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L’Ajuntament de Barberà del Vallès 
vol expressar el seu rebuig davant 
la situació de les persones refugiades 
a Europa i la Mediterrània
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Telèfons d’interès
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament     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 Municipal 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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  de 9 a 00 hores

Sisquella-Roig. Av. Costa Brava, 2 - Badia       
Granero. c/ Algarve, 2 - Badia         
Pagés. Av. Generalitat, 92   
Losa. Av. Mediterrani, 26 - Badia        
Palomeras. Via Sant Oleguer, 2   
Blanca-Suades. Av. Tibidabo, 68     
Perelló. Anselm Clavé, 8         
BudallÉs. Av. Burgos, 42 - Badia         
A. Galcerán. Pg. Dr.Moragas, 184           
Ferrer. Av. Burgos, 4 - Badia       
S.Galcerán. Av. Generalitat, 41         
LÓPEZ. c/ del Bosc, 105       

BERTRAN. Local 151 CC Baricentro 
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Més informació a www.tmcbarbera.cat

Nou punt de venda 
d’entrades del TMC

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Barberà       
ha posat en marxa un nou punt de venda d’entrades 

pels espectacles que ofereix el Teatre Municipal 
Cooperativa per aquesta temporada.

Així, la ciutadania pot apropar-se al Casal de Cultura 
ubicat al carrer Nemesi Valls, 35 per adquirir 

una entrada o un abonament. Els horaris són de 
dilluns a divendres (no festius) de 9 a 13h 

i de 16 a 21h. El pagament en aquest equipament 
es realitzarà només amb targeta bancària.
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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Nosaltres, Junts per Barberà, 
seguirem fermes en consolidar el 
canvi polític a Barberà

Fabià Díaz Cortés
Grup Municipal Junts per Barberà

Tot i que pot semblar una pregunta amb una resposta 
ben fàcil, sembla que no ho és. Segurament perquè com 
a societat hem perdut el costum de les lluites comunes, 
sembla que això és un tema del passat. Estudiants 
lluitant per una formació de qualitat, treballadores i 
treballadors lluitant pels drets laborals, la ciutadania 
lluitant per les llibertats del poble, veïns i veïnes que no 
acataven plans urbanístics, per exemple, són alguns 
casos que podem tenir a la nostra memòria recent (40 
anys?).
En aquests darrers mesos s’ha creat, a la nostra ciutat, 
un nou moviment social, en principi totes les persones 
hauríem d’estar contentes, fins i tot alguna podria 
pensar: ja era hora!! Però com deia, la resposta no és 
fàcil, perquè sota un mateix lema pot haver-hi molts 
interessos creats.
L’Ajuntament de la nostra ciutat i els diferents grups 
municipals ja han manifestat reiteradament, com el món 
local, sovint, és atropellat per altres administracions 
supramunicipals i que si no som les dones i els homes, 
el jovent o qualsevol altre col·lectiu social el que diu prou, 
tenim un futur complicat, al nostre davant.
Amb la sospita de partir de diferents interessos, el fet 
real és que a Barberà s’ha creat una Plataforma per a 
una Secundària de qualitat. Una plataforma que amb 
el suport de tots els grups municipals dóna un avís a 
la Generalitat i li diu: som aquí i no volem imposicions, 
volem ser part implicada en les solucions que es 
plantegin.
A la nostra ciutat, els darrers anys, hem estat treballant 
en trobar possibles solucions a l’augment d’alumnat 
que arriba als dos instituts de la ciutat, fins i tot, des del 
Consell Escolar Municipal s’ha valorat molt positivament 
la conversió d’una escola en escola-institut. 
Però les famílies d’un d’aquests instituts reivindiquen 
que aquest no és l’únic problema, n’hi ha un altre: les 
condicions d’un d’aquests equipaments. Aquest és el fet 
que aglutina més persones en la Plataforma, de fet es 
converteix en un punt irrenunciable: la reforma integral 
d’aquest centre educatiu.
A vegades perdem de vista qui és l’enemic, qui és qui 
“troba les solucions” i les imposa, sense comptar amb 
ningú. Ni tan sols amb els equips de professorat i les 
famílies que són les parts implicades, els veritables 
protagonistes de les accions, potser perquè aquest 
“enemic” sap que seran els equips docents els que, 
malgrat tot, tiraran endavant la millor educació possible, 
sigui quin sigui l’entorn de treball. Així ho han demostrat 
en aquests darrers anys.

“Des de la PCPB hem aprés que la força sempre es fa 
sumant esforços, malgrat els punts de partida siguin 
diferents, sobretot si hi ha un objectiu comú.”

L’inici del 2016 ha estat intens des del punt de vista polític i 
ciutadà. Des de Junts per Barberà, hem seguit amb els nostres 
compromisos polítics, treballant fora dels flaixos i assentant 
les bases per desplegar un vertader canvi polític i de model 
de ciutat. Al mateix temps hem hagut de plantar cara com a 
ciutat a mètodes i accions imposades des del nou govern de la 
Generalitat en matèria d’educació. Sobre seguir amb els nostres 
compromisos fem referència a com estem combinant una acció 
política que fa front i està revertint l’herència pesada de governs 
anteriors i, al mateix temps, desplegar polítiques destinades 
de forma genuïna al canvi polític. Sobre l’herència política fem 
referència al que ens hem trobat des de la nostra entrada al 
govern municipal: equipaments sense manteniment; grans obres 
i projectes municipals defectuosos, unes ja fetes i altres encara 
per fer; externalitzacions de serveis bàsics a les empreses més 
barates, que regategen el més mínim servei i precaritzen les 
condicions de treball dels i les treballadores; tractes de favor 
a determinades entitats i negocis locals; política laboral dins 
l’ajuntament que premia a uns determinats sectors i precaritza a la 
majoria, i on es tenia més en compte l’adscripció al clan més que 
no pas les capacitats personals i les condicions de treball dignes 
i no discriminatòries en el conjunt de treballadors i treballadores 
municipals. I tot per decisions polítiques. No estarem sempre 
parlant de l’herència, però aquesta ha estat i encara és una llosa 
amb la que batallem cada dia. I també són decisions polítiques la 
mala planificació dels governs anteriors, que és també una llosa 
sobre la que estem actuant i que estem en disposició de revertir, 
desplegant amb totes les nostres capacitats el canvi polític a 
l’Ajuntament i a la ciutat. Però sí, és una mala planificació, que s’ha 
posat de manifest amb tota la seva cruesa en aquests darrers 
mesos davant la necessitat d’una reforma integral de l’Institut Can 
Planas i la necessitat d’un tercer institut a la ciutat. Des de Junts 
per Barberà des del primer dia hem estat coherents i clares amb 
el nostre posicionament: reforma integral de l’Institut Can Planas 
i debat seriós i planificat que actualitzi les necessitats educatives 
a la nostra ciutat i les solucions al voltant del tercer institut de cara 
al curs 2017-2018, sense descartar cap solució que respongui a 
les necessitats i a la realitat educativa i a la participació del conjunt 
de la comunitat educativa. I això suposava i suposa plantar cara 
a qualsevol pla del govern de la Generalitat que suposés i suposi 
precaritzar encara més les condicions i l’oferta educativa pública 
a la nostra ciutat. I així ha passat: el govern de la Generalitat ha 
imposat el seu criteri, que no respon a les necessitats de la 
ciutat, tancant també qualsevol procés de debat, i això amb la 
complicitat de determinats partits i veus organitzades, fins i tot dins 
del govern municipal. I també hi ha hagut veus que han volgut 
aprofitar la situació per desgastar a l’actual govern. Serem clares 
des de Junts per Barberà: nosaltres, les quatre regidores de Junts 
per Barberà, seguirem treballant pel canvi polític. Això és un avís 
pels i les que s’enyoren del despotisme i funcionament clanista de 
les Fragos i Báezs des de l’inici del nou mandat de canvi 
polític. No tornaran. I també és un avís pels i les que dins 
del govern no tinguin clar amb les seves pràctiques què 
suposa el pacte de govern signat. En aquest sentit, tenim 
l’obligació de prendre les iniciatives necessàries per no 
desviar-nos del compromís adquirit com a govern en 
favor del canvi polític a la nostra ciutat.

