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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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Setembre

Aquest juliol s’ha procedit al tancament provisional 
del passeig central de la Ronda Santa Maria a 

l’alçada del carrer Josep Armengol.
Amb aquest tancament, els vehicles que surtin 
d’aquest carrer ja no tindran preferència sobre 

els vehicles que baixaven de Rda. Santa Maria.  A 
més, no podran fer el gir a l'esquerra per pujar per 

la Ronda, sinó que hauran de fer el gir a la dreta 
agafant la Ronda Santa Maria direcció Barcelona.
Es preveu, si no hi cap incidència, que a partir del 
mes de setembre es realitzin les obres pertinents 

per tal que aquest tancament sigui definitiu.
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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Herència política i primer any al 
govern municipal

David Clarà García
Grup Municipal Junts per Barberà

Totes i tots encara tenim present la darrera campanya 
electoral, en portem unes quantes en el darrer any.
Sovint les campanyes serveixen per a què els partits polítics 
puguin donar a conèixer els seus programes (els partits que 
els tenen) i les seves línies d’actuació o prioritats.
És fàcil omplir pàgines i més pàgines de teoria i ideologia, 
però, un cop més, la Plataforma Ciutadana per Barberà va 
innovar i va dedicar la darrera campanya, de les eleccions 
municipals de 2015, a explicar clarament quins eren els 
compromisos que prenia amb la ciutadania que confiés en 
nosaltres.
Un programa que recollia 21 compromisos, 21 propostes 
i 21 iniciatives que concretaven quines serien les nostres 
prioritats, si arribàvem a governar a la nostra ciutat.
Els resultats d’aquelles eleccions feien donar un tomb 
considerable a la vida política de Barberà, els i les 
ciutadanes donaven una oportunitat que calia aprofitar, una 
oportunitat que unia a tres forces polítiques ben diverses, 
però amb objectius i prioritats molt semblants. D’aquesta 
manera naixia el Pla d’Acció Municipal 2015-2019. 
Tot just, ara fa un any que la PCPB va arribar a l’equip de 
govern municipal i tal i com sempre hem dit, volem rendir 
comptes a la ciutadania, que va confiar en nosaltres i a 
aquella que tot i que va escollir una altra opció política, té 
el dret a estar informada del treball realitzat durant aquests 
mesos.

“Amb un assoliment aproximat del 20% dels compromisos 
adquirits i un 60% en els quals s’està treballant per poder 
assolir-los, des de la PCPB, creiem que s’està en el bon 
camí.”

Evidentment sense deixar de banda el dia a dia, en la gestió 
de la ciutat i totes aquelles actuacions que s’han dut a terme 
sense estar en cap programa electoral, però que s’han 
considerat millores importants tant en els serveis com en els 
equipaments municipals.
Tot just hem viscut la primera Festa Major, dissenyada 
per l’actual equip de govern. Complint amb el compromís 
d’escoltar les propostes de tothom, la comissió de Festa 
Major ha fet les aportacions que ha considerat adients, 
i escoltant les entitats i diferents veus de la ciutat s’ha 
dissenyat una Festa Major on la música al carrer, no només 
de grups amb una certa trajectòria, sinó artistes de la nostra 
ciutat: amb la 1a mostra de grups musicals, l’escola de 
música i altres han estat els protagonistes principals.
El poder donar facilitats, per tal que tots els establiments de 
restauració tinguessin, durant aquests quatre dies, permís 
per atendre a la ciutadania, ampliant les seves terrasses ha 
permès a veïnat i visitants gaudir de la nostra estimada Festa 
Major.
Des de la PCPB seguim treballant per fer realitat els nostres 
compromisos.

Per a més informació al respecte, us convidem a entrar en la 
nostra pàgina web:
http://pcpb.cat/compliment-programa/ 

