herència interna de la prò-
pia política pública, per tal 
d’identificar les discrimi-
nacions per raó de sexe i 
l’establiment d’objectius i pràc-
tiques a adoptar per a la conse-
cució de la igualtat real i efecti-
va en dones i homes dins de les 
pròpies institucions. 
El Pla Intern per a la Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès va ser apro-
vat per unanimitat en el Ple 
Municipal del 25 de febrer de 
2015.  
El seu seguiment i implemen-
tació del mateix, que el por-
ta a terme una Comissió de 

Seguiment formada per per-
sonal tècnic i polític de les di-
ferents àrees i seccions de 
l’Ajuntament, es realitzarà des 
d’aquest any 2015 fins a 2018. 
Aquest Pla d’Acció es basa en 
cinc línies estratègiques:

1.  Transversalitat de gènere.
2. Representativitat de les 
dones.
3.  Condicions laborals.
4.  Prevenció de riscos labo-
rals i assetjament sexual i per 
raó de gènere.
5.  Comunicació corporativa. 

Per aquest any 2015 hi ha pre-
vist la implementació d’un to-
tal de 25 accions, repartides en 
aquests cinc àmbits de treball, 
algunes de les quals ja s’han 

dut a terme des de l’aprovació 
del Pla. Entre elles, cal destacar 
l’elaboració d’un pla d’actuació 
anual; designar una persona 
referent en temes d’igualtat 
de gènere en cada àrea i secció 
municipal; formació per caps 
d’àrea i secció municipal i refe-
rents en temes de gènere (llen-
guatge no sexista; assetjament 
sexual i per raó de sexe; incor-
poració de la perspectiva de 
gènere en cada àrea i/o secció 
municipal de l’Ajuntament....); 
difusió a la plantilla munici-
pal del protocol d’assetjament 
sexual i per raó de sexe i de la 
guia de llenguatge no sexista; 
revisió del llenguatge no sexis-
ta als mitjans de comunicació 
locals, etc.

El Pla Intern del consistori va ser aprovat en el mes de febrer i ja s’han començat a desenvolupar diferents accions

Una de les accions dutes ja 
a terme ha estat la formació 
del personal de l’Ajuntament 
amb la finalitat d’incorporar 
la perspectiva de gènere en 
el treball intern del con-
sistori. En les formacions                 
desenvolupades, s’han ofert 
a les treballadores i treballa-
dors municipals, diferents ei-
nes per utilitzar un llenguatge 
inclusiu, i per tant, la no uti-
lització del llenguatge sexista 
en les tasques diàries de ca-
dascuna de les treballadores i 

treballadors; així com conèi-
xer el Protocol de prevenció, 
actuació i resolució de situa-
cions d’assetjament sexual i 
per raó de sexe confeccionat 
pel consistori. 
La formació sobre el protocol 
d’assetjament sexual va ser 
definida amb l’objectiu que 
cada departament del consis-
tori pogués saber com preve-
nir, detectar, actuar i resoldre 
aquells casos, i prevenir i era-
dicar aquest tipus de conduc-
tes. 

Treballadores i treballadors del consistori reben 
formació específica en matèria d’igualtat

Aprovació de la Llei d’igualtat efectiva 
de dones i homes al Parlament català
Durant el passat mes de ju-
liol, el Parlament de Catalunya 
va aprovar per unanimitat la 
llei 17/2015 d’igualtat efecti-
va de dones i homes, que es 
va publicar en el DOGC del 
23 de juliol. Aquesta llei pre-
tén i vol eliminar les discrimi-
nacions i la invisibilitat que 
han patit històricament les do-
nes, reconèixer el paper social i 
econòmic de les tasques fami-
liars, domèstiques i de cura de 
persones, i afavorir una distri-
bució coresponsable entre do-
nes i homes del treball laboral 
i domèstic. També, propiciar 
un marc favorable perquè les 

dones puguin aportar el seu 
potencial al progrés i la trans-
formació social i econòmica 
i vetllar perquè les polítiques 
públiques promoguin aques-
ta igualtat i l’apoderament 
de les dones i treballin per 
l’eradicació de la violència 
masclista.
Tal com dicta la normativa en 
el seu preàmbul, “El dret fona-
mental de la igualtat de dones 
i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és 
una necessitat essencial en una 
societat democràtica moderna 
que vol eradicar el sistema pa-
triarcal androcèntric i sexista”.

El Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament Barberà del Vallès 
2015-2018, aprovat en sessió plenària del 25 de febrer de 2015, 
és una eina estratègica de treball per tal d’assolir la igualtat 
efectiva entre dones i homes dins del consistori. Aquesta eina 
forma part del conjunt de polítiques d’igualtat de gènere impul-
sades des del consistori i és, per tant, fruit de la seva dilatada 
trajectòria en aquest àmbit.

Per elaborar el document es va partir d’una Diagnosi de gènere 
de la situació de l’Ajuntament que va permetre identificar els 
punts forts i punts febles de l’organització en termes d’igualtat 
de gènere. 

El Pla d’acció compta amb un total de 62 actuacions dividides 
en els 5 àmbits transversalitat de gènere, representativitat de les 
dones, condicions laborals, prevenció de riscos laborals i asse-
tjament sexual i per raó de gènere, i comunicació corporativa.

Nova concentració de l’Associació per a la Igualtat 
Dones.com contra la violència masclista

El passat 25 de juliol, 
l’Associació per a la Igual-
tat Dones.com, sota el lema 
‘Barberà diu prou a la violèn-
cia vers les dones’, va tornar 
a convocar a la ciutadania a la 
plaça de la Vila, per mostrar 
el seu rebuig cap a qualsevol 
tipus de violència masclista 
arreu del món.
En aquesta ocasió, l’associació 
barberenca es va adherir a 
l’informe que acaba de pu-
blicar l’organització de cai-
re internacional ‘Save the 
Children’, que treballa per 
la defensa dels drets dels in-
fants. 
En aquest informe es denun-
cia la situació de pobresa de les 
famílies monoparentals, con-
cretament, les famílies mo-
nomarentals, i es fa una cri-
da als poders públics perquè 
augmentin la inversió social 
en polítiques de protecció a la 

infància, visibilitzant la neces-
sitat d’establir una estratègia 
integral de lluita contra la po-
bresa infantil.  
Com és habitual, l’acte va fina-
litzar guardant uns minuts de 
silenci en memòria de les do-
nes mortes a causa de la vio-
lència masclista.

Propera convocatòria
L’Associació per a la Igualtat 
Dones.com fa aquesta convo-
catòria des de l’any 2004, el dia 
25 de cada dos mesos.  
La propera concentració serà 
el 25 de setembre a les 19h a  la  
plaça de la Vila. 
Per a més informació sobre 
les activitats que organitza 
l’Associació per a la Igualtat 
Dones.com cal adreçar-se els 
dimarts de 18 a 20h a l’Aula de 
les Dones (c/ Nemesi Valls, 35, 
2n), o bé trucar al telèfon 620 
763 315.

Eines disponibles sobre vio-
lència vers les dones
Cal destacar que el telèfon 900 
900 120 de l’Institut Català 
de les Dones atén les deman-
des relacionades amb qualse-
vol forma de violència con-
tra les dones en 124 idiomes 
(català, castellà, anglès, fran-
cès, alemany, italià, rus, àrab, 
romanès, croat i xinès, entre 
d’altres), de forma gratuïta i 
confidencial, les 24 hores tots 
els dies de l’any. També es pot 
contactar a través de correu 
electrònic, enviant un email a 
900900120@gencat.cat.
A més, l’Ajuntament de Bar-
berà del Vallès ofereix aten-
ció a les dones que ho puguin 
necessitar a través del SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones), ubicat a la plaça 
de la Vila, 1, baixos dreta. Tam-
bé es pot agafar cita trucant al 
teèfon  93 729 71 71, Ext. 266.
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Mediació de consum en deutes de crèdit i préstecs hipotecaris
L’1 d’abril va entrar en vigor 
les modificacions del Codi 
de Consum de Catalunya, 
en matèria de préstecs i crè-
dits hipotecaris, on es pre-
veu l’obligatorietat de les 
parts en conflicte d’acudir a 
la mediació o arbitratge abans 
d’interposar qualsevol recla-
mació administrativa o de-
manda judicial de l’habitatge 
habitual, com a conseqüència 
de l’incompliment del deu-
tor. Ofideute serà un dels or-
ganismes que podrà realitzar 

aquesta mediació prèvia. El 
servei Ofideute és un servei  
gratuït d’informació i assesso-
rament, que ofereix l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.
Està adreçat a persones o famí-
lies que hagin adquirit el seu 
habitatge mitjançant préstec o 
crèdit hipotecari, que no po-
den atendre les quotes o pre-
veuen que no les podran fer 
efectives en el futur, persones o 
famílies que, per l’impagament 
del préstec o crèdit amb ga-
rantia immobiliària, estan en 

risc de perdre el seu habitat-
ge o persones avaladores de 
préstecs o crèdits amb garan-
tia hipotecària que per motiu 
d’impagament, també estan en 
risc de perdre l’habitatge habi-
tual. 
Per sol·licitar aquest servei, 
o qualsevol altre en matè-
ria de mediació en habitatge 
de propietat o de lloguer, cal 
adreçar-se a l’OMH de Bar-
berà del Vallès.
Abans de fer una reclama-
ció, cal adreçar-se a l’entitat 

financera per demanar 
l’adaptació de les condicions 
del crèdit o préstec hipotecari 
a la capacitat de pagament ac-
tual. 
En cas que no es pugui arri-
bar a un acord amb l’entitat 
financera, el Codi de Consum 
de Catalunya estableix que les 
parts, abans d’interposar qual-
sevol reclamació administra-
tiva o demanda judicial, han 
d’acudir a la mediació o po-
den acordar de sotmetre’s a 
l’arbitratge. 