Vols lluitar amb nosaltres per 
un ensenyament de qualitat a la 
nostra ciutat?
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Grups Municipals

¿Transparencia, Participación?Educació de Qualitat

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

En aquestes últimes setmanes, hem viscut una 
reclamació ciutadana que ha mobilitzat a moltes 
families de la nostra ciutat. La causa? Doncs la 
necessitat de més linies de secundària, i la remodelació 
de Can Planas, debat que portem arrossegant des de fa 
anys com a ciutat, però que ara reflexa que hi ha coses 
que no s’han fet quan tocava fer-les. Cal recordar, que 
la rehabilitació de Can Planas, ja tenia un projecte l’any 
2.010, i que ara queda sense efectes.
Hem mantingut reunions amb Serveis Territorials, 
la comunitat educativa i les forces polítiques del 
consistori, i ho hem fet en vàries ocasions, per mirar de 
buscar la solució que tant ens preocupa a totes i tots. 
Hem defensat els nostres posicionaments, de vegades 
amb passió i seguim treballant perquè no volem que es 
massifiquin les aules, ni les de Can Planas, ni les de la 
Romànica, ni cap altra.
Aquesta situació, ha fet posicionar-nos com a 
ciutadania, uns des de la participació a les Ampes i 
moviments ciutadans, i d’altres com a partits polítics. 
En aquests dies d’intenses reunions, hem arribat a uns 
acords de mínims, que passen per:
 1. Seguir lluitant i defensant una millora econòmica en 
la dotació que se li ha atorgat a l’IES Can Planas per 
a la seva rehabilitació, perquè l’actual proposada, la 
considerem insuficient.
 2. Considerem necesssari la creació d’una taula de 
debat amb tota la comunitat educativa de Barberà 
del Vallès, amb direccions, ampas, afas, plataformes, 
partits polítics, etc, per arribar a un consens sobre el 
tercer institut a la ciutat, amb tots els detalls i projectes 
educatius consensuats. On SSTT ens confirmi per escrit, 
que disposarem d’aquest temps de debat, on un cop 
definit i aprovat per majoria el consens de ciutat pel 
tercer institut, es podrà dur a terme i negociar plegats.

“S’ha de constituir la Taula de debat sobre el tercer 
institut i el model educatiu”

Nosaltres, des d’Esquerra Republicana, valorem que de 
cara aquest curs vinent, els nens i nenes comencin a les 
instal·lacions de l’escola Elisa Badia, amb la creació d’un 
nou institut, fet que facilitaria pel futur la negociació de 
model d’institut-escola que volem.
Per una ensenyança de qualitat, és pel que seguirem 
lluitant, debatent i treballant com equip de govern, 
juntament amb la resta de la comunitat educativa.

En defensa de los Derechos Humanos, retirada del 
preacuerdo de la Unión Europea y Turquía para 
devoluciones masivas, YA.
El pasado martes 8 de marzo, las y los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión Europea llegaron a un principio 
de acuerdo para poner en marcha un programa para 
deportar en Turquía todos los migrados, incluidas las 
personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra 
nacionalidad, que lleguen a la Unión Europea a través de 
este país, a cambio de que los Estados de la Unión resitúen 
un número equivalente de personas refugiadas sirias 
asentadas ya en Turquía, y otras medidas económicas y 
políticas a favor del Estado turco.
Los y las socialistas consideramos que, de confirmarse 
este pacto, la Unión Europea no estaría respetando los 
convenios internacionales sobre derecho internacional 
de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso 
de deconstrucción de la Unión Europea. Los socialistas 
catalanes no reconocemos esta Europa, y creemos que 
no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía 
utilizando los derechos de las personas refugiadas 
y migrantes como moneda de cambio, porque lo 
consideramos inadmisible, por lo que desde aquí 
mostramos nuestro más absoluto rechazo al acuerdo 
alcanzado.
Desde el PSC consideramos que las y los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave 
que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado 
un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de 
confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso 
a través de las informaciones recogidas por los medios 
de comunicación, contraviene claramente el derecho de 
asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos 
humanos.
Desde el PSC mostramos nuestra adhesión a las peticiones 
de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado 
de la ONU para los refugiados, y activistas pro derechos 
humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada 
del preacuerdo de la Unión Europea y Turquía para 
devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar 
con urgencia la crisis de los refugiados defendiendo 
los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, 
acogiendo con respeto y solidaridad, y posibilitándoles el 
asilo entre los miembros de la Unión Europea.
Asimismo, desde el PSC exigimos a la Unión Europea 
y los Estados miembros dar una respuesta humanitaria 
urgente ante la grave situación que viven las personas 
refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de 
asilo y los derechos humanos, e instamos a la UE y sus 
Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos 
humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de 
estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Demanem al Govern que prengui el compromís 
d’impulsar un gran Pacte pel Treball, més que necessari, 
imprescindible, un acord pel qual no cal esperar ni 16 
mesos, ni a la independecia.
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Grups Municipals

Qui no té principis no pot 
representar la ciutat

Sánchez, usted ya perdió

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Deje ya gobernar a quien eligieron los españoles

El Partido Popular ha votado NO a la investidura 
de Sánchez porque su programa, apoyado por su 
escudero político Albert Rivera, pretendía la demolición 
de la obra que ha llevado a cabo el Partido Popular en 
estos últimos cuatro años. 
Hemos votado NO porque el programa de Sánchez, 
secundado por su banderillero político Albert Rivera, 
suponía una auténtica contrarreforma, algo que es 
malo en sí mismo, pero que resulta inaceptable 
cuando esas políticas son las que han permitido 
superar el desastre que nos dejó el partido socialista 
en 2011. 
Hemos votado NO porque a nadie se le ocurre cambiar 
el rumbo cuando las cosas se van encauzando. Nadie 
en su sano juicio tira por la borda lo que da  buenos 
resultados. Lo que hay que corregir es lo que no 
funciona. Lo contrario se llama síndrome de Adán, algo 
propio de mentalidades inmaduras que piensan que el 
mundo comienza cuando llegan ellos. 
Hemos votado NO porque Sánchez perdió las 
elecciones con el peor resultado de la historia del 
partido socialista, ha perdido la investidura, ha 
generado falsas expectativas, las ha defraudado y ha 
puesto las instituciones al servicio de su supervivencia 
y eso también es corrupción.
Hemos votado NO porque el PP no está aquí para 
negarse a sí mismo. Le tenemos mucho respeto a 
nuestros electores, somos un partido de personas 
libres y respetamos al conjunto de los españoles. Y 
hemos votado no a Sánchez porque el Partido Popular 
es la primera fuerza política de España. No nos han 
apoyado más de siete millones de españoles para 
apoyar la voladura de nuestra obra y su sustitución por 
un pseudo-programa socialista.
Lo procedente en este momento es perseverar en 
las reformas que traen crecimiento y empleo y no 
liquidarlas por el solo hecho de que se hayan aprobado 
a iniciativa del Partido Popular. España necesita un 
Gobierno fuerte, con apoyos suficientes, que puede 
desarrollar sus propios planes. Un Gobierno estable, 
previsible y coherente. 
Sánchez ha salido derrotado en su propia investidura. 
Tuvo su oportunidad y fracasó. Le pedimos ahora que 
desbloquee esta situación y deje gobernar a quien 
los españoles han dado mucha más confianza que a 
él. Le pedimos que respete la voluntad democrática 
de los ciudadanos y no les obligue, por su cerrazón 
y su sectarismo, a tener que volver a pronunciarse el 
próximo 26 de junio. 