Ja fa un any que Junts Per Barberà forma part del govern, 
gràcies a un pacte amb PCPB i ERC. Aquest pacte va 
ser el resultat de negociacions públiques, en base a un 
programa d’acció municipal concret i a la lectura d’uns 
resultats que permetien l’oportunitat històrica de trencar 
més de dues dècades de govern socialista a la ciutat. 
Un model de govern que durant anys, va promoure 
una manera de fer opaca i d’esquena a gran part de la 
ciutadania i, fins i tot, d’esquena a part del cos tècnic 
de l’Ajuntament. Aquesta manera de fer, ens ha portat 
a haver de posar ordre a gran part dels processos de 
funcionament intern del consistori i a assumir el preu 
d’una gestió més orientada a l’autocomplaença i al 
manteniment d’una determinada casta política que 
no pas al benefici comunitari de la ciutat. El preu que 
hem pagat ha sigut elevat: manca de manteniment 
d’equipaments, estructures sobredimensionades, 
privatització de serveis, cessions de sòl municipal o 
equipaments a entitats i empreses privades, etc.
Per posar dos exemples clars d’aquesta gestió, podríem 
parlar de l’edifici de Rda Sta Maria, 213 actualment en 
mans de la SAREB o de la incomprensible cessió de 
les instal·lacions de l’antiga Pedragosa al grup Ballesol 
– Presidente, per la ridícula quantitat de 6000€ l’any. 
Aquest últim exemple no només suposa un cas clar 
de malbaratament de recursos públics en benefici del 
món privat, sinó que a més deixa a la ciutat amb un 
recurs totalment insuficient, limitat i car a l’hora d’allotjar 
persones de la tercera edat que ho necessitin. Aquests 
són només dos exemples, però també podríem parlar 
d’un servei de recollida de residus i neteja viària amb 
clares mancances, contractes amb empreses de serveis 
que fan fallida, etc. Afortunadament, no tot durant aquest 
any ha sigut herència política, també hem pogut engegar 
nous projectes, millorar serveis, tornar a il·lusionar a 
una gran part de la plantilla municipal i moltes coses 
altres coses què hem anat explicant durant aquests 
mesos. Això, a més, des de Junts per Barberà ho hem 
fet complint amb els nostres compromisos ètics, com 
són la limitació salarial, la rotació de càrrecs i la renúncia 
explícita a personal de confiança, sobresous i dietes. Per 
aquells qui deien que no es pot fer política d’una forma 
diferent, som l’exemple de què no és així. No només es 
poden fer les coses de manera diferent, sinó també de 
forma més transparent, ètica i eficient. Continuem.

“Per aquells qui deien que no es pot fer política d’una 
forma diferent, som l’exemple de que no és així. No 
només es poden fer les coses de manera diferent, sinó 
també de forma més transparent, ètica i eficient.”

Donant compte d’un any de 
Govern Municipal



4

Grups Municipals

Ahora hace un añoResponsabilitat

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Ara fa un any, Esquerra Republicana formava govern 
amb la PCPB i amb JxB. Eren moments d’eufòria, de 
molta il·lusió, de treballar encara més pel nostre poble, 
per la nostra ciutat, per la nostra gent. Tot això amb 
responsabilitat política i amb ganes de canviar les 
formes que han governat durant molts anys Barberà.
Fa unes setmanes, el nostre regidor i company Ramon 
Cos, dimitia per coherència i responsabilitat. Ha assumit 
l’error comès, i ha deixat el càrrec sense fer soroll. Ha 
explicat quins han estat els motius, i crec honestament, 
que ho ha fet de forma exemplar. Ha dimitit, i avui en dia 
en aquest país en que ha tornat a guanyar el partit amb 
més càrrecs processats per corrupció, això no és un fet 
habitual. Però segueix sent amic i bon company, que 
ningú ho dubti.
Durant aquests dies difícils, hem estudiat totes les 
opcions possibles que es poden donar després de 
valorar la situació posant en marxa una investigació 
interna, per tal de poder analitzar i valorar els fets. Hem 
prioritzat l’estabilitat del govern municipal, si vàrem fer 
un pas endavant per fer un canvi a la ciutat, hem de 
ser conseqüents amb aquesta decisió, i fer la valoració 
global de com hem treballat des de llavors fins ara.
Hem fet, estem fent i ens queden moltes coses a fer 
per millorar la ciutat.
No tenim gaire cosa més a afegir, La realitat és la 
que és i la reacció tant del Ramon com la d’Esquerra, 
pensem que ha estat exemplar. Vetllarem perquè 
no tornin a passar aquestes irregularitats, i seguirem 
treballant com hem fet sempre, amb rigor i 
transparència pel bé del poble.

“Conec molt bé en Roger,  el seu caràcter és molt 
semblant al meu”

Ara en Roger, el nostre portaveu de les JERC, és qui 
ocuparà el seu lloc. Conec molt bé en Roger. Hi ha qui 
dirà que la seva edat és un handicap, perquè és molt 
jove. Res més lluny de la realitat, ja fa anys que tinc 
la sort de compartir amb ell ideologia política, i el seu 
caràcter és molt semblant al meu. Estic convençut que 
serà al meu costat, treballant amb il·lusió i amb voluntat 
d’aportar idees a l’equip de govern.
La feina feta més enllà del fet que ha fet dimitir a en 
Ramon, és innegable. I aquest exemple de treballar 
cada dia sense descans, és el que ens mou a la gent 
d’Esquerra Republicana. 

Vull agrair les mostres de suport rebudes per 
moltíssima gent, que ens han reconegut el fet d’assumir 
les responsabilitats polítiques, perquè no és quelcom 
que es vegi cada dia.