ÀMBIT d’informació i assessorament
· Informació i assessorament general sobre l’habitatge.
· Registre sol·licitants: inscripció obligatòria que ha de 
fer qualsevol persona interessada en accedir a un ha-
bitatge protegit en qualsevol règim d’adquisició.
ÀMBIT de gestió del parc públic
· Intervenció en l’adjudicació d’habitatges amb pro-
tecció oficial de lloguer: inscripcions, proposta 
d’adjudicataris i atenció al llogater.
· Ajuts per al pagament del lloguer:  existeixen 4 línies 
d’ajuts: 
 - prestacions per ajudar a pagar el lloguer de  
 l’habitatge habitual renovables anualment.
 -ajuts per a deutes puntuals de lloguer.
 -ajuts per a persones que hagin perdut   
 l’habitatge com a conseqüència d’un 
 desnonament o d’una execució hipotecària   
 que cobreix una mensualitat de fiança més   
 l’ajut per a pagar el lloguer durant un any.
 - ajuts implícits per usuaris del parc   
 d’habitatge de HPO.
· Gestió de les rotacions d’habitatges amb protecció 
oficial de lloguer.
· Seguiment de l’estat jurídic i tècnic dels habitatges 
amb protecció oficial de lloguer.
· Gestió del parc municipal d’habitatges: contractació, 
mediació, atenció...
ÀMBIT  de mediació
· Gestió de l’oferta d’habitatges: captació d’habitatges 
de propietaris privats.
· Gestió de la demanda d’habitatge: els llogaters ins-
crits al registre de sol·licitants que compleixen els re-
quisits per ser adjudicataris de cada habitatge.
· Lloguer de l’habitatge: Borsa de lloguer.
· Mediació i seguiment de l’habitatge llogat amb co-
bertures addicionals per al propietari.
· Tramitació d’ajuts per als usuaris de borsa.

· Bonificació Impost de Bens Immobles als propieta-
ris que cedeixin el seu habitatge a la  borsa de lloguer.
ÀMBIT  de rehabilitació i control de 
l’habitabilitat
· Ajuts rehabilitació: tramitació d’aquests ajuts sub-
jectes a convocatòria del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge dirigits a edificis i a habitatges indivi-
duals. La subvenció varia entre un 35% i un 50% del 
cost dels treballs en funció de l’obra que s’executi. 
· Cèdules d’habitabilitat: la cèdula d’habitabilitat és 
el document que acredita que un habitatge reuneix 
els requisits exigibles per ser habitable. És necessària 
per vendre, llogar o donar d’alta els subministres de 
l’habitatge. Tramitació, inspecció.
·Observatori de l’habitatge buit i en mans de bancs 
del municipi: inici expedients sancionadors i control 
de l’habitabilitat i problemàtiques.
ÀMBIT social
· Mesa d’emergència: per casos d’exclusió residencial 
amb coordinació amb benestar social.
· Ajuts per a quotes hipotecàries: aquesta prestació 
d’urgència especial atén el deute puntual fins a un 
màxim de 3.000€.
· SIDH  i SAC:  Servei d’intermediació del deu-
te hipotecari i d’atenció ciutadana amb intervenció 
d’advocats que elaboren proposta de reconducció de 
deute per arribar acord amb els bancs.
· Servei de  mediació consum : Dirigit a les perso-
nes consumidores, avaladors i els tercers hipotecant 
que detectin clàusula abusiva, dificultats per pagar el 
préstec...
· Càritas: servei de mediació dirigit a persones amb 
dificultats per atendre el pagament de la hipoteca o 
del lloguer on rebran informació personalitzada, as-
sessorament o acompanyament per a aconseguir unes 
millors condicions contractuals que evitin la  pèrdua 
de l’habitatge.

Catàleg de Serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte 
amb l’OMH per correu electrònic, per telèfon, o si ho 
preferiu, visitant l’oficina a:
Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos 
08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat

Horari d’atenció al públic: 
 De dilluns a divendres, de 9 a 14h 

A partir del 15 de setembre, també els dimecres, 
de 16  a 18h 
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Què és la Garantia Juvenil?
És una iniciativa europea 
d’ocupació per reduir l’atur ju-
venil, adreçada a jovent entre 
16 i 29 anys. 

Per inscriure’t, pots fer-ho per 
diverses vies:
- Inscripció amb usuari i con-
trassenya.
-Inscripció amb DNI electrò-
nic o certificat (Si t’inscrius 
pel DNI digital i vols utilitzar 
un teclat amb lector, pots ve-
nir a la Feinateca de Barberà 
Promoció els dilluns de 8.30 a 
19h, trucant abans per reservar 
hora). 

Consulta els requisits                                
que s’han de complir i com 
inscriure’t a la web: 
garantiajuvenil.gencat.cat

Cada mes hi ha  xerrades infor-
matives que es realitzen a Bar-
berà Promoció, demana hora 
en els punts d’informació!

Barberà Promoció participa amb la 
Cambra de Comerç de Sabadell 
en dos projectes europeus 
Dins el Programa Erasmus+, Bar-
berà Promoció està col·laborant 
en dos projectes europeus 
adreçats a persones aturades de 
llarga durada, com entitat facili-
tadora  de la Cambra de Comerç 
de Sabadell, que és sòcia dels dos 
projectes que es realitzen en coor-
dinació amb altres països euro-
peus.
Això farà que la ciutadania de Bar-
berà del Vallès pugui beneficiar-
se de participar en aquests pro-
jectes, alhora que la metodologia 
emprada a Barberà es difongui a 
altres països europeus i es poten-
ciï l’intercanvi europeu en progra-
mes per la millora de l’ocupabilitat 
de les persones. 
Aquests són els projectes:
- Gamification for hard to reach 
adults – H2R:  A partir de tècni-
ques d’aprenentatge basades en 
el joc, té l’objectiu de motivar i 
potenciar que les persones desco-
breixin les seves capacitats i ha-
bilitats i es reforcin i activin per 
reinventar-se professionalment i 
ser més actives en la cerca de feina 
o la capacitat d’emprendre.
- Break Down or Break Out – 
BDBO: A partir de noves tècni-
ques d’aprenentatge basades en 
aprendre a través de l’acció i en 
contacte amb la comunitat, té 
l’objectiu d’empoderar, reforçar i 
donar més habilitats a les perso-
nes per fer una cerca de feina i 
formació més activa i efectiva.  
Barberà Promoció va co-
mençar,  per iniciativa pròpia, 
l’hivern de 2015, el Projecte Inte-
grat Transició Atur Treball “Les 
plantes per cuinar i per curar” i 
les persones participants van pre-
sentar el seu projecte el dia de 
Sant Jordi a la Plaça de la Vila.
A l’abril de 2015 s’inicien els pro-
jectes europeus del programa 
Erasmus+ i tant la Cambra de 
Comerç de Sabadell, com els so-
cis europeus, en una trobada que 
fan a Roma, valoren que aquest 
projecte integrat respon a les 
noves metodologies que poten-
cien ambdós projectes europeus 

i que, per tant, és molt positiu 
que Barberà del Vallès hi parti-
cipi com entitat facilitadora, en 
col·laboració amb la Cambra de 
Comerç de Sabadell. 
En el projecte integrat “Les plan-
tes per cuinar i per curar” hi par-
ticipen tant persones aturades 
de llarga durada, com jovent que 
no han assolit la formació bàsica 
obligatòria i que realitzen un PFI 
- Programa de Formació i Inserció 
a Barberà Promoció. 
Al participar persones amb edats 
diferents, també es treballen els 
efectes positius de les accions in-
tergeneracionals a l’hora de moti-
var i empoderar a les persones.
Les persones ja podran partici-
par a partir de setembre de 2015 
en aquests projectes.
Barberà Promoció aposta per 
iniciar projectes amb noves tèc-
niques d’aprenentatge, degut a 
que moltes de les persones atu-
rades que atén estan desencisa-
des en la cerca de feina i en les 
possibilitats que poden tenir de 
trobar-ne, degut a que porten 
temps sense treballar. A més, so-
vint aquestes persones, han es-
tat molts anys treballant en una 
ocupació i ara no troben feina en 
aquesta.
Es valora que és necessari realit-
zar projectes amb metodologies 
engrescadores, que facin desco-
brir a les persones els seus inte-
ressos professionals i els ensen-
yi a valorar i potenciar les seves 
capacitats i habilitats personals, 
ja que això els dóna la possibili-
tat de reinventar-se professio-
nalment i estar més motivades 
i actives per a la cerca de feina i 
formació i, per tant, tenir més 
possibilitats de trobar feina. 
Pots consultar el butlletí europeu, 
que es publiquen als diversos pai-
sos que es realitzen aquests pro-
jectes, on apareix Barberà del Va-
llès a http://www.bdv.cat/perfil/
esbarbera/recursos/recursos/but-
llet__gamification_juny__2015.
pdf 

Informa’t dels requisits d’accés:  
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  
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Apunta’t a la Garantia Juvenil!

Noves jornades empresarials per aquesta tardor: 
Com afrontar una inspecció d’Hisenda i l’eficiència energètica

Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica de Barberà del Vallès 
i amb la col·laboració del Centre 
de Negocis Nodus Barberà s’han 
dissenyat dues jornades empre-
sarials per aquesta tardor. 