Darrerament s’utilitzen fòrmules per classificar la 
política, com ara “nova” i “vella política”, categories 
superficials, que contribueixen a la imatge de la política 
com una comèdia en què el que està en joc no són els 
interessos de la majoria de la població, sinó el prestigi i 
la fortuna dels actors d’una comèdia. Com si es tractés 
de quedar bé, abans que expressar unes opinions 
coherents amb una ideologia i defensar-la, i sense 
entrar en la substància de les qüestions.
En el món local, aquests malabarismes polítics no ens 
són desconeguts. Al llarg dels últims mesos, l’Equip de 
Govern ha anat canviant la seva posició respecte a la 
necessitat de solucionar els dèficits a l’ensenyament 
secundari de la nostra ciutat. Si al novembre (i al Ple de 
desembre) la solució de les “àules satèl·lit” imposada 
pel Departament d’Ensenyament era acceptada 
per l’Alcaldessa, la mobilització de les famílies va 
aconseguir que tots els grups féssim costat a les seves 
reivindicacions al Ple de gener.
En reunions posteriors es va arribar a un consens de 
ciutat: matricular a Can Planas i La Romànica pel curs 
2016-2017, i fer un procés participatiu per decidir la 
solució de cara als anys següents. Davant el xantatge 
de la representació del Govern de la Generalitat, 
l’Equip de Govern no ha mantingut una posició ferma: 
ERC s’ha situat amb el Govern de la Generalitat, Junts 
per Barberà s’ha mantingut en el consens de ciutat, 
mentre la PCPB ha navegat entre sortir a la foto de la 
mobilització i descarregar la responsabilitat de dir “no” 
a la Generalitat sobre la comunitat educativa. En la 
darrera reunió del Consell Municipal d’Educació, ERC i 
el PSC van votar la proposta del Departament, mentre 
Junts per Barberà, Partit Popular i Recuperem Barberà 
vam votar la proposta de consens. La PCPB va votar 
dividida: el senyor Grimaldo va votar la proposta del 
Departament, la senyora Pérez es va mantenir fidel als 
acords, i la senyora Fuster es va abstenir.
Després de setmanes de mobilització i de moltes 
hores de reunions, una vegada s’arriba a un acord, cal 
defensar-lo. Qui no és capaç de complir amb aquest 
principi tan bàsic, no mereix la nostra confiança ni 
la de la ciutadania. Totes les opinions són legítimes, 
però trencar el consens i per tant, la unitat davant del 
Departament d’Ensenyament és un fet greu, i hauria 
de tenir conseqüències. Qui no té principis no pot 
representar la ciutat des de les responsabilitats del 
govern municipal.

“Qui no té principis no pot representar la ciutat des de 
les responsabilitats del govern municipal.”
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Plens Municipals 2016
Ple Municipal de gener

Dimecres, 27 de gener, el consistori 
barberenc va celebrar la primera sessió del 
Ple Municipal d’enguany.
 
El primer punt del dia, com és habitual, va 
ser l’aprovació de l’acta de la sessió anterior 
per unanimitat.

Al següent punt del dia es va tractar 
l’actualització de l’inventari de tots els 
elements franquistes que encara resten 
a la ciutat i reemprendre el procés 
de retirada de tots els elements amb 
simbologia franquista situats als edificis 
d’àmbit públic que hi siguin inventariats a 
la ciutat. 
Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar 
per unanimitat de tots els grups polítics.

A continuació es va passar al tercer punt 
on es va debatre la moció d’Alcaldia de 
recolzament per exigir una nova llei 
reguladora del dret a l’habitatge que 
cobreixi les mesures de mínims per fer 
front a l’emergència habitacional.
Aquesta, exposada per l’Alcaldessa, 
Sílvia Fuster Alay, exigeix una nova llei 
reguladora del dret a l’habitatge que 
cobreixi les mesures de mínims per fer front 
a l’emergència habitacional. Recolza les 
propostes presentades per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i considera la 
necessitat d’incloure les següents mesures 
en una llei reguladora del dret a l’habitatge 
en matèria de:
- Mesures de segona oportunitat
- Lloguer digne
- Habitatge garantit
- Subministraments bàsics
- Creació d’un observatori de l’habitatge
- Mesures d’aplicació per part de 
l’administració municipal 

Aquesta moció va ser aprovada amb els 
vots a favor de PCPB, JxB, ERC, PSC i RB i 
l’abstenció del PP.

La sessió va continuar amb el quart punt, una 
moció presentada pel portaveu de Junts per 
Barberà, que es va traslladar a l’apartat de 
mocions d’urgència per un canvi al text.

El cinquè punt de l’ordre del dia va ser 
donar compte de les resolucions d’alcaldia 
presidència.

Es va continuar amb el punt número 6, 
mocions d’urgència. Aquí es va votar la 
urgència de la moció relativa a l’aprovació 

definitiva del pressupost general, les bases 
d’execució i la plantilla de personal de 
l’exercici 2016. La urgència va ser aprovada 
amb els vots a favor de PCPB, JXB, ERC, PSC 
i PP i els vots en contra de RB. 
Els pressupost general, les bases 
d’execució i la plantilla de personal de 
l’exercici 2016 es va aprovar amb els vots a 
favor de PCPB, JxB i ERC, l’abstenció del PP 
i els vots en contra de RB i PSC.

Tot seguit es va votar la urgència de la 
moció presentada pel portaveu de Junts 
per Barberà, en condemna de la decisió 
del Tribunal Suprem d’anul·lar la sentència 
exculpatòria de l’audiència pels fets de 15J 
de 2011. La urgència es va aprovar amb els 
vots a favor de PCPB, JXB, ERC, PSC i RB i 
els vots en contra del PP.
Aquesta es va aprovar amb els vots a favor 
de PCPB, JxB, ERC i RB l’abstenció del PSC i 
els vots en contra de PP.

La sessió va concloure amb el torn de precs 
i preguntes.

Ple Municipal de febrer

El passat dimecres 24 de febrer, es va 
celebrar una nova sessió de ple ordinari de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

La sessió es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior.

En el segon punt del dia es va debatre 
l’adaptació i modificació dels estatuts de 
SABEMSA. El tinent d’Alcaldia de Serveis 
Territorials, Fabià Díaz-Cortés, va explicar 
que durant la tarda, els grups polítics 
municipals havien estat reunits per tal 
d’arribar a un acord. Va confirmar que 
l’acord s’havia produit, però que no havien 
tingut temps material per redactar-lo i portar-
lo a debat al Ple Municipal. 
L’adaptació i modificació dels estatuts de 
SABEMSA va ser aprovada amb els vots 
a favor de la Plataforma Ciutadana per 
Barberà (PCPB), Junts per Barberà (JxB) 
i Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), i les abstencions de Recuperem 
Barberà (RB), Partit Popular (PP) i Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC).

A continuació, es va dur a terme el debat 
sobre la modificació de l’acord del Ple 
sobre el règim de dedicació de regidores i 
regidors, en la qual s’estableix una dedicació 
exclusiva a les tasques municipals d’Alcaldia 
i 4 regidories, i una dedicació parcial d’1 

regidoria al 80%, 1 al 60%, 2 al 50% i 2 al 
25%. D’aquesta manera el tinent d’Alcaldia 
de Serveis Territorials, Fabià Díaz-Cortés, 
passa a tenir dedicació exclusiva, amb una 
remuneració acord al codi ètic del seu partit, 
de 27.241,14 euros anuals.
La modificació de l’acord del Ple sobre el 
règim de dedicació de regidores i regidors 
va ser aprovada amb els vots a favor de la 
PCPB, JxB i ERC, i les abstencions de RB, 
PP i PSC.

Torn per a les mocions. La primera que es va 
debatre al Ple va ser la del grup municipal 
Junts per Barberà en suport a la iniciativa 
legislativa popular per una llei del sistema 
educatiu de Catalunya. La moció es va 
aprovar amb els vots a favor de PCPB, JxB 
i RB, les abstencions d’ERC i els vots en 
contra de PSC i PP.

La segona moció va ser presentada també 
pel grup municipal Junts per Barberà, 
en suport a la declaració d’espai natural 
protegit del paratge del Torrent de Mas 
Duran, una zona situada en els termes 
municipals veïns de Ripollet i Montcada i 
Reixac i que pertany a la conca del riu Ripoll. 
La moció es va aprovar amb els vots a 
favor de PCPB, PSC, JxB, ERC i RB, i les 
abstencions del PP.

Seguidament, es va donar compte al Ple de 
l’estat d’execució del pressupost a data de 
31 de desembre de 2015.

A la sessió, també es va donar compte 
del període mig de pagament global, 
trimestral a proveïdors de 2015, sent de 
9,15 en el primer trimestre; 6,39 en el segon 
trimestre; 25,25 en el tercer trimestre, i 23,30 
en el quart trimestre.

El darrer punt de donar compte van ser 
els informes trimestrals de morositat en 
2015, on es va oferir informació relativa als 
interessos de demora pagats al trimestre, 
factures o documents justificatius pendents 
de pagament al final del trimestre i el detall 
del període mig de pagament global a 
proveïdors i del període de pagament 
mensual i acumulat a proveïdors.

El ple municipal va finalitzar amb el torn de 
precs i preguntes.

A la web municipal

 www.bdv.cat 
es poden consultar totes les actes 

aprovades dels Plens. 

A més, Ràdio Barberà emet en directe 
cada sessió del Ple Municipal íntegrament, 

tant per la 98.1 de la FM 
com per internet 

(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.
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Entrevista

Durante estos primeros meses, 
¿cuáles han sido las primeras 
decisiones que ha tenido que tomar?