Eficiència energètica
La primera jornada s’impulsarà 
conjuntament amb l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès i forma 
part del projecte d’innovació em-
presarial i-VALLÈS. 
La jornada se centrarà en expli-
car al teixit empresarial com es 
poden beneficiar de les impor-
tants ajudes que es preveuen en 
el  “Pla nacional d’accions de efi-
ciència energètica 2014-2020” 
que promou el Govern de l’estat 
espanyol. Dins d’aquest pla hi ha 
el programa d’ajudes, destinades 
per a projectes d’eficiència ener-
gètica i estalvi energètic per do-
nar cobertura a accions concre-
tes com la rehabilitació d’edifici, 
el transport, o l’enllumenat. El 
mateix pla preveu que les Pimes 
i les grans empreses industrials 
siguin un col·lectiu beneficia-
ri i per això el Govern espan-
yol destina 49M€ per a la mi-
llora de tecnologia en equips i 

processos i en la implementació 
de sistemes de gestió energètica, 
a més a més de la rehabilitació 
d’edificis.
La jornada se centrarà en l’àmbit 
de les empreses industrials, per 
explicar en detall el Pla i les ca-
racterístiques del programa. 
Els ponents també donaran a 
conèixer què i com s’ha de fer 
la sol·licitud per a l’obtenció 
d’aquests recursos ja que la 
sol·licitud és complexa i els re-
quisits són molts i variats se-
gons les empreses sol·licitants.  
El Clúster d’Eficiència ener-
gètica de Catalunya (CEE) 
col·laborarà en la jornada per 
desgranar el programa i  oferir 
in situ l’assessorament a empre-
ses que vulguin adreçar alguna 
sol·licituds. Aquest assessora-
ment serà gratuït a les empreses 
participants a la jornada. 

Inspecció d’Hisenda
La segona proposta és una sessió 
informativa que anirà relacio-
nada en l’àmbit de la gestió em-
presarial i portarà per títol “10 
bones pràctiques que t’ajudaran 
a preparar-te per a una Inspec-
ció d’Hisenda”. 

La sessió estarà conduïda per la 
consultoria Asesores Alcaraz i 
ens desvetllaran aspectes claus 
per evitar sorpreses davant dels 
inspectors d’aquesta institució 
tan temuda. 
La finalitat de la jornada és  evi-
tar el delicte fiscal i evitar 
aquells aspectes que poden in-
fluir negativament en la bona 
marxa del negoci. 
Per això cal entendre que és un 
requeriment d’Hisenda i què cal 
fer, com preparar i presentar la 
documentació davant dels ins-
pectors, i conèixer aspectes claus 
del bon funcionament dels ins-
pectors. 

Per a més informació, us podeu 
adreçar a l’àrea de dinamitza-
ció empresarial de la Regido-
ria de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament, trucant al 93 729 
72 72 i demanant per Pere-Jaume 
Ferrer. També podeu enviar un 
correu electrònic a nodus@no-
dusbarbera.cat o visitar l’oficina 
que està instal·lada al centre de 
Negocis Nodus Barberà, al ca-
rrer Mogoda núm. 1 del Polígon 
de Can Salvatella de Barberà del 
Vallès.

A la primera jornada, s’informarà sobre els ajuts que ofereix el Govern espanyol 
en matèria d’eficència energètica. A la segona, es compartiran bones pràctiques 

per preparar amb èxit una inspecció d’Hisenda
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Els centres educatius de Barberà del Vallès obren les portes el 14 de setembre

Les llars d’infants de la ciutat ofereixen 
486 places, 315 d’aquestes pertanyen a les 
llars d’infants municipals i 171 a les dues 
llars d’infants privades.
Respecte a les municipals, en aquest curs 
es mantindran els horaris del curs passat. 
La llar d’infants la Rodona segueix oferint 
el servei educatiu d’acollida de 8 a 9 i as-
sistència de matí de 9 a 12h. La Xerino-
la, també ofereix acollida, assistència de 
matí i el servei interlectiu de migdia de 12 
a 15h. La resta de llars municipals fan ho-
rari de matí i tarda.

A Educació Infantil i Primària, el total 
de nens i nenes matriculades pel curs 
2015-2016 és de 3.129 alumnes distribuïts 
en les 7 escoles. 
El nombre de nens i nenes que co-
mençaran a anar a l’escola serà de 
350 infants. L’escola Pablo Picasso tin-
drà un grup addicional amb 25 alumnes 
per tal d’atendre el total de demandes 
d’escolarització al municipi dels infants 
de 3 anys que han de començar a anar a 
escola. Aquesta mesura ha suposat no 
haver d’incrementar les ràtios a les aules 
d’infants en aqueta edat.

A Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) 1.150 alumnes són els que co-
mençaran el curs escolars distribuïts en 
els dos instituts de la ciutat, dels quals 
300 iniciaran 1r d’ESO.

Cursaran Batxillerat un total de 320 
alumnes entre els dos institus de la ciu-
tat. 
Un total de 175 nois i noies als cicles for-
matius de grau mitjà i superior en les 
diferents especialitats, entre les quals es 
troben el cicle d’operacions de fabricació 
de productes farmacèutics, el de laborato-
ri d’anàlisi i de control de qualitat, i el de 
química ambiental.

Durant aquest curs el Centre de Forma-
ció de Persones Adultes tindrà aproxima-
dament uns 400 alumnes.

Els joves de Barberà, a més, també tenen 
l’opció de realitzar estudis de caràcter 
professional oferts per la Fundació Bar-
berà Promoció.  
Enguany s’han sol·licitat 3 tipus de for-
macions diferents que, si s’aproven, 
s’iniciaran abans del mes de desembre 
de 2015. 

Els 3 tipus de formacions són:
· PFI – Programa de Formació i Inserció
Formació adreçada a jovent que no ha 
assolit l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) o el GES (Graduat d’Educació Se-
cundària).
Es preveu que en cada PFI que es realitzi 
hi participin 15 joves.  Per tant, si es poden 
realitzar els dos que estan previstos, se’n 
beneficiaran 30 joves del municipi. 
L’objectiu dels PFI és formar al jovent en 
una professió i, alhora, que aquest jovent 
que havia deixat els estudis tingui una 
continuïtat formativa, estudiant el Gra-
duat d’Educació Secundària, la Prepara-
ció a la Prova d’Accés al Cicles Formatius 
de Grau Mitjà, el CAM – Curs d’Accés al 
Grau Mitjà, per després, si ho desitja, ini-
ciar un CFGM - Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà o altres estudis del sistema educa-
tiu.
L’1 d’octubre està previst iniciar el PFI 
d’Auxiliar de vivers i jardins i en el cas 
que vingui aprovada subvenció, abans 
de desembre de 2015 s’iniciarà un PFI 
d’Auxiliar de fontaneria i calefacció i cli-
matització.

· Programa Joves per l’Ocupació
El jovent es forma en una ocupació i es 
potencia que pugui treballar els 6 mesos 
següents en el mercat ordinari , a l’oferir 
a les empreses bonificació en el contrac-
te des de la Generalitat de Catalunya. En 
les darreres edicions  el jovent s’ha format 
en les ocupacions de Fresador del sector 
automoció i Operari tècnic d’injecció de 
termoplàstic.
En el cas que s’aprovi subvenció, aquest 
programa s’iniciarà abans de desembre de 
2015 i es podran beneficiar 20 joves de la 
ciutat d’entre 16 i 25 anys, amb o sense el 
Graduat d’Educació Secundària.

· Cursos de Formació Ocupacional
El jovent hi pot aprendre una professió i 
realitzar pràctiques directes al món labo-
ral de l’ocupació apresa. 
En el darrer curs  s’han realitzat 2 edicions 
del curs Anglès: atenció al públic. 
Enguany es sol·licitaran cursos en els àm-
bits ocupacionals de Química, Jardine-
ria, Idiomes-anglès, Administració-gestió 
i Logística-gestió de magatzem i els que 
vingui subvenció aprovada es preveu ini-
ciar-los abans de desembre de 2015.

Comença el curs a Barberà del Vallès amb 4.279 alumnes de primària i secundària

Fotografia d’arxiu llar d’infants municipal LaBlava

Els centres apunt
Durant l’estiu, l’Ajuntament de Barberà ha executat dife-
rents obres de reforma i manteniment als centres educatius 
de la ciutat per tal d’encetar el curs en les millors condicions. 
Els treballs comuns a tots els centres educatius han estat els 
de pintura, manteniment d’instal·lacions, fusteries, serralle-
ria i jardineria, neteja d’embornals, entre d’altres.
Pel que fa a millores extraordinàries algunes d’elles han es-
tat, a l’escola Marta Mata s’ha realitzat un sorral amb vora-
da de formigó o la col·lacació de tendals a la zona del pati 
del parvulari. A l’escola Pablo Picassos’ha ampliat la vore-
ra d’accés al parvulari desde l’accés interior de l’escola. A 
la llar d’infants la Baldufa s’ha modificat el tancament de 
fusta a la zona del pati “La corralina” per tal de facilitar la 
llum natural. 
Els diferents arranjaments que s’han realitzat al llarg 
d’aquest estiu als centres educatius del municipi han tin-
gut un pressupost aproximat de 110.000 euros.

Fotografia d’arxiu de l’escola Marta Mata

“La corralina” a la llar d’infants la Baldufa Ampliació vorera a l’escola Pablo 
Picasso
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LA COOPERATIVA

MERCAT
11 de Setembre

I.E.M
CAN LLOBET

ESCOLA
CAN LLOBET

POLICIA
LOCAL

ESCOLA
ELISA BADIA

TORRE
D’EN GORGS

CASAL D’AVIS
CAN GORGS

ESTACIÓ RENFE

ESCOLA
MARTA MATA

Parc Central
del Vallès

INSTITUT
CAN PLANAS

ESCOLA
DEL BOSC

Col·legis Electorals a Barberà del Vallès teatre municipal cooperativa
C/ Nemesi Valls, 13 

casal de cultura
C/ Nemesi Valls, 35

centre cívic ca n’amiguet
Via Sant Oleguer , 20

oficina d’atenció ciutadana
Passeig Doctor Moragas, 224

escola elisa badia
Ronda de l’Est, 20

biblioteca esteve paluzie
Plaça de la Constitució, 1

escola can llobet
Passeig Doctor Moragas, 243

torre d’en gorgs
C/ Torre d’en Gorgs, 40

escola can serra
C/ Ramon y Cajal, 42

escola miquel martí i pol
Ronda Santa Maria, 225

escola pablo picasso
C/ Pau Vila, 19

El proper 27 de setembre la ciutadania po-
drà elegir els diputats que composaran el 
Parlament de Catalunya, la institució que 
representa al poble de Catalunya.
El Parlament exerceix la potestat legislativa, 
aprova els pressupostos de la Generalitat i 
controla i impulsa l’acció política del govern. 
Exerceix també les restants competències 
que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic i, 
en especial, per l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.
Actualment el Parlament es compon de 135 
diputats distribuïts en les quatre circumscrip-

cions, Barcelona amb 85 diputats, Tarragona 
amb 18, Girona amb 17 i Lleida amb 15 dipu-
tats.

Com puc saber on em toca votar?
L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els 
electors una targeta censal en què figuren 
les dades actualitzades de la seva inscripció 
en el cens electoral, la secció en la qual està 
censat, la mesa on li correspon votar i l’adre-
ça del col·legi electoral.

També es pot consultar:

-  Presencialment en l’Ajuntament o en les de-
legacions provincials de l’Oficina del Cens 
Electoral

- Per telèfon al 901 101 900 de l’Oficina del 
Cens Electoral 

- Per Internet a la seu electrònica de l’Institut Na-
cional d’Estadística (https://sede.ine.gob.es)

En aquests comicis poden votar:
-  Les persones que tinguin la condició política 

de català, més grans de 18 anys el dia de 
la votació, que no es trobin en alguna de les 
situacions que legalment priven del dret de 

vot i que estiguin inscrites en el cens elec-
toral.

-  Els ciutadans espanyols residents a l’estran-
ger que hagin tingut a Catalunya el darrer 
veïnatge administratiu i que acreditin aques-
ta condició al consolat d’Espanya correspo-
nent, i també els seus descendents ins crits 
com a espanyols, si ho sol·liciten, en la ma-
nera que determini la llei.

Destacar que aquelles persones que ho de-
sitgin poden sol·licitar el seu vot per correu 
fins al 17 de setembre, a qualsevol de les 

oficines de Correus. Una vegada hagin rebut 
la documentació corresponent de l’Oficina 
del Cens Electoral, els i les electores podran 
emetre el seu vot per correu fins al 23 de se-
tembre.

Tota la informació sobre el calendari dels co-
micis, al web www.parlament2015.cat o bé, 
al telèfon 012.

27S ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
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TEATRE
MUNICIPAL

LA COOPERATIVA

MERCAT
11 de Setembre

I.E.M
CAN LLOBET

ESCOLA
CAN LLOBET

POLICIA
LOCAL

ESCOLA
ELISA BADIA

TORRE
D’EN GORGS

CASAL D’AVIS
CAN GORGS

ESTACIÓ RENFE

ESCOLA
MARTA MATA

Parc Central
del Vallès

INSTITUT
CAN PLANAS

ESCOLA
DEL BOSC

Col·legis Electorals a Barberà del Vallès teatre municipal cooperativa
C/ Nemesi Valls, 13 

casal de cultura
C/ Nemesi Valls, 35

centre cívic ca n’amiguet
Via Sant Oleguer , 20

oficina d’atenció ciutadana
Passeig Doctor Moragas, 224

escola elisa badia
Ronda de l’Est, 20

biblioteca esteve paluzie
Plaça de la Constitució, 1

escola can llobet
Passeig Doctor Moragas, 243

torre d’en gorgs
C/ Torre d’en Gorgs, 40

escola can serra
C/ Ramon y Cajal, 42

escola miquel martí i pol
Ronda Santa Maria, 225

escola pablo picasso
C/ Pau Vila, 19

El proper 27 de setembre la ciutadania po-
drà elegir els diputats que composaran el 
Parlament de Catalunya, la institució que 
representa al poble de Catalunya.
El Parlament exerceix la potestat legislativa, 
aprova els pressupostos de la Generalitat i 
controla i impulsa l’acció política del govern. 
Exerceix també les restants competències 
que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic i, 
en especial, per l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.
Actualment el Parlament es compon de 135 
diputats distribuïts en les quatre circumscrip-

cions, Barcelona amb 85 diputats, Tarragona 
amb 18, Girona amb 17 i Lleida amb 15 dipu-
tats.

Com puc saber on em toca votar?
L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els 
electors una targeta censal en què figuren 
les dades actualitzades de la seva inscripció 
en el cens electoral, la secció en la qual està 
censat, la mesa on li correspon votar i l’adre-
ça del col·legi electoral.

També es pot consultar:

-  Presencialment en l’Ajuntament o en les de-
legacions provincials de l’Oficina del Cens 
Electoral

- Per telèfon al 901 101 900 de l’Oficina del 
Cens Electoral 

- Per Internet a la seu electrònica de l’Institut Na-
cional d’Estadística (https://sede.ine.gob.es)

En aquests comicis poden votar:
-  Les persones que tinguin la condició política 

de català, més grans de 18 anys el dia de 
la votació, que no es trobin en alguna de les 
situacions que legalment priven del dret de 

vot i que estiguin inscrites en el cens elec-
toral.

-  Els ciutadans espanyols residents a l’estran-
ger que hagin tingut a Catalunya el darrer 
veïnatge administratiu i que acreditin aques-
ta condició al consolat d’Espanya correspo-
nent, i també els seus descendents ins crits 
com a espanyols, si ho sol·liciten, en la ma-
nera que determini la llei.

Destacar que aquelles persones que ho de-
sitgin poden sol·licitar el seu vot per correu 
fins al 17 de setembre, a qualsevol de les 

oficines de Correus. Una vegada hagin rebut 
la documentació corresponent de l’Oficina 
del Cens Electoral, els i les electores podran 
emetre el seu vot per correu fins al 23 de se-
tembre.

Tota la informació sobre el calendari dels co-
micis, al web www.parlament2015.cat o bé, 
al telèfon 012.

27S ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA



Barberà del Vallès - Setembre 2015 - N. 34614

Visita el Museu 
Pau Casals

L’Ajuntament de Barberà del Vallès va signar un con-
veni amb la Fundació Pau Casals de El Vendrell, Tarra-
gona, dins de la campanya de suport a la Fundació Pau 
Casals, per tal de difondre el llegat cultural i humanís-
tic del compositor així com promoure el coneixement 
de la vida i l’obra de Pau Casals. El conveni, amb una 
durada de tres anys, permetrà que tots els barberencs i 
barberenques puguin visitar de forma gratuïta el Mu-
seu Pau Casals, ubicat a Vil·la Casals a la platja de Sant 
Salvador, a El Vendrell. Per gaudir de la gratuïtat, els 
veïns i veïnes de Barberà podran visitar el museu du-
rant els mesos de gener, febrer, març, octubre, novem-
bre i desembre de 2015, i durant el mateix període de 
l’any 2016 i 2017. Per fer-ho hauran d’acreditar la seva 
residència a la ciutat, presentant el DNI o un certificat 
d’empadronament. A més, per tal de difondre l’obra de 
Pau Casals, l’Ajuntament farà una aportació econòmica 
anual per tal de recolzar la Fundació així com altres ini-
ciatives que porta a terme l’entitat en suport a la pau, els 
drets humans, la democràcia i la inclusió social. 

L’Ajuntament de Barberà del Va-
llès ha instal·lat una zona per a 
l’esbarjo de gossos al Parc Central 
del Vallès. 
L’espai té una superfície de més 
de 1.600 metres quadrats i ha es-
tat condicionada per la brigada 
d’obres de la regidoria de Via Pú-
blica. 
El nou espai està delimitat per una 
tanca d’1,5 metres d’altura, comp-
ta amb una font d’aigua, diver-
sos bancs, així com tot un seguit 
d’elements i jocs destinats exclu-
sivament als gossos. Tots els ele-
ments d’esbarjo instal·lats han estat 
creats a través de diversos materials 
reciclats. Tubs, baranes i fustes que 
el consistori barberenc ha volgut 
aprofitar i reutilitzar donant-li així 
un nou ús a diversos materials. Per 
a la utilització d’aquest espai els 
ciutadans i ciutadanes han de com-
plir les normes bàsiques de neteja 
i civisme. Recollir els excrements 
dels animals i dipositar-los imme-
diatament a les papereres tal com 
dicta l’Ordenança de Convivèn-
cia i Civisme.  Amb aquesta nova 
àrea l’Ajun tament de Barberà atén 
la de man da dels propietaris i pro-
pietàries de gossos de la ciutat de 
disposar d’espais dignes, amplis i 
còmodes per a l’esbarjo, la socialit-
zació dels seus animals sense anar 
lligats. Així com la d’aquells ciuta-
dans i ciutadanes sense animals 
que s’apropen al parc a passejar o 
fer esport.  

Més de 1.600 m2 de zona  
d’esbarjo per a gossos 
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Nous projectes de participació 
ciutadana a la ciutat: 

Consells de Barri
Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es vol avançar cap a una demo-
cràcia que tingui en compte la ciutadania i les associacions d’una forma 
més constant, per tal d’aconseguir unes polítiques més properes a la vo-
luntat ciutadana. És per això que, a partir dels propers mesos,  s’aniran 
posant en marxa  nous projectes, entre els quals destaquem els Consells 
de barri, entesos com espais de relació o trobada entre el veïnat, les enti-
tats, altres organitzacions d’un territori i els i les responsables municipals, 
per tal d’afavorir l’intercanvi directe d’informació, el debat i la participa-
ció de la ciutadania sobre aquells temes que afecten directament al barri 
i tot, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del 
territori. 
Els consells de barri seran òrgans de participació i de seguiment de 
l’actuació municipal en el territori. Pel seu funcionament es crearà un 
reglament dissenyat, debatut i consensuat amb persones a títol indivi-
dual, representants d’associacions i entitats i responsables polítics i tèc-
nics municipals amb la idea de que aquests espais tinguin una vessant in-
formativa i també de presa de decisions.