Barberà del Vallès es una ciudad 
con una población muy implicada en 
todos los ámbitos de participación. 
Tenemos muchas asociaciones de 
todo tipo, culturales, vecinales etc. 
y también por supuesto deportivas 
y de Gent Gran que son las que 
corresponden a mis áreas de 
trabajo como Concejal de nuestra 
ciudad. Al llegar al Ayuntamiento 
una de mis primeras decisiones fue 
reunirme con todas y cada una de 
las asociaciones que tenemos en 
Barberà (17 deportivas y 2 de Gent 
Gran) para analizar conjuntamente 
las necesidades que tenían y así 
poder dar solución más certera a 
sus problemas. No olvidemos que 
las asociaciones deportivas y de 
Tercera Edad están compuestas por 
personas que además, son padres 
y madres trabajadoras y abuelos y 
abuelas de familias . Escucharlas 
y facilitarles su labor es lo mínimo 
que se merecen. En cuanto a las 
instalaciones y a sus usos puedo 
decir que mantenerlas y mejorarlas 
es objetivo prioritario de este Equipo 
de Gobierno. Optimizar sus recursos 
ha sido y será un objetivo clave para 
unas instalaciones tanto deportivas 
con aquellas destinadas a la Tercera 
Edad. Ambas económicamente le 
cuestan mucho dinero al bolsillo de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Desde aquí quiero agradecer a todo el 
personal técnico que trabaja en estas 
áreas su dedicación y su buen hacer. 
Sin ellos sería imposible llevar a cabo 
una buena labor.

¿Cuáles son las prioridades del 
equipo de gobierno para esta 
legislatura en sus concejalías? 

Nuestro acuerdo municipal (PAM) 
para gobernar Barberà hasta el 2019 
pasa entre otras cosas, por: Ampliar y 
mejorar equipamientos; Fomentar la 
participación a través de actividades 
ya existentes o algunas de nueva 
creación; Control de los gastos 
que conlleva el funcionamiento de 
todas las concejalías y por supuesto 
también las de ámbito deportivo y de 
Tercera Edad; y Ser Transparentes 

tanto en nuestras relaciones con 
entidades y ciudadanía como en la 
gestión.

De todos estos proyectos ¿cuál 
es el que verá la luz de manera 
inmediata?

Este año 2016 han sido nuestros 
primeros presupuestos. Ha costado 
mucho a este Equipo de Gobierno 
encajar nuestros compromisos con las 
necesidades más urgentes y hemos 
tenido que aumentar mucho la partida 
de Servicios Sociales que desde la 
Plataforma Ciutadana per Barberà 
(PCPB) y el resto de Equipo de 
Gobierno creemos que requieren un 
mayor esfuerzo económico. Pequeñas 
demandas que suponen una mejora 
tanto en las instalaciones deportivas 
como de la Tercera Edad y de sus 
usos son atendidas con rapidez, 
pero grandes proyectos como el 
Campo de fútbol de La Románica, 
la ampliación del Gimnasio de Can 
Llobet o la reforma integral del Casal 
de Gent Gran del centro, están entre 
los objetivos de esta legislatura. 
Actualmente estamos trabajado en 
la posible financiación externa que 
supondría un gran ahorro para las 
arcas municipales.

¿Qué modelo de ciudad le gustaría 
para Barberà?

Me gusta mucho Barberà, pero 
las ciudades en sí mismas están 
habitadas por ciudadanos y 
ciudadanas aceleradas y a veces 
estresadas, debido al trabajo y al día 
día. Son demasiadas las veces que 
mientras estamos realizando una 
cosa estamos a la vez pensando en 
otra. Desde la PCPB siempre hemos 
dicho que la tendencia hacia lo 
que podríamos llamar “Slow Cities”, 
ciudades lentas, es lo que nos guía 
y lo que nos gustaría para Barberà. 
Una ciudad que mejore la calidad de 
vida de sus ciudadanos y ciudadanas 
a partir de propuestas vinculadas con 
el territorio, el medio ambiente o las 
nuevas tecnologías. Soy responsable 
de dos concejalías que en sí mismas 
ya ayudan a la relajación personal y 
a despejar el “espíritu” como se decía 
antes, aunque entiendo que cuando 
se habla de modelo de ciudad 

Francisco Blanco Romero

Concejal de Tercera Edad y Deportes

“Una de las prioridades del equipo de gobierno es 
ser Transparentes tanto en nuestras relaciones con 
entidades y ciudadanía como en la gestión”

Un objetivo 
prioritario es 
mantener y mejorar 
las instalaciones así 
como optimizar sus 
recursos 

siempre se expresan tendencias, 
porque la realidad es otra. Pero bueno 
tener el arco cargado de flechas y 
saber hacia donde apuntar es muy 
importante.

Respecto a sus responsabilidades y 
mirando hacía el futuro ¿qué líneas 
tiene el presupuesto del 2016?

Son presupuestos de continuidad. 
Barberà del Vallès tiene unas 
instalaciones fuera de lo común, que 
están muy bien, pero con un coste 
de mantenimiento muy elevado. 
Además tenemos que pensar que 
algunas de ellas, ya “son mayores” y 
los percances de carácter espontáneo 
cada vez son más imprevisibles y 
más numerosos, y por tanto requieren 
una suficiente prestación económica. 
Tenemos infraestructuras para 
tiempo pero el mimo y el cariño en 
su cuidado de los que vigilamos y de 
los usuarios y usuarias debe ser cada 
vez mayor. Cuando desde la PCPB en 
sus orígenes decíamos que “Barberà 
som Tothom” también hablábamos 
de corresponsabilidad. Desde aquí y 
antes de despedirme la reclamo.
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Participació i Voluntariat

Parlem i Descobrim Barberà 
es un projecte de l’SCAI, el 
Servei Ciutadà d’Acolliment a 
l’Immigrant, que té l’objectiu 
d’oferir un reforç individualitzat 
en l’aprentatge de la llengua 
castellana i el coneixement 
de Barberà del Vallès a les 
persones nouvingudes.

Consisteix en trobades 
setmanals on la persona 
voluntària i la nouvinguda es 
trobaran en diferents punts 
de la ciutat i aniran descobrint 

diversos llocs d’interès del 
municipi. 

Les persones que vulguin 
col·laborar amb el Parlem i 
Descobrim Barberà o rebre més 
informació sobre el projecte, 
poden contactar amb el Punt 
de Voluntariat de Barberà del 
Vallès.

El Punt de Voluntariat està situat 
a l’oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament (Passeig 
Doctor Moragas, 224, Barberà 
del Vallès) i ofereix servei els 

dilluns i dijous, de 16h a 19h. Es 
recomana demanar cita prèvia 
trucant al telèfon 937297171 o a 
través del correu electrònic 
voluntariat@bdv.cat

El 16 de febrer es va celebrar 
la tercera de tot un seguit de 
reunions que el Programa 
Municipal de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament 
està realitzant amb les entitats 
barberenques amb l’objectiu 
de valorar i replantejar el 
funcionament de la Mostra. 
Durant la reunió, a més d’establir 
els dies que se celebrarà la 
Mostra, el 28 i el 29 de maig, 
dates establertes després d’una 
consulta a totes les entitats 
de la ciutat, es va explicar que 
el Programa de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barberà ha posat en marxa 
l’eina de consulta Consensus 
Barberà 
(www.consensus.cat/barbera) 

per tal que les associacions que 
vulguin participar facin arribar 
les seves propostes per la 
Mostra.

La Mostra d’Entitats de Barberà se 
celebrarà del 28 al 29 de maig a la 
plaça de la Vila

A la reunió també es va posar 
de manifest algunes de les 
propostes fetes per les 
associacions, com el canvi del 
logotip, així com la voluntat 
de l’Ajuntament de posar en 
marxa tot un seguit d’activitats 
associatives durant la setmana 
de la Mostra.

Parlem i Descobrim Barberà El Punt de Voluntariat 
de Barberà del Vallès 
està cercant persones 
que vulguin participar 
com a voluntàries o 
usuàries en el projecte 
Parlem i descobrim 
Barberà.

Sabieu que la Corporació Parc Taulí té un programa de 
voluntariat?
La Corporació Parc Taulí ha 
desenvolupat un programa 
de voluntariat per atendre 
aspectes que assegurin la cura 
de la persona malalta en totes 
les seves dimensions.

Aquesta iniciativa pretén oferir 
suport emocional, companyia, 
conversa, entreteniment...  a 
les persones ingressades als 
centres de la Corporació Parc 
Taulí (Hospital de Sabadell, 
Centre Albada, Centre de Salut 

Mental i Sabadell Gent Gran).