*La direcció d’aquesta revista es reserva el dret de publicació

Envia la fotografia del teu viatge 
acompanyat de la revista municipal per 

tal de publicar-la en aquestes pàgines

Viatja acompanyat de

Les imatges s'hauran d'enviar a  

barberaviatja@bdv.cat  
i han de tenir un pes 
entre 1 MB i 3 MB

Viatja 

tal de publicar-la en aquestes pàgines

RozalénRozalénRozalén
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès treballa en els últims detalls de la remodelació 
de l’Església de la Romànica

El passat 4 d’agost, l’Alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Sílvia 
Fuster, acompanyada del tinent 
d’Alcaldia de Planificació Urba-
nística, Fabià Díaz; el regidor 
de Patrimoni i Turisme, Ramon 
Cos, i el regidor de Gent Gran, 
Francisco Blanco, van visitar 
els últims treballs de rehabili-
tació de l’Església de la Romà-
nica de Santa Maria de Barberà.
Durant la seva visita, van poder 
comprovar in situ les obres que 
s’estaven realitzant per instal·lar 
el parallamps en el campanar 
de l’Església, així com els tre-
balls de l’última fase del projec-
te de rehabilitació emmarcat 
en el Programa Romànic Obert 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Obra Social ‘La Caixa’. 
Aquests s’han basat, principal-
ment, en la instal·lació d’una 
barana de protecció per evitar 
el malmès de les pintures, la 
col·locació de llums interiors 
apropiades, pintar el sostre de 
les voltes, el canvi d’una porta 
de ferro en l’entrada de l’edifici, 
i la substitució del cartell infor-
matiu de l’Església.
L’Església de La Romànica de 
Santa Maria de Barberà, cons-
truïda entre finals del segle XI 
i principis del segle XII, consti-
tueix una joia arquitectònica del 
romànic. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès ha coo-
perat  amb el departament de 

Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Obra Social ‘La 
Caixa’ i el Bisbat de Terrassa en 
l’impuls del projecte de rehabili-
tació emmarcat en el Programa 
Romànic Obert.
La primera de les actuacions va 
consistir en recalçar els fona-
ments dels murs de la torre del 
campanar de l’església, unes ac-
cions que van tenir com a prin-
cipal objectiu aturar el movi-
ment de bolcada que estava 
patint la torre.
Un cop finalitzades, es van rea-
litzar els treballs de reparació de 
la coberta de la nau que tenia 
deficiències pels moviments de 
l’edifici i per la seva antiguitat i 
també es van segellar les esquer-
des.
A causa de la inclinació de part 
de l’edifici, la semicúpula de 
l’absis central presentava també 
greus esquerdes, que van afectar 
les valuoses pintures que hi ha. 
Per aquest motiu, també es van 
iniciar els treballs de restauració 
de les pintures.
El projecte sencer, a càrrec del 
programa Romànic Obert de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Obra Social ‘La Caixa’, té 
un cost total de 275 mil eu-
ros. Aquests últims treballs es-
tan valorats en 45 mil euros. La 
instal·lació del parallamps, sub-
vencionada íntegrament per la 
Diputació de Barcelona, té un 
cost de 15 mil euros.

Durant el mes d’agost han finalitzat els treballs d’instal·lació del parallamps, 
així com la darrera fase del projecte de rehabilitació d’un dels edificis patrimonials més antics de la nostra ciutat

La Biblioteca Esteve Paluzie es converteix en ambaixadora de la Setmana del Llibre en Català
La Biblioteca Esteve Paluzie de 
Barberà del Vallès és una de les 
ambaixadores de La Setmana del 
Llibre en Català d’enguany. 
Per aquest motiu, proposa als 
seus usuaris i usuàries el Joc dels 
llibres recomanats.

Participa al concurs del 
Joc dels llibres recomanats!
L’activitat consisteix en què les 
persones usuàries de la biblioteca 
barberenca localitzin els tres lli-
bres que estan marcats amb uns 
cercles verds de fàcil identificació 
i que poten el logotip el concurs. 
Les persones que els trobin han 
de recodar els títols dels llibres 
per tal d’emplenar un formulari 
amb les respostes correctes i una 
sèrie de dades de contacte (nom i 
cognoms, edat, nom de la biblio-
teca i població).

Aquest formulari ja està disponi-
ble a la pàgina web de La Setma-
na del Llibre en Català, a la que es 
pot accedir mitjançant el següent 
enllaç: www.lasetmana.cat/jocre-
comana. La campanya finalitzarà 
el dia 13 de setembre. 
El 28 de setembre serà la data del 
sorteig entre totes les persones 
participants que hagin comuni-
cat les recomanacions de la seva 
biblioteca. 
Els premis són tres samarretes de 
La Setmana del Llibre en Cata-
là i una subscripció digital de sis 
mesos al diari La Vanguardia.

A través d’Instagram
Per tal de donar més visibilitat 
al joc i a la nova edició de la Se-
tmana del Llibre en Català, des 
de l’organització es convida a 
les usuàries i usuaris de totes les 

biblioteques ambaixadores, que 
es facin una ‘selfie’ amb els car-
tells promocionals i les compar-
teixin a Instagram sota la paraula 
clau #lasetmana15. 
El termini per penjar les fotogra-
fies també finalitza el 13 de juny. 
Entre tothom que hi participi, 
se sortejarà un servei de bany i 
massatge de 30 minuts als banys 
àrabs Aire de Barcelona.

Setmana del Llibre en Català
La Setmana del Llibre en Català 
arriba, en 2015, a la seva 33a edi-
ció. Es podrà visitar fins el 13 de 
setembre a l’Avinguda de la Cate-
dral de Barcelona, lloc on es po-
dran trobar més de 260 activitats, 
59 casetes, 127 expositors, 900m2 
de lectures en català i dos quilò-
metres de prestatgeries per triar 
llibres.

Quan trobis els 3 llibres, connecta’t a www.lasetmana.cat/jocrecomana  
i emplena i envia el formulari.  
Entraràs en el sorteig de tres samarretes  
de La Setmana i d’una subscripció  
digital de sis mesos  
a La Vanguardia!

La biblioteca i La Setmana et proposen:

Organitza: Amb la col·laboració de: Amb el suport de:

Pla Naciona l de Lectura 2012-2016

33a edició
Barcelona,  

av. de la Catedral, 
del 4 al 13 de  

setembre de 2015

El Joc dels llibres 
recomanats
Busca’ls a la biblioteca!  
N’hi ha tres i porten el cercle!

Vista des del campanar de l’Església de la Romànica’
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El tradicional Concurs de Punts 
de Llibre de la Biblioteca ja té 
guanyadors per aquest 2015
Les categories que ha resultat premiades al tradicional Con-
curs de Punts de Llibre de la Biblioteca corresponen als par-
ticipants següents:

CATEGORIA DE 3 A 6 ANYS
Lucía Casado Requena.

CATEGORIA DE 7 A 10 ANYS
Natàlia Campàs Fuster.

CATEGORIA D’11 A 14 ANYS
Dana Vicente Herreros.
Mario López Ruiz.

CATEGORIA DE 15 A 24 ANYS
Paula Bolívar Moralo.

D’acord amb les bases de participació, tots els participants 
escollits seran obsequiats i tindran la satisfacció de veure 
el seu disseny imprès en els punts de llibre que distribueix 
la Biblioteca anualment. També i a partir del dilluns 14 al 
dissabte 26 de setembre, totes les col·laboracions presen-
tades restaran exposades a la Sala Allende del nostre equi-
pament.
El gran nivell il·lustratiu de la majoria de les obres que s’han 
presentat,  amb la dedicació i l’esforç que les acompanyen, 
fan animar-nos a continuar amb aquests divertiments que 
sens dubte estimulen la creativitat i participació dels habi-
tants del nostre municipi.

Infants del Casal d’Estiu de Can Serra visiten Ràdio Barberà

50 nenes i nens del Casal d’Estiu 
de Can Serra de Barberà del Va-
llès van visitar dijous 30 de juliol, 

els estudis de Ràdio Barberà 
Emissora Municipal. 

Durant la visita la canalla van 
conèixer de prop aquest mi-
tjà de comunicació així com les 
instal·lacions de l’emissora local.
El cap d’Esports, David Martín, 
va ser l’encarregat de mostrar als 
infants els diferents formats pels 
que ha passat la música al llarg de 
la seva història, des d’un vinil fins 
al format digital. 
A més, van participar en direc-
te en el magazín matinal ‘L’estiu 
a la Ràdio’ on el seu conduc-
tor, Jordi Martín (a les fotogra-
fies), els va convidar a parlar i a 

interpretar divertides cançons 
davant del micròfon. 
La visita, que va durar prop d’una 
hora, va finalitzar lliurant als 

nens i nenes una bossa de cara-
mels. 

La canalla va participar en el magazín d’estiu matinal i van aprendre els diferents formats que ha recollit la música al llarg de la història



Es busquen persones 
que col·laborin 
amb el projecte 
LECXIT
El Punt de Voluntariat està 
cercant persones que vulguin 
participar i col·laborar en el 
projecte LECXIT que té com 
a finalitat millorar la com-
presió lectora dels infants.
LECXIT, Lectura per a l’èxit 
educatiu, és una iniciativa de 
la Fundació Jaume Bofill amb 
la col·laboració de La Caixa. El 
Servei Ciutadà d’Acolliment a 
l’Immigrant (SCAI) és l’entitat 
responsable a la nostra ciutat. 
L’activitat consisteix en un 
espai de lectura on l’alumnat 
de 4t a 6è de primària de 
l’Escola Pablo Picasso com-
parteixin amb persones vo-
luntàries diferents moments 
de conversa i de lectura que 
els ajudaran a consolidar els 
seus aprenentatges. Les ses-
sions de lectura són tots els 
dijous, a partir d’octubre, de 
16.30 a 17.45h a la Biblioteca 
Esteve Paluzie.
Les persones que vulguin 
col·laborar amb LECXIT o re-
bre més informació sobre el 
projecte, es poden posar en 
contacte amb el Punt de Vo-
luntariat de Barberà del Vallès. 

Les inscripcions 
romandran obertes 

fins el 25 de setembre
al Punt de Voluntariat
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On ens pots trobar?