La principal funció del 
voluntariat hospitalari és la 
d’acompanyar i escoltar.

Per fer el voluntariat cal ser 
major d’edat, estar motivat 
per fer un voluntariat en 
l’àmbit sanitari i interessat en 
l’acompanyament a malalts 
(de totes les edats). A més, es 
necessari disposar d’un dia per 
setmana en horari de matí o 

tarda.

Si us interessa fer de voluntari 
o voluntària o voleu rebre 
més informació poseu-vos 
en contacte amb el Punt 
de Voluntariat de Barberà 
del Vallès, enviat un correu 
electrònic a voluntariat@bdv.
cat o reservant cita al telèfon 
de l’Ajuntament 937297171 o  
amb la Corporació Parc Taulí, 
voluntariat_tauli@tauli.cat o 
trucant al 937231010.
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Barberà del Vallès va presentar 
la Cartera de Serveis Sanitaris 
de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
amb la que compta el municipi. 

L’acte va estar presentat per 
l’alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay; pel 
director del Sector Sanitari Baix 
Llobregat, Vallès Occidental 
Est i Oest de la Regió Sanitària 
de Barcelona del Servei Català 
de Salut, el Dr. Joan Parellada 
Sabaté; pel director de Servei 
d’Atenció Primària del Vallès 
Occidental, Dr. Josep Mª Bonet 
Simó; i per la directora dels 
Equips d’Atenció Primària de 

Badia i Barberà del Vallès, la 
Dra. Montserrat Teixidó Colet. 

La Dra. Teixidó va 
detallar totes les 
funcions que es 
desenvolupen 
en ambdós 
centres de 
primària, treballs 
que no només 
es basen en 
atendre i millorar 
la salut de la 
ciutadania si no 
també destinats 

Salut

Barberà presenta el Catàleg de Serveis Sanitaris 
amb els quals compta la ciutat

a prevenir i impulsar hàbits 
saludables.
Els centres de Barberà també 
realitzen altres activitats 
adreçades a la comunitat. Es 
realitzen tallers de fibromiàlgia 
o jornades formatives i de 
suport a les escoles de la ciutat 
destinades al personal docent, 
entre d’altres. 

La Coordinadora d’Atenció al 
Ciutadà al Vallès Occidental 
de l’Institut Català de la Salut, 
Clara Casanovas Pans va posar 
l’accent en la importància de 
conèixer la nova Carta de Drets 
i Deures de la ciutadania en 
relació amb la Salut i l’Atenció 
Sanitària que es va crear al 2001 
i que va ser realitzada de forma 
exhaustiva al 2015. 
Tanmateix, Clara Casanovas va 
oferir alguns detalls de l’espai 
digital La Meva Salut, una 
carpeta personal de consulta 
i de relació, que permet a la 
ciutadania disposar de la seva 
informació personal de salut i 
d’altres serveis en línia per fer 
tràmits, consultes i tenir cura 
de la seva salut, “un sistema 
segur i confidencial que s’ha 
treballat tenint en compte molt 
la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades on trobareu tota la 
informació relativa a la vostra 
salut, com informes, proves, 
visites programades, recepta 
electrònica, i moltíssima més 
informació, a la qual es pot 
accedir des de qualsevol 
dispositiu com ordinador, tableta 
o telèfon mòbil”. 

Què s’hi pot trobar?

Dades personals
Les vostres dades

 i les del vostre equip
d’atenció primària (EAP)

Informació
clínica
Els vostres informes
diagnòstics, de visites
a urgències, d’analítiques,
de diagnòstic per la imatge,
de vacunes, etc.

Medicació
El vostre pla
de medicació vigent Voluntats

El vostre document de voluntats
anticipades si el teniu registrat 

Tràmits
Accés a les adreces
d’Internet des d’on
podeu fer tràmits 

Els meus controls
Serveis electrònics per
controlar-vos la salut

Cat@Salut La Meva Salut és 
un espai de consulta, perso-
nal i intransferible, on podeu 
disposar de la vostra infor-
mació de salut i fer tràmits 
electrònics de forma segura 
i confidencial.

lamevasalut.gencat.cat

Accès a Cat@Salut La Meva Salut

Accès a Cat@Salut La Meva Salut

En preparació nous continguts i serveis: fer-se donant d’òrgans, variables clíniques,
comunitats...

Setembre 2015

e-consulta
Per poder comunicar-vos

amb els professionals
(prova pilot)

Agenda personal
Les vostres visites
i proves pendents

Llistes d’espera
Temps d’espera
si teniu pendent
una intervenció
garantida



11

L’OFICINA MUNICIPAL 
D’HABITATGE ATÉN GAIREBÉ 
7.000 VISITES DURANT 
L’ANY 2015 

L’OMH de Barberà del Vallès 
ha realitzat durant l’any 2015 un 
total de 6.993 de visites i tasques 
d’assessorament i d’informació 
al ciutadà. S’ha produït un 
creixement de les consultes del 
5% respecte de l’any anterior 
en què es van arribar a atendre 
6.665 visites.
En termes generals, s’han atès 

consultes i s’han gestionat 
expedients de programes de 
lloguer d’habitatges, del registre 
de sol·licitants d’habitatge 
de protecció oficial, d’ajuts 
al pagament de lloguer i 
prestacions d’urgència especial 
i, a més, s’ha prestat servei i 
assessorament a persones 
amb deutes de lloguer o 
deutes hipotecaris. D’altra 
banda, també s’han gestionat i 
tramitat expedients de cèdules 
d’habitabilitat i ajuts a la 
rehabilitació.

Habitatge

Front comú per garantir el 
dret a l’habitatge, l’accés als 
subministraments energètics i una 
sanitat pública de qualitat
Les alcaldesses i els alcaldes 
del Vallès Occidental van 
acordar fer front comú i actuar 
com a lobby de pressió per a 
“les qüestions que preocupen 
a les persones del carrer: 

la sanitat, l’habitatge i els 
subministraments energètics”, 
va assegurar el president del 
Consell, Ignasi Giménez. 
El Consell d’alcaldes i 
alcaldesses, on va assistir 

l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, va 
aprovar, d’una banda, una acord 
que vol ser el punt de partida 
per garantir l’aplicació de la ILP 
24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i de l’energia. 
S’aprova també la creació d’una 
Taula comarcal de Salut per 
defensar la millora de l’atenció 
sanitària.
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Barberà en un minut 

Barberà va acollir la tradicional passada de 
cavalls i carruatges de Sant Antoni Abat

Barberà Comerç Urbà celebra la 27a 
Fira Fora Stock

El Carnaval de Barberà del Vallès ha gaudit un any més de molta participació, tant d’entitats com de 
ciutadans i ciutadanes que han volgut sortir al carrer per celebrar la festa més irreverent de l’any

La Casa de Granada va organitzar una trobada de 
convivència  multitudinària per celebrar el Dia d’Andalusia

L’Escola Municipal de Música participa en diferents 
trobades i intercanvis durant el mes de febrer i març

Les persones guanyadores del Concurs Fotogràfic del 
Calendari Digital 2016 reben els seus premis

Noa Guiraldo García, Lucía Antequera Millán, 
Asier Molina Bote i Noemí Gil, han estat els infants 
guanyadors del concurs ‘Dibuixa la nostra Ràdio’
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La ciutadania participa en l’itinerari de 
natura del Bosc de Santiga amb motiu del 
40è aniversari de l’itinerari per Barberà

Barberà Comerç Urbà celebra la 27a 
Fira Fora Stock

El Carnaval de Barberà del Vallès ha gaudit un any més de molta participació, tant d’entitats com de 
ciutadans i ciutadanes que han volgut sortir al carrer per celebrar la festa més irreverent de l’any

L’Escola Municipal de Música participa en diferents 
trobades i intercanvis durant el mes de febrer i març

Noa Guiraldo García, Lucía Antequera Millán, 
Asier Molina Bote i Noemí Gil, han estat els infants 
guanyadors del concurs ‘Dibuixa la nostra Ràdio’

L’Escola Can Serra dedica la seva Setmana 
Cultural als animals en risc d’extinció. 
L’Escola va gaudir també de la visita de tres 
gossos d’assistència

L’Escola de Bosc estrena el seu amfiteatre amb la Festa de Carnaval. A l’acte 
d’inauguració va assistir l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, el regidor 
d’Educació, Juan Antonio Grimaldo Dueñas, el regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià 
Díaz Cortés, i la regidora de Serveis Públics Municipals, Carmina Pérez Barrosso, que havia 
estat anteriorment professora i directora del centre

La Xarxa de Solidaritat Popular de Barberà 
organitza una xocolatada per donar a 
conèixer el projecte solidari a la ciutadania

Barberà amb la Sardana celebra la Diada 
del Soci. L’entitat ha reunit els seus i les 
seves membres per celebrar una jornada 
de germanor

L’Associació de veïns i botiguers del 
Casc Antic inaugura el seu nou local  

L’Associació FibroBarberà commemora 
el Dia Internacional de les Dones
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Barberà en un minut 

Minut de silenci a la Plaça de la Vila 
en record a les víctimes de l’accident 
d’autocar a Freginals (Tarragona), 
amb la participació de regidores i 
regidors de ‘Equip de Govern, personal 
municipal, i la ciutadania barberenca

Presentació de llibre “Homes 
para el siglo XXI: Semblanzas de 
hombres feministas“, dins de les 
activitats del 8 de Març, i amb la 
participació de Fabià Díaz Cortés, 
tinent d’alcaldia de Territori i Medi 
Ambient, Ismael Ávila Jiménez, 
mestre de l’escola Can Llobet 
i sindicalista i Juanjo Compairé 
García, membre de l’associació 
Homes Igualitaris de Catalunya i 
coautor del llibre. La taula va ser 
moderada per Lluís Carol Andrés, 
cap de l’Àrea de Serveis Personals 
de l’Ajuntament de Barberà.

A mitjans del mes de març, la Sala Celler de la 
Torre del Gorgs va acollir la reunió entre diferents 
entitats de la ciutat i l’Ajuntament per parlar, 
exclusivament, de la Festa Major 2016, que 
enguany es celebrarà de l’1 al 4 de juliol, i de 
traballar plegades en aquesta nova edició

Visita de l’alumnat de 3r 
de l’Escola Elisa Badia

Visita de l’alumnat de 4t 
de l’Escola del Bosc

Sílvia Fuster 
Alay assisteix al 
col·loqui “El Vallès 
Occidental: front 
comú contra 
l’exclusió social”, 
organitzat per 
Alcaldes.eu i 
El Punt Avui.
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Notícies

Per acord del  Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i amb 
l’objectiu de donar resposta a 
l’escolarització que tot l’alumnat 
que inicia l’Educació Secundària 
Obligatòria el proper curs 
escolar, la ciutat de Barberà 
del Vallès disposarà d’un nou 
institut anomenat inicialment 
Institut Barberà, que s’ubicarà 
a les instal·lacions de l’escola 
Elisa  Badia. Les dates de 
preinscripció seran del 30 de 
març al 7 d’abril de 2016.
Els tres instituts realitzaran 
una jornada de portes obertes 
el dimecres 30 de març a partir 
de les 17h. 
Si el vostre fill o filla està cursant 
6è d’educació primària a 
Barberà del Vallès, la mateixa  
escola us lliurarà l’imprès de 
preinscripció i us informarà del 
procés a seguir. 
En cas que el vostre fill/a no 
estudiï a Barberà, però tingueu 
interés en escolaritzar-lo en un 
institut públic de la ciutat, podeu 
lliurar l’imprès a la secretaria 
de l’Institut escollit en primera  
opció o a l’Ajuntament fins el dia 
7 d’abril. 
L’horari de recollida i lliurament 
d’aquestes sol·licituds serà: 

INSTITUT CAN PLANAS 
(Codi  08045562): de 10h a 14h 
de dilluns a divendres i de 15.30 
a 17h dilluns i dimarts. 

INSTITUT LA ROMÀNICA 
(Codi 08035349): de 10h a 13h de 
dilluns a divendres, i de 15.30h a 
17h dilluns, dimarts, dimecres. 

NOU INSTITUT BARBERÀ 
(Codi 08075281): es recolliran 
a la secretaria de l’escola Elisa 
Badia de 9h a 11h i de 15 a 16h 
de dilluns a divendres. 

Els CRITERIS DE PRIORITAT de 
les sol·licituds a cada un dels 
Instituts seran els següents: 
Primer accedirà l’alumnat 
provinent d’una escola 

adscrita. Són centres adscrits 
a  l’INSTITUT CAN PLANAS 
i LlINSTITUT LA ROMÀNICA 
totes les escoles de primària 
de Barberà del Vallès i l’escola 
La Romànica de Sabadell. És 
centre adscrit al NOU INSTITUT 
BARBERÀ únicament l’Escola 
Elisa Badia. 

Un cop aplicat el criteri 
d’adscripció, s’aplicaran els 
criteris de prioritat. 
A l’hora de puntuar, el criteri de 
proximitat del domicili habitual 
o de proximitat del lloc de 
treball, l’àrea d’influència del 
nou NOU INSTITUT BARBERÀ 
serà la mateixa que actualment 
té assignada l’Institut de Can 
Planas.

Nota informativa sobre el Nou Institut Barberà
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      Barberà
Neix a Barberà el portal web Transtic
El passat 15 de març l’Alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Sílvia 
Fuster Alay va assistir a la 
presentació de la nova eina 
Transtic aprofitant una jornada 
empresarial al Centre de 
Negocis Nodus Barberà del 
foment de les tecnologies de 
la comunicació (TIC) al teixit 
productiu local. 
Durant la seva intervenció 
l’Alcaldessa va manifestar 
que “és una bona notícia 
que empreses de Barberà 
desenvolupin eines innovadores 
i projectin una activitat amb 
futur”. 
Els detalls de funcionament 
de l’eina Transtic va anar 
a càrrec de José Manuel 

Zapata, gerent de l’empresa. 
Transtic és un portal web que 
aporta solucions al sector de la 
logística i esdevindrà un canvi 
de mentalitat en la gestió diària 
del transport a l’empresa, ja 
que posa en un mateix punt de 
trobada els cargadors (demanda) 

i els transportistes (oferta).  
La iniciativa neix a Barberà i els 
promotors han tardat 3 anys 
per desenvolupar l’eina i està 
patentada a nivell mundial.
A l’acte va assistir l’equip 
de Transtic format per José 
Manuel Zapata, Gabriel López, 
Elena Capdevila, Ana Lisbona, i 
Veronica López.

Es desenvolupa el projecte 
Promoure l’Ocupació a la Indústria 
local - MetallVallès
La Torre d’en Gorgs va acollir el  
24 de febrer una de les iniciatives 
que està portant a terme 
MetallVallès, un projecte iniciat 
pels Ajuntaments de Barberà 
del Vallès, Sabadell i Castellar 
del Vallès amb l’objectiu de 
promoure l’ocupació en el 
sector del metall i millorar 
l’ocupabilitat  de persones en 

atur, especialment, joves, majors 
de 45 anys o en situació d’atur 
de llarga durada en sectors 
industrials fortament consolidats 
dins d’un territori.
El projecte, que compta amb 
el suport de la Diputació 
de Barcelona en el marc 
del Programa de Promoure 
l’Ocupació a la Industrial Local, 
va reunir a 109 persones 
possibles candidates per a ser 

contractades per l’empresa 
ubicada al municipi, Magnetti 
Marelli Ibèrica, S.A. per tal 
d’informar-los del procés de 
selecció.
A la jornada van assistir, entre 
d’altres, representants dels 
tres ajuntaments i l’equip 
de Recursos Humans de 
Magnetti Marelli. L’obertura 
va anar a càrrec de la regidora 
d’Ocupació, Sandra Ramos 
Montesinos que va manifestar 
la importància d’aquestes 
iniciatives per part de les 
administracions públiques per 
reactivar l’ocupació del territori. 
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Polítiques per a l’Equitat de Gènere

Aquesta formació és una de les 
accions emmarcades en el Pla 
Intern per a la Igualtat de Gènere 
que el consistori barberenc va 
aprovar al febrer de 2015 i que 
s’està implementant  en els 
propers 4 anys. 
Durant les sessions de treball 

formatiu es va poder debatre 
sobre la necessitat d’avançar 
en les polítiques d’igualtat, 
conèixer què significa introduir 
la perspectiva i transversalitat 
de gènere en les polítiques 
municipals.