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament:

Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament)

08210 Barberà del Vallès

Dijous, de 16 a 19 h

Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 15 de setembre), de 12 a 15 h

Possibilitat d’atenció dijous al matí en funció de l’agenda

Pots reservar hora al 93 729 71 71 o a voluntariat@bdv.cat

Nova edició del Curs d’Iniciació al Voluntariat a Barberà del Vallès

El proper 20 d’octubre co-
mençarà una nova edició del 
Curs d’Iniciació al Voluntariat 
de Barberà del Vallès.
Aquesta activitat formativa, 
impartida per la Creu Roja, 
està adreçada a totes aquelles 
persones que estiguin interes-
sades a fer voluntariat i a re-
presentants d’entitats que es 
vulguin introduir en aquest 
àmbit.
Aquest curs d’iniciació al vo-
luntariat està dins el Pla de 
Formació del Voluntariat de 
Catalunya, i compta amb el 
suport de la Direcció Gene-
ral d’Acció Cívica i Comu-
nitària de la Generalitat de 
Catalunya. D’aquesta manera, 
l’aprofitament i l’assistència 
al 80% de les sessions del curs 
donarà dret a l’obtenció d’un 
diploma acreditatiu expedit 
per la Generalitat.
Per a més informació i for-
malitzar les inscripcions, 

les persones interessades 
cal que s’adrecin a volunta-
riat@bdv.cat o al telèfon de 
l’Ajuntament, 937297171, ex-
tensió 314. 
Curs d’Iniciació al Voluntariat
Dies 20, 22, 27 i 29 d’octubre, 
de 18 a 20.30h i 3 de novembre, 
de 18 a 20h
Lloc: Torre d’en Gorgs, sala 2
A càrrec de Creu Roja
Les places són limitades

Contingut del curs
Es divideix en tres eixos te-
màtics que aprofundeixen en  
les vessants del voluntariat. 
· El voluntariat: Què és el Vo-
luntariat. Àmbits de l’acció vo-
luntària. Entorn i context his-
tòric.

· La persona voluntària: Què 
ens motiva a fer voluntariat? 
El perfil de la persona volun-
tària. La participació: element 

fonamental de l’acció volun-
tària. Drets i deures de la per-
sona voluntària.

· L’organització del volunta-
riat: L’entitat: el seu ideari i/o 
projecte d’acció. Articulació 
entre la persona remunerada i 
la persona voluntària. El pro-
cés de participació en l’entitat. 
El treball en equip.

La formació, de caràcter gratuïta, s’iniciarà a finals del mes d’octubre.

Aprovada la primera Llei catalana del Voluntariat i foment de l’Associacionisme

El passat 7 d’agost es va publicar la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 

una llei que té com objectiu definir i regular el model català de voluntariat, la seva divulgació, foment, reconei-

xement i protecció. Fins l’aprovació d’aquesta norma, Catalunya no disposava d’un marc legal propi. Aquesta 

llei regula els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que n’acullen, a la vegada que en crea un 

registre general.
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18h
amb la COBLA 
CONTEMPORÀNIA 

20h

amb el grup
PORT BO

Dissabte, 
de setembre

de 2015

CASAL DE CULTURA 
CAN GORGS

ofert per l’Associació de 
Veïns de Can Gorgs

19

SARDANES 

TRADICIONAL 
CANTADA 
D’HAVANERES 

ROM CREMAT

Ronda Catalunya, 85

FESTA DEL CASAL

Col·labora:
Associació de Veïns de Can Gorgs www.bdv.cat

    

   

 

 
 

 

L’Agrupació de Jubilats 
i Pensionistes de Can 
Gorgs celebra el Dia 
del Casal
El passat 19 de juny el Ca-
sal de Can Gorgs va acollir la 
Festa del Casal que organitza 
l’Agrupació de Jubilats i Pen-
sionistes de Can Gorgs de Bar-
berà del Vallès. 
L’entitat, que celebra aquesta 
festa de forma anual, enguany 
va realitzar un berenar-sopar 
i un ball on els i les membres 
van gaudir de música en viu. 

BREUS

Un grup d’artistes de 
Barberà crea un vídeo 
de la ciutat
Arran d’una exposició conjun-
ta inaugurada el passat mes 
de juliol al Teatre Municipal 
Cooperativa i coincidint amb 
la Festa Major, un grup de pin-
tors i pintores de Barberà del 
Vallès han confeccionat un ví-
deo de la ciutat en el qual es 
mostren diferents zones de la 
ciutat.
El vídeo recull diverses places, 
monuments i patrimoni his-
tòric de Barberà del Vallès, que 
es van intercalant amb les pin-
tures i obres dels sis artistes 
que participen en aquest pro-
jecte: Marcelino Leo, Encarna 
Martínez, Cele López, Juana 
Sánchez, Florencio Holguera i 
Eleonor Hernández.
El video es por visualitzar a la 
web municipal: www.bdv.cat
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T’agradaria participar en algun 
dels tallers per a persones de més 
de 60 anys però encara no tens 
l’edat? Ara ja pots! Si tens més de 
30 anys, pots accedir a les places 
que hagin quedat lliures després 
de finalitzar el procés ordinari 
d’inscripció. A quins tallers et 
pots apuntar?

Inscripcions +30 anys: 1 i 2 d'octubre, de 10 a 18 h. 
OAC (Passeig Dr. Moragas, 224) 

Més informació: Tel. 696.403.764 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)

JUGUEM AMB 
FELTRE

Professora: Roser Serra

Activitat solidària, de
recuperació dels jocs 
fetsa mà. 
Participant en aquest taller 
col·laboraràs donant la 
teva creació a un grup 
o entitat sense ànim de 
lucre de la ciutat.

Casal de gent gran del 
centre cívic
Ca n’Amiguet
Dimarts de 17 a 19 h
Inici 17 de novembre
(4 sessions)

TALLER DE 
CINEMA.
Fem un curtmetratge 
Filmarem un curtmentratge 
i podràs participar en 
totes les fases que el fan 
possible. Hi ha tasques 
per a tots/es:  actors i 
actrius, responsable de 
localitzacions, de vestuari, 
ajudant de direcció... 

Casal de gent gran del 
Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dilluns, de 17 a 19 h. 
Inici 19 d'octubre
(11 sessions)

XERRADA
Què cal saber sobre la 
hipertensió arterial?

A càrrec dels Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya i 

CatSalut

Biblioteca Esteve Paluzie 
Dilluns 30 de novembre, a 
les 17 h.

DOLÇOS I POSTRES
Professor: Oriol Lloret

Centre Cívic Ca n'Amiguet

Dijous, de 17 a 19.30 h.
Inici 15 d'octubre 
(6 sessions)

Preu: 20,70 €
+ 5 euros de material, a pagar 
el primer dia de curs.
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El Consell Municipal d’Infants continua treballant
El nou curs escolar a punt 
d’estrenar, també suposa reem-
prendre les trobades dels nens i ne-
nes representats del Consell Muni-
cipal d’infants, constituït en data 
12 de novembre del 2014.  Després 
d’una aturada de dos mesos, el 
proper 17 de setembre, els 24 in-
fants consellers i conselleres es 
trobaran per fer la primera reu-
nió del curs. 
Com ja sabeu el  Consell Munici-
pal d’Infants és l’òrgan de consul-
ta i participació infantil de Barberà 
del Vallès. Un espai on es troben els 
nens i nenes per reflexionar, parlar, 
prendre decisions i fer propostes 
sobre aquells aspectes relacionats 
amb la vida quotidiana de la seva 

ciutat que consideren necessaris 
per millorar les condicions de vida 
de tota la ciutadania.
Durant el primer trimestre de curs 
es preveu la renovació de la mei-
tat dels seus membres, tal com 
quedava establert en el Reglament 
de Funcionament del Consell ja 
que el període de representació 
dels infants té una durada bianual 
amb l’excepció del primer mandat 
en el qual els nens i nenes de sisè 
només han sigut representats du-
rant un curs, però que poden se-
guir participant en el Consell,   si 
així ho desitgen. 
El reglament de funcionament 
del consell també establia que se-
ria el mateix consell d’infants qui 

decidiria la forma d’escollir les ne-
nes i els nens membres del Consell 
en les posteriors renovacions. Així, 
a la darrera reunió del Consell Mu-
nicipal d’Infants, a banda de dedi-
car una part de la sessió a valorar 
la feina feta, es va treballar analit-
zar el procés d’elecció per a la re-
novació dels infants representants 
del Consell. L’opció que finalment 
es va consensuar és que els infants 
que ho desitgin puguin presentar-
se per formar-ne part i que entre 
tots els infants que s’han presentat 
voluntàriament es faci un sorteig 
públic per a l’elecció dels 12 infants 
necessaris per a la renovació de la 
meitat del Consell.   Això suposa 
que cal assegurar que tots els nens 

i nenes de Barberà nascuts el 2005 
i les seves famílies siguin deguda-
ment informades. 
S’ enviarà una carta informativa a 
les famílies amb infants nascuts el 
2005, junt amb una altra adreçada 
al seu fill o filla, amb informació 
detallada sobre el Consell Munici-
pal d’infants, amb una butlleta per 

poder presentar-se com a repre-
sentant i que podran lliurar a dife-
rents equipaments de la ciutat du-
rant els terminis que s’assenyalin. 
A partir d’aquí s’elaborarà un cens 
per a un posterior sorteig dels sis 
nens i sis nenes que formaran part 
del Consell Municipal d’Infants.

Els Mossos d’Esquadra 
continuaran realitzant en 
el curs escolar 2015-2016 
activitats en les escoles 
i els instituts de la ciutat
El Govern de la Generalitat de Catalunya va elaborar l’any 
2009 un pla que inclou un conjunt d’accions encamina-
des a la informació i prevenció de problemàtiques que 
afectin a la comunitat educativa en l’àmbit dels adoles-
cents i joves per garantir la seguretat del conjunt de la co-
munitat educativa i millorar la percepció de seguretat per 
contribuir de forma positiva en el cicle vital de la forma-
ció dels infants i joves.
Les accions preventives, portades a terme pels efectius dels 
Mossos d’Esquadra en el marc d’aquest Programa són, en-
tre d’altres, la realització de presentacions sobre consells 
de seguretat en l’ús d’Internet, tant adreçades als menors i 
adolescents, com als pares i educadors, i presentacions so-
bre situacions de risc pels joves, drogues, conductes dis-
criminatòries o violència masclista.
Es realitzaran les presentacions amb infants i joves i es do-
naran diferents consells al llarg del nou curs escolar que 
ara comença per tal que aquests tinguin més eines en el 
seu dia a dia i evitin així situacions problemàtiques.
Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Barberà van 
iniciar aquest pla l’any 2009 i aquest curs continuaran 
desenvolupant-lo en les diferents escoles i instituts del 
municipi.  Durant el passat curs escolar 2014-15 es van rea-
litzar en les diferents escoles i instituts de Barberà, un total 
de 59 xerrades amb 1.211 assistents, i es van rebre 5 visites 
de 128 infants de primària a la Comissaria de Districte Bar-
berà. 
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Dimarts, 20 d’octubre, a les 17.30 h

Els valors democràtics i la 
llei en la construcció d’un 
Nou Estat
A càrrec de Santiago Vidal
Magistrat membre de Jutges per la 
Democràcia 

Dimarts, 24 de novembre, a les 17.30 h

El mite de les Catedrals 
Gòtiques i el seu 
simbolisme
A càrrec de Carolina Chifoni
Llicenciada en Art

Dissabte, 28 de novembre,

Visita a Sta. Maria del Mar
A càrrec de Carolina Chifoni
Historiadora de l’Art

Dimarts, 1 de desembre, a les 17.30 h

El silenci dels telers
A càrrec d’Assumpta  Montellà
Llicenciada en Història i escriptora

Dimarts, 15 de Desembre, a les 17.30 h

La dona a l’Islam
A càrrec de Nazanin Amirian
Llicenciada en Ciències Polítiques 

Dimarts, 12 de gener, a les 17.30 h

Ètica i Política: Una relació 
difícil però necessària 
A càrrec de Joan M. del Pozo
Dr. en Filosofia per la UB

Dimarts, 19 de gener, a les 17.30 h

Miquel Martí i Pol, un poeta 
per a un poble
A càrrec d’Antoni Dalmases
Filòleg i escriptor

Dimarts, 27 d’octubre, a les 17.30 h

Secrets del Vaticà:
El Papa Francesc
A càrrec de Vicens Lozano
Historiador i Periodista 

Dimarts, 10 de novembre, a les 17.30 h

Dormir bé per viure millor
A càrrec d’Oriol Mercadé
Psicòleg d’esport i especialista en 
el son

Dimarts, 17 de novembre, a les 17.30 h

L’origen del nom dels 
nostres pobles
A càrrec d’Albert Turull
Filòleg, professor de la Universitat de 
Lleida

Dimarts, 6 d’octubre, a les 17.30 h

Migrants en trànsit: 
abusos i negocis
A càrrec de Pedro Pantoja (Mèxic) i Helena 

Maleno (Espanya-Marroc)

Vinculada a:

Federada a:Amb la col·laboració de:

INSCRIPCIONS:
- Obertes a majors de 50 anys. 
- Durant el curs, els dies de conferència o 
consultar a la Junta de l’AULA
(dimecres de 10 a 11 h) a la seu:
C/ Marquesos de Barberà, 125
Telèfon: 666 714 761
Web: www.aextensiouniversitaria.entitats.bdv.cat
E-mail: aula.exten.univer.bdv@gmail.com

Dimarts, 26 de gener, a les 17.30 h

La Bruixeria a Catalunya
A càrrec de Ramon Verdaguer
Advocat

Dimarts, 9 de febrer, a les 17.30 h

Sentir-se bé
A càrrec de Xavier Guix
Psicòleg i escriptor

Dimarts, 16 de febrer, a les 17.30 h

Dones i poder a Catalunya
A càrrec de Patricia Gabancho
Escriptora, periodista i tertuliana

QUOTA DE SOCI: 50 € anuals
(pagament mitjançant domiciliació bancària
al mes d'octubre)

NO SOCIS: 7€ / conferència

Aforament màxim: 80 personas

Les conferències tindràn lloc a la: 
Biblioteca Esteve Paluzie:
Sala Salvador Allende 
(Plaça de la Constitució, s/n)

Ràdio Barberà  - Programació 2015-2016 
hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

7h
NOTÍCIES EN XARXA (X)

8h

9h BON DIA BARBERÀ (Producció Pròpia)

10h
ESTIRA LA 

LLENGUA (S)
L’INTERNAUTA 

(S)
VALORS A L’ALÇA 

(S)
PELUTS 

(S)
RES COM EL 
VALLÈS (S)

LLARGS I CURTS 
(Producció Pròpia)

LLARGS I CURTS 
(Producció Pròpia)

11h
BARBERÀ AL DIA (Producció Pròpia)

VISTARAMA
(Producció Pròpia) EL MARCADOR 

(Producció Pròpia)
12h

13h SERVEIS INFORMATIUS (Producció Pròpia) DECIBELIOS 
PERDIDOS

(Producció Pròpia)14h POSTRES DE MÚSIC (Producció Pròpia)

15h
JAZZ FM 

(S)
A LA CARTA 

(Producció Pròpia)
ESTRELLA POLAR 

(Producció Pròpia)
DEIXA’M TASTAR 

(S)
SOUND SYSTEM 

(S)
ACUARELA

(Producció Pròpia)16h

LA TARDA en Xarxa (X)17h

18h

19h PUNT DE TROBADA (Producció Pròpia)

20h SERVEIS INFORMATIUS (Producció Pròpia)

21h
GUANTANAMERA 

(Producció Pròpia)

PARES I FILLS EL
MATEIX DIA 

(S)

LA CANTONADA 
(Producció Pròpia)

ENTRE VINILOS 
(Producció Pròpia) VISTARAMA 

(Producció Pròpia)
22h PLUS D’ELEGÀNCIA 

(Producció Pròpia)

Producció pròpia
X- La Xarxa

S- Sindicada



TREBALLS AMB CUIR
Professora: Roser Serra

Casal de Can Gorgs
Dimarts de 16.30 a 18.30 h.
Inici 6 d'octubre (6 sessions)
Material a càrrec dels alumnes

GRUP CAFÈ LABORS
Assessorament puntual de la professora Roser Serra

Grup 1 · Casal de gent gran Centre
Grup 2 · Casal de gent gran del Centre cívic 
Ca n’Amiguet
Dijous de 16 a 17.30 h.
Primera reunió: dijous 1 d'octubre (cal que portis 
la teva labor)

SABER PER COMPARTIR
Activitats amb valor afegit: 
solidàries, compromeses amb les 
persones i amb altres generacions.

JUGUEM AMB FELTRE
Professora: Roser Serra

Activitat solidària, de recuperació dels jocs 
fetsa mà. 
Participant en aquest taller col·laboraràs 
donant la teva creació a un grup o entitat 
sense ànim de lucre de la ciutat.

Casal de gent gran del centre cívic Ca n’Amiguet
Dimarts de 17 a 19 h.
Inici 17 de novembre (4 sessions)

FORMACIÓ I RECURSOS

POSA EN GUÀRDIA LA TEVA MENT 
Professora: Loreley Batista

Taller de memòria.
Grup 1 · Casal de gent gran del centre cívic 
Ca n’Amiguet. Divendres de 10.30 a 12 h. 
Inici 2 d'octubre

Grup 2 · Casal de Cultura
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 6 d'octubre

Grup 3 · Casal de Can Gorgs
Dimecres de 10.45 a 12.15 h.
Inici 7 d'octubre

Grup 4 · Casal de Cultura 
Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 1 d'octubre

 Aquests tallers estan pensats per a persones que no 
tenen cap malaltia degenerativa.

JOCS DE CERVELL 
Professor: Óscar Nicolás

Casal de gent gran Centre
Dilluns de 9.30 a 10.30 h.  Inici 5 d'octubre

DOLÇOS I POSTRES
Professor: Oriol Lloret

Pastissos, cremes, galetes i moltes més 
delícies.
Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dijous, de 17 a 19.30 h.
Inici 15 d'octubre (6 sessions)
Preu: 20,70 €
+ 5 euros de material, a pagar el primer 
dia de curs.

TALLER DE CINEMA.
Fem un curtmetratge 
Casal de gent gran del Centre Cívic
Ca n'Amiguet
Dilluns, de 17 a 19 h. 
Inici 19 d'octubre (11 sessions)

LICOR O VINAGRE?
Preguntes i respostes sobre com 
ens afecta el pas dels anys

A càrrec d'Eduard Verge (educador social)
 i Asun Rubiralta (coach)

Biblioteca Esteve Paluzie 
Dimarts, de 10 a 12 h.
Inici 13 d'octubre (10 sessions)

XERRADA
Consells de seguretat

A càrrec dels Mossos d'Esquadra de Barberà del Vallès
Biblioteca Esteve Paluzie 
Dimecres 18 de novembre, a les 17 h

XERRADA
Consells de seguretat

A càrrec dels Mossos d'Esquadra de Barberà del Vallès

Biblioteca Esteve Paluzie 
Dimecres 18 de novembre, a les 17 h

NOVES TECNOLOGIES

INFORMÀTICA BÀSICA

Torre d’en Gorgs (Punt Òmnia)
Divendres, de 10 a 11.30 h. Inici 2 d'octubre

Per a persones que no han fet servir mai un ordinador o  
que no poden utilitzar-ho de manera autònoma. 
No es poden apuntar aquelles persones que ja hagin participat 
anteriorment a aquest curs.

CÀPSULES D'INFORMÀTICA

Professor: Óscar Nicolás
Càpsula 1 - Navegador Firefox, afegir 
complements al teu PC, descarregar música 
i vídeo.
Càpsula 2 - Recuperació d'arxius perduts o 
esborrats: fotos, vídeos i documents.
Càpsula 3 - Gestions per internet: viatges, 
visites mèdiques, consulta de bancs i 
tràmits.
Casal de gent gran del centre cívic Ca n'Amiguet
Dilluns, d' 11 a 12.30 h (3 sessions). 
Inici 11 de gener
Preu: 9 €

Necessaris coneixements bàsics d'informàtica

RECICLA’T!
Professor: Óscar Nicolás

Reciclatge en informàtica bàsica i internet. 
Escull el teu nivell.