L’objectiu de la 
formació era avançar 
en la transformació, 
des de la perspectiva 
de gènere, de la praxis 
política

L’ Ajuntament organitza una formació en perspectiva de gènere 
als càrrecs electes

El passat 3 de març  
l’Alcaldessa, Sílvia Fuster 
Alay junt amb la regidora 
del Programa Municipal de 
Polítiques per a l’Equitat de 

Gènere, Mireia Sánchez Pi i 
el regidor de Cultura, Ramon 
Cos i Orobitg, van presentar el 
programa d’activitats que s’ha 
dut a terme a Barberà durant 
aquest mes de març, amb motiu 
de la commemoració del 8 de 
març, Dia Internacional de les 
Dones.
El programa d’activitats, 
organitzat per l’Ajuntament i 
les entitats de dones, ha tingut 
com a objectiu promocionar la 
igualtat real en dones i homes 
com a valor de justícia social i 
de millora de qualitat de la vida 

Barberà commemora el Dia 
Internacional de les Dones

de les persones.
El programa va començar 
amb un cinefòrum on es va 
projectar la pel·lícula “Rastres de 
Sàndal”, organitzat pel Programa 
Municipal de Polítiques per 
a l’Equitat de Gènere de 
l’Ajuntament. 
Dins del programa d’activitats, la 
ciutadania ha pogut participar en 
diferents activitats, exposicions, 
documentals i tallers entre 
d’altres.
Les entitats que han organitzat, 
juntament amb l’Ajuntament, les 
diferents activitats han estat el 
Kol·lectiu de Dones de Barberà, 
l’Associació de Dones Braç a 
Braç i Associació per a la Igualtat 
Dones.com.

Taller ‘Com relacionar-se 
des de la llibertat’

Del 19 d’abril al 24 de maig 
6 sessions

dimarts de 18.30h a 20h
Centre Cívic Ca n’Amiguet 

Taller de Creixement 
Personal

Del 19 d’abril al 24 de maig 
6 sessions 

dimarts de 9’30 a 11h
Centre Cívic Ca n’Amiguet 

Taller d’Autoestima
Del 21 d’abril al 31 de maig 

 6 sessions
dijous de 9’30h a 11h

Centre Cívic Ca n’Amiguet 

Tallers de creixement personal (abril - maig de 2016)
Al mes d’abril tornen a iniciar-se els tallers de creixement personal, organitzats pel Programa Municipal 
de Polítiques per a l’Equitat de Gènere, de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, adreçats a aquelles 
dones de Barberà que estiguin interessades a aprofundir o potenciar les seves habilitats i recursos 
personals. L’objectiu d’aquests tallers és millorar el benestar físic i emocional i dotar d’eines per 
apoderar a les dones, per tal que tinguin el control de les seves vides.  

Els tallers són gratuïts. Places limitades. Per participar-hi cal adreçar-se a l’Aula de les Dones (Casal de 
Cultura, 2n pis), al Programa Municipal de Polítiques per a l’Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, baixos 

dreta) o per telèfon al 93 729 71 71 marcant l’extensió 221 ó 262. 
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Comerç

15 franquícies a la Jornada de 
Comerç Urbà i Franquícies
El 23 de febrer va tenir lloc 
la Jornada de Comerç Urbà 
i Franquícies al Centre de 
Negocis Nodus de Barberà 
del Vallès, un esdeveniment 
organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès i el portal Franquícies.cat.

L’acte va comptar amb la 
presència del diputat delegat 
de Comerç de la Diputació de 
Barcelona, Isaac Albert i Agut 
i l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, que 
van ser els encarregats d’obrir la 
jornada.

La sessió va comptar amb 
la presència de 15 marques 
franquiciadores interessades 
en expandir-se a Barberà. Les 
franquícies assistents van 
realitzar un “elevator pitch” en 
què explicaven el seu concepte 

de negoci i els requisits 
principals que demanen per 
franquiciar el seu negoci. 

Un cop van finalitzar les 
micro exposicions de cada 
marca, el tinent d’Alcaldia de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació de 
l’Ajuntament de Barberà, Pere 
Pubill i Linares, va cloure la 
jornada a Nodus Barberà.

Es lliuren els premis dels concursos 
2.0  #JoComproaBarbera i 
#ComerçBarberenc

El passat 26 de febrer es van 
lliurar els premis del Concurs 
#JoComproaBarbera i 
#ComerçBarberenc, Els premis 
els va lliurar el regidor de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació, Pere Pubill 
i Linares. 
Aquest concurs s’emmarca en 
una campanya de dinamització 
comercial que té l’objectiu de 
fer visibles els establiments del 
municipi a les xarxes socials. 
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Notícies

La Fundació Barberà Solidària (FBS), organització 
promoguda des de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, va reunir a les seves i seus membres, al 
febrer, per tal d’exposar, entre altres temes, el 
nomenament del nou secretari així com l’aprovació 
del pressupost per aquest any 2016. 
El pressupost de l’entitat per l’any 2016 compta 
amb un total de 54.596,36 euros, amb el qual es 
portarà a terme diferents projectes en països en vies 
de desenvolupament.

Barberà Solidària reuneix a la seva 
patronal

Francisca Campos Rabasco 
celebra 100 anys
Francisca Campos que va néixer el 3 
de febrer de 1916, va rebre de mans de 
l’Alcaldessa un ram de flors i un petit record 
per aquesta data tan assenyalada. L’àvia, 
molt contenta, va estar acompanyada en 
tot moment per la seva família i les seves 
cuidadores. 

Es reuneix la Junta 
Local de Seguretat

El passat febrer es va reunir la 
Junta Local de Seguretat (JLS) 
del municipi. 
A la reunió presidida per 
l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, va 
assistir el delegat de Govern 
de la Generalitat de Catalunya, 
Miguel Ángel Escobar 
Gutiérrez, i diferents membres 

de l’equip de Govern. 
L’objectiu de la reunió és avaluar 
globalment els objectius assolits 
durant l’any 2015, establir-ne 

nous de cara el 2016 així com 
realitzar la coordinació dels 
diferents cossos policials. 
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Esports

L’equip femení del Barberà Rookies Club de Futbol Americà es va proclamar, al mes 
de desembre, guanyadores de la Copa d’Espanya. Per tal de reconèixer aquest triomf i 
felicitar-les en persona, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay i el regidor 
d’Esports del consistori, Francisco Blanco Romero, van assistir a un dels entrenaments que 
les barberenques realitzen en les Instal·lacions Esportives Municipals de Can Llobet

Prop de 200 persones participen en una passejada per conèixer Barberà. Aquestes 
caminades formen part del Cicle de Passejades de la Diputació de Barcelona, que 
organitza amb la col·laboració dels ajuntaments de la província

Més de 400 nenes i nens es reuneixen per participar en les 
Jornades Atlètiques dels centres d’educació de primària de 
Barberà i Badia del Valles

Barberà acull una nova Jornada de bàsquet inclusiu de 
l’Associació Andi Down amb l’objectiu promoure la inclusió 
de les persones amb discapacitat de Barberà

Els atletes Alberto Tello 
i Mercedes Gracia, de la 
Unió Atlètica Barberà, 
medallistes al Campionat 
de Catalunya de 
Veterans.
Tello va aconseguir la 
medalla de plata a la 
prova de 3.ooo metres 
marxa. Per la seva banda, 
l’atleta Mercedes Gracia 
va guanyar la medalla de 
bronze als 400 metres 
F45 i la medalla de 
bronze als 3.000 metres



21

Benvinguts a la meva imaginació ... Asia Lafant

Quan era una nena i la gent em 
preguntava què volia ser de major, 
jo responia: Agatha Christie. Si haig 
de ser completament sincera, no sé 
molt bé per què vaig triar aquesta 
escriptora… Suposo que veuria la 
sèrie a la tele i m’agradava això 
d’estar darrere d’una màquina 
d’escriure inventant vides alienes.
El cas és que m’ho vaig prendre 
seriosament i en algun moment 
vaig començar a creure que podia 
aconseguir-ho. Fins i tot vaig 
descobrir, amb el pas del temps, 
que aquests jocs amb personatges 
imaginaris que el meu cap teixia 
per capítols cada dia, quan encara 
no sabia ni escriure les vocals, ja 
eren petits llibres sense imprimir. La 
vida passa en un sospir, i quan em 
vaig voler adonar tenia amagats 
en diferents calaixos sis llibres, dels 
quals ningú sabia res. Un dia, la 
meva amiga Yoly va descobrir per 
casualitat un d’ells, i encara que 
em moria de vergonya, davant la 
seva insistència, l’hi vaig deixar 
llegir. I li va agradar. Em semblava 

increïble que la primera persona que 
llegia alguna cosa meva em digués 
que li havia agradat, i no només això, 
sinó que m’insistia que havia de fer 
alguna cosa perquè la meva història 
la llegís més gent.
Aquest llibre era “La Fantasía”. Vaig 
decidir llavors presentar-ho a un 
concurs literari sota el pseudònim 
d’Àsia Lafant, un joc de paraules fet 
amb el títol, i per a la meva alegria, 
vaig quedar en tercer lloc, cosa que 
van denominar “accèssit”.
Això em va animar per continuar 
perseguint el meu somni, i amb el 
meu llibre “Vaciando mochilas, 
llenando almas”, em vaig 
presentar a un altre concurs literari 
a l’Argentina… i vaig guanyar! Vaig 
guanyar! No m’ho podia creure… Vaig 
pensar per uns segons que havia 
llegit malament quan vaig veure el 
veredicte del jurat, però no, no estava 
somiant, era una realitat.
Aquí va començar una gran aventura 
amb la qual porto tres anys. 
Tres anys que han passat com 
qui passa una pàgina d’un llibre, 

però… quina pàgina. Sóc una 
addicta a passejar pels carrers 
de la meva ciutat, Barberà del 
Vallès, i gràcies a això he anat fent 
parades durant la meva aventura 
que m’han regalat meravellosos i 
inoblidables moments. Començant 
amb els estupends cafès que he 
pres, entre riures i complicitat, 
en la cafeteria de la flor verda, 
passant per descansos entre llibres 
tombada en un fantàstic desván, 
gràcies al qual també vaig poder 
donar a conèixer una mica més 
als meus bebès, sense oblidar-
me de les estonetes en les quals 
m’he permès un gelat, un canvi de 
look per a algun esdeveniment, i 
sobretot, el gran plaer de conèixer 
a moltes persones que tant m’han 
ajudat i per a les quals només tinc 
paraules boniques i d’agraïment. I 
aquí estem, creant vides, històries, 
i realitzant somnis. Bé, realitzant 
el meu somni, el meu petit gran 
somni de ser escriptora, i encara 
que potser el camí no sempre sigui 
fàcil, m’encanta passejar per ell 
cada dia.

Altres treballs:
El juego (novel·la acció-suspens; en col·laboració amb Vittorio Post) 
El viaje imaginario de Víctor (relat curt infantil; conte que forma part de 
l’antologia solidària “Tots Amb Idaira”) 
Sssst… (relat intimista publicat en la “Antologia Més que una mare” sota el 
segell de l’editorial Sar Alexandria)
Te cuento hasta veinte  (col·laboració amb l’adaptació d’un conte infantil 
en l’antologia solidària, els beneficis de la qual van íntegres a UNICEF)

Col·laboro actualment en La Hoguera-Grupo Literario

Gent de ciutat

El Programa de Beques de la 
Fundació Amancio Ortega ha 
completat el procés de selecció 
dels 500 estudiants que realitzaran 
1r de Batxillerat a Canadà i Estats 
Units durant el curs 2016/2017, 
d’entre les més de 7.700 sol·licituds 
rebudes. Un dels seleccionats ha 
estat el barberenc Iker Rodríguez 
Aroca que actualment estudia 4t 
d’ESO a l’Institut Can Planas del 
municipi i que va passar tota la 
seva etapa de primària en l’Escola 
Can Serra, també de la ciutat. 

Iker Rodríguez és un jove amb 
moltes inquietuds i feia temps 
que volia estudiar i perfeccionar 
el seu nivell d’anglès formant-

se a l’estranger i viure aquesta 
experiència que li proporcionarà 
un benefici personal molt 
enriquidor. Ell va ser qui va 
prendre la iniciativa en sol·licitar 
la beca, i va cercar la informació, 
amb el recolzament de la seva 
família i el centre educatiu. 

El jove ha aconseguit aquesta 
oportunitat per millorar la seva 
formació gràcies al seu notable 
expedient acadèmic i la destresa 
que va mostrar en les proves per 
accedir a aquesta prestigiosa beca, 
a la qual van optar milers d’alumnes 
de Secundària de tota Espanya. Els 
requisits per accedir-hi són que 
la nota mitjana de 3r d’ESO fos 

El barberenc Iker Rodríguez Aroca rep la 
beca de la Fundació Amancio Ortega

superior a 7 punts i de més de 8 
punts en anglès. 

Tant el mateix Iker Rodríguez 
com la seva família han posat 
de manifest el seu agraïment al 
personal educatiu i administratiu 
de l’Institut Can Planas per la seva 
col·laboració en l’aportació de tota 
la documentació necessària per 
al procés d’inscripció així com per 
recolzar-lo en tot moment en la 
seva sol·licitud. 
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Educació

L’Escola Miquel Martí i Pol celebra la 10a Jornada Poètica

Segon cicle d’Educació infantil, 
Educació primària i Educació secundària

PORTES OBERTES ALS INSTITUTS
30 de març 17 hores

Institut La Romànica, Institut Can Planas i Institut Barberà

L’Escola ha sortit al carrer per 
celebrar els seus 10 anys de 
Jornades Poètiques. Des del 7 
de març l’alumnat està realitzant 
a peu de carrer divertides es-
cenificacions que volen recordar 
els temes poètics treballats en 
les 9 jornades anteriors.
L’objectiu del projecte ‘Poesia 
al carrer’ és que tota la 
ciutadania pugui conèixer el 
projecte i gaudir de les inter-
pretacions dels infants i joves 
de l’Escola.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
I PROPIETARIS DE CAN GORGS

AGRUPACIÓ SOCIAL DE JUBILATS I 
PENSIONISTES DE CAN GORGS

ANY DE CONSTITUCIÓ
1984

OBJECTIUS
Crear i promoure 
iniciatives i activitats que 
afavoreixin a tots els 
seus membres com són 
excursions, jocs, festes, 
ball de saló, La Coral 
i la Rondalla, préstec 
de llibres i qualsevol 
altra activitat que, més 
enllà dels membres de 
l’associació, puguin tenir 
resó ciutadà.

LES SEVES ACTIVITATS 
ESTAN DIRIGIDES 
ALS SOCIS I SÒCIES, 
A LA CIUTADANIA O 
AMBDUES?
Ambdues

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 
LA SEVA ENTITAT? 
Les cinc festes que 
celebrem cada any amb 
balls de saló i berenar-
sopar.

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O REALITZA 
ACTIVITATS CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS?
No 

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Que som una associació 
dedicada a la gent gran 
i sobretot a donar lleure 
amb balls i excursions.

Entitats

ANY DE CONSTITUCIÓ
1979

MEMBRES 
Joan Costa Saqué  
 President
David Belsa Flores                   
 Sots president
Antoni Subirana Expósito 
 Secretari
Antoni Parés Crivillé  
 Tresorer
Neus Malaguilla Gascón         
 Vocal festes i   
 activitats culturals
Israel Aparici Moreno               
 Vocal urbanisme
Mª José Guillén Sánchez  
 Vocal
Martí Salazar Serra                   
 Vocal
José Antonio Arenas Guarch 
 Vocal comunicació
José Pajares Martínez              
 Vocal
Yolanda González                    
 Vocal
David Martínez Planellas         
 Vocal

OBJECTIUS 
Encarrilar i desenvolupar 
les aspiracions i criteris 
dels associats i canalitzar-
los d’acord amb els 
òrgans competents, i 
amb llur col·laboració, 
a fi d’obtenir la millor 
solució relacionada amb 
la qüestió presentada. 
Actuar en tots aquells 
assumptes que suposin 
millorar la qualitat de vida, 
en tots els seus aspectes, 

així com col·laborar 
amb l’Administració en 
general, dins tot allò que 
sigui requerida, sempre 
que suposi defensar 
els interessos de la 
Comunitat.

LES SEVES ACTIVITATS 
SÓN TANCADES 
PELS SOCIS I SÒCIES 
O OBERTES A LA 
CIUTADANIA? 
Obertes a la Ciutadania.

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 
LA SEVA ENTITAT? 
Totes i cadascuna de les 
activitats són importants 
en funció de la temàtica i 
públic al que van dirigides.

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O REALITZA 
ACTIVITATS CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS? 
Sí, amb diverses (Barberà 
amb la Sardana, Grup 
de Joves del Casc Antic, 
Associació d’Història de 
Barberà, etc.)

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Tot el Programa 
d’Activitats anual. 
Desitjaríem una 
assistència la més alta 
possible a totes les 
activitats.