Nivell 1. Ordinador i programes bàsics
Continguts: Configuració i operacions 
bàsiques de l'ordinador, sistema operatiu, 
processador de textos.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Dimarts, d'11.30 a 13 h (14 sessions). Inici 6 
d'octubre
Preu: 26,25 €

Nivell 2. Treu-li partit a internet
Continguts: Internet bàsic, correu electrònic, 
compres per internet, descàrrega de 
programes gratuïts, seguretat, xarxes 
socials.
Biblioteca Esteve Paluzie
Dijous, d'11.30 a 13 h (14 sessions).Inici 8 
d'octubre
Preu: 26,25 €

Necessaris coneixements bàsics d'informàtica

SMARTPHONE
Professor: Óscar Nicolás

Casal de gent gran del centre cívic Ca n'Amiguet
Dilluns d'11 a 12.30 h 
Inici 19 d'octubre (6 sessions)
Preu: 16,20 €

VISITES CULTURALS

MARXA NÒRDICA PEL VOLCÀ DE LA 
CROSA (Vilobí d'Onyar)
Dimarts, 20 d'octubre
Hora de sortida: a les 8.30 h
Lloc de sortida: Plaça Josep Badia
(Estació Renfe)
Hora de tornada: A les 14.30 h (hora 
aproximada)
Distància: 6,03 quilòmetres
Ruta circular: Si
Dificultat: Baixa/mitja
Preu: 6 € 
(inclou: transport, servei de guia i lloguer 
dels pals)

 Aquest recorregut no disposa de servei 
de bar ni lavabo.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
(Barcelona)
Dijous, 29 d'octubre
Hora de trobada: 9.15 h
Hora de tornada: 13.30 h (hora aproximada)
Sortida: Plaça Josep Badia
(Estació Renfe)

Preu: 6 €
MUSEU DEL CAU FERRAT I MUSEU 
MARICEL (Sitges)
Dimecres, 11 de novembre
Hora de trobada: 9.15 h
Hora de tornada: 14.30 h (hora aproximada)
Sortida: Plaça Josep Badia 
(Estació Renfe)

Preu: 6 €
COLÒNIA GÜELL
(Sta. Coloma de Cervelló)
Dimarts, 24 de novembre
Hora de trobada: 9.30 h
Hora de tornada: 13.30 h (hora aproximada)
Sortida: Plaça Josep Badia 
(Estació Renfe)

Preu: 6 €
CASA AMATLLER
(Barcelona)
Divendres, 11 de desembre
Hora de trobada: 9.15 h
Hora de tornada: 13.30 h 
(hora aproximada)
Sortida: Plaça Josep Badia
(Estació Renfe)

Preu: 6 €

PREINSCRIPCIONS
La preinscripció es farà a l’Oficina
d’Atenció  Ciutadana (OAC)
del passeig Dr. Moragas, 224,
els dies 9, 10 i 14 de setembre, 
de 9 a 14 h.

ACTIVITAT FÍSICA
I SALUDABLE

GIMNÀSTICA
Professora: Eli Osorio

Professora grup 2: Mely Cabrera
Grup 1 · Centre cívic Ca n’Amiguet
Dimecres i divendres de 10.30 a 11.15 h. 
Inici 2 d'octubre
Grup 2 · Centre cívic Ca n’Amiguet
Dimarts i dijous de 16 a 16.45 h. 
Inici 1 d'octubre
Grup 3 · Centre cívic Ca n’Amiguet
Dimecres i divendres d’ 11.15 a 12 h.
Inici 2 d'octubre 
Grup 4 · Torre d’en Gorgs 
Dimecres i divendres de 9.15 a 10 h. 
Inici 2 d'octubre
Grup 5 · Torre d’en Gorgs
Dimarts i dijous d’ 11.15 a 12 h. 
Inici 1 de octubre

MOVIMENT CONSCIENT I RELAXACIÓ
Professora: Elisabet Osorio

Torre d’en Gorgs 
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 6 d'octubre

GIMNÀSTICA SUAU
Professora: Elisabet Osorio

Es treballaran exercicis d'enfortiment i flexibilitat en 
cadires.

Especialment indicat per a persones que tenen mobilitat 
reduïda o que per motius de salut han de fer exercicis suaus.

Casal de gent gran del centre cívic Ca n'Amiguet 
Dimarts de 12.15 a 13.15 h.  Inici 6 d'octubre

TXI KUNG
Professora: Loreley Batista

Grup 1 · Centre cívic Ca n’Amiguet
Dimecres i divendres de 9.30 a 10.30 h.
Inici 2 d'octubre

Grup 2 · Centre cívic Ca n’Amiguet
Dimarts i dijous d’11.30 a 12.30 h.
Inici 1 d'octubre

CONTA I CAMINA:
Les passejades que sumen

Professora: Elisabet Osorio
Punt de trobada primer dia:
Centre cívic Ca n'Amiguet
Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 1 d'octubre

El punt de partida de les caminades es farà des dels 
diferents parcs de Barberà.

EXPRESSIÓ CREATIVA

PAPER CREATIU
Professora: Roser Serra

Casal de gent gran Centre
Dilluns de 16 a 18 h. 
Inici 5 d'octubre 
Material a càrrec dels alumnes

RESTAURACIÓ
DE FUSTA I METALL

Professora: Roser Serra
Casal de gent gran del Centre cívic Ca n’Amiguet 
Dimecres de 16 a 18 h. Inici 7 de octubre 
Material a càrrec dels alumnes
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LA CONTRA

FARMÀCIES SETEMBRE OCTUBRE
SISqUELLA-ROIG. Av. Costa Brava, 2 - Badia       8, 14, 27 10, 23

GRANERO. c/ Algarve, 2 - Badia         9, 15, 28 11, 24

PAGéS. Av. Generalitat, 92      5, 18 1, 14, 27

LOSA. Av. Mediterrani, 26 - Badia        19 2, 15, 28

PALOMERAS. Via Sant Oleguer, 2   20 3, 16, 29

BLANCA-SUADES. Av. Tibidabo, 68     1, 7, 21 4, 17, 30

PERELLÓ. Anselm Clavé, 8         2, 22 5, 18, 31

BUDALLéS. Av. Burgos, 42 - Badia         6, 10, 23 6, 19

A. GALCERáN. Pg. Dr.Moragas, 184          11, 24 7, 20

FERRER. Av. Burgos, 4 - Badia      12, 25 8, 21

S.GALCERáN. Av. Generalitat, 41         13, 26 9, 22

LÓPEZ. c/ del Bosc, 105       3, 16, 29 12, 25

BERTRAN. Local 151 CC Baricentro 4, 17, 30 13, 26

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  de 09.00 a 00.00 hores

EqUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
  Ajuntament barbera@bdv.cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 71 71
Biblioteca Esteve Paluzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 718 68 66
Centre Cívic Ca n’Amiguet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 22 02
Fundació Barberà Promoció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 28 37
Jutjat de Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 20 35
Nodus Barberà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 72 72
Oficina Municipal d’Habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 41 20
Oficina M. d’Esports . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 19 87 / 93 729 19 27
Ràdio Barberà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 44 71
 Recollida d’estris vells  i recollida de poda . . . . . . . 93 729 35 36
Espai Jove La Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 718 93 28
Servei Local de Català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 34 64
Torre d’en Gorgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 28 37

EMERGèNCIES
Mossos d’Esquadra, Bombers i Protecció Civil . . . . . . . . . . . . . . 112

 Guàrdia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 36 10
 Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 734 61 00
 Policia Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092
(desde telèfon fix) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 00 90 
 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 724 75 00

ATENCIÓ MèDICA I URGèNCIES
Ambulàncies  24 hores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .904 106 106
 CAP Barberà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 25 40
 CAP Rosa dels Vents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 42 81
 CAP Badia del Vallès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 26 01
 CUAP Cerdanyola - Ripollet..................................... 93 594 22 16   

CUAP Sant Fèlix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 712 29 59
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 726 66 66
 Parc Taulí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061

AIGUA, GAS I LLUM
SABEMSA (aigües de Barberà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 46 02
Gas Natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 250 365
Urgències. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 750 750
Fecsa-Endesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 507 750
Avaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 536 536

ALTRES SERVEIS
Correus  
(oficina crtra. Barcelona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 718 52 79
 OTG (antic INEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 718 85 11
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 729 07 07
Funerària Montserrat Truyols SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 580 97 10
 Tanatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 719 27 78

www.bdv.cat

TELèFONS D’INTERèS

Ampliació dels horaris de les 
piscines d’estiu fins el 13 de setembre

Les piscines de Can Llobet, estaran obertes de 10.30 a 20h, tots els dies de la setmana. 
L’IEM Maria Reverter romandrà obert de 10.30 a 20h, de dilluns a dissabte; i de 10.30 a 

14h, diumenges i festius.
 La terrassa d’estiu, de dilluns a dissabte de 8 a 20h i diumenges i festius, de 8 a 14h.

Parada tècnica IEM Maria Reverter
S’informa a totes les persones usuàries de les Instal·lacions Esportives Municipals de Maria 
Reverter que alguns espais romandran tancats en determinats períodes per portar a terme 
actuacions de manteniment, millora i neteja.
- IEM Maria Reverter: el període de tancament de la piscina coberta i de la sala de muscula-
ció serà del 14 al 24 de setembre de 2015 ambdós inclosos.

Horaris d’estiu a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana

Fins el dia 15 de setembre 

· OAC del Passeig Doctor Moragas, 224 
Tel. 937 297 171 - Fax. 937 191 815

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h.

· OAC de Via Sant Oleguer, 20
Tel. 937 192 202 - Fax. 937 290 790
Horari: dimarts i dijous de 9 a 15h. 