Ahora hace una año, en las últimas elecciones municipales, 
los ciudadanos manifestaron su voluntad, que no dio la 
mayoría a ningún partido político.
El PSC fuimos la fuerza más votada, pero los oscuros 
intereses personales de otras formaciones  políticas 
configuraron un gobierno diferente.
Aceptamos nuestra nueva situación en el consistorio, porque 
igual que estamos preparados para gobernar, también lo 
estamos para hacer oposición.
Una oposición intensa, con control de la acción de gobierno, 
y del cumplimiento de los compromisos hechos a los vecinos. 
Una oposición dedicada a velar, por encima de todo, por 
el bien de Barberá. Y también una oposición constructiva, 
aportando ideas y proyectos, y dando soporte a todo lo que 
consideremos que es bueno para nuestra ciudad, venga 
de donde venga. Los socialistas nos sentimos orgullosos 
del trabajo realizado durante los años que hemos tenido la 
responsabilidad de gobernar, y de la situación equilibrada y 
saneada que hemos dejado al nuevo gobierno.
Lo que estamos percibiendo después de un año de este 
nuevo gobierno es la improvisación, la incoherencia, la 
ausencia de respeto a acuerdos y compromisos, la falta 
de claridad y de decisiones, permanentemente, eso sí, 
camuflada de mucha propaganda.
En definitiva, frustración de propios y extraños, sin mejoras en 
la gestión y sin referentes de gobierno, maquillaje de formas e 
imagen por encima de todo. 
Son muchos los vecinos y vecinas que se dirigen a nosotros 
para hacernos llegar sus quejas y también sus inquietudes y 
propuestas de mejora para Barberá. Nosotros continuamos 
leales a nuestro compromiso de servicio a la ciudad. Una 
ciudad que nos agrupa, generosa en su planificación de 
espacios comunes públicos, de comunicación con los 
vecinos, de quien recibe y a quien ayuda, y por encima de 
todo de dialogar.
Una ciudad que ofrece oportunidades y produce servicios 
y bienes de utilidad mutua, que cuida las personas y los 
servicios sociales, que ayuda a quien lo necesita, con 
capacidad solidaria y que aporta seguridad.
Una ciudad plural, con propuestas culturales, deportivas, 
de costumbre de vida, que respete y favorezca el 
asociacionismo, de educación, que se transforma de manera 
democrática y participada y que define sus objetivos, así 
como construye su futuro.
Nosotros  tenemos el convencimiento de seguir siendo útiles 
para mantener y aumentar los potenciales de nuestra ciudad, 
que compartimos y queremos.
Después de un año hace falta que todos y todas 
comencemos a valorar si las voluntades de quienes nos 
gobiernan van más allá de la lectura de los documentos 
administrativos y normativos que forman el expediente de los 
plenos,  faltos a menudo de argumentos que los sustenten.
Queremos ser útiles a nuestra sociedad, para hacer frente 
a los peligros que la asedian: el egoísmo insolidario, los 
populismos vacios de proyectos, y los radicalismos que 
tienden al absolutismo.
Es inquietante ver el afán de querer transformar el gobierno 
en una máquina que no tiene proyectos, ni ideas, ni visión de 
la compleja realidad social, cuando lo importante es querer la 
ciudad y dedicar todos los esfuerzos para hacerla mejor.
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Grups Municipals

Un any de Recuperem Barberà a 
l’Ajuntament

Els espanyols han encarregat 
al partit popular liderar el futur 
govern d’Espanya

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

El Partit Popular ha guanyat en percentatge, en vots, 
en escons i en legitimitat per a governar. A Espanya el 
Partit Popular ha pujat 14 diputats i més de 600.000 vots 
respecte a les eleccions del 20D. Al Senat, el PP consolida 
la seva majoria absoluta amb 130 senadors electes davant 
els 124 de desembre, mentre que el PSOE baixa la seva 
representació al passar de 47 a 43. I CDC passa de 6 a 2. 
Els espanyols hem parlat clar. No volem una altra repetició 
d’eleccions. Volem un govern liderat per Mariano Rajoy. 
Espanya ha votat moderació, sentit comú i experiència. 
Esperem que els partits actuïn en conseqüència i amb 
responsabilitat, sense vetos, ni línies vermelles.
El PSOE ha perdut 5 diputats i més de 100.000 vots. I 
Pedro Sánchez segueix enfonsant el socialisme amb 
els pitjors resultats de la seva història per segon cop 
consecutiu. El PSOE haurà d’elegir entre la responsabilitat 
de facilitar un govern a l’europea o la irresponsabilitat de 
donar el govern al populisme. Ha d’abandonar un discurs 
anti-PP que no té sentit i que els votants han castigat, i 
sumar-se a un pacte pro-Espanya, a favor dels espanyols. 
Ciutadans ha perdut 8 diputats i gairebé 400.000 vots. 
No es poden excusar en la llei electoral com ho estan 
fent. Amb un sistema majoritari, com el britànic, C’s tindria 
avui 0 diputats. La realitat és que Ciutadans ha pagat 
cara la seva campanya obsessiva contra el Partit Popular 
i Mariano Rajoy. C’s és el partit que més ha retrocedit. És 
hora d’escoltar a la gent i ajudar a formar un govern de 
moderació.

A Catalunya el PPC ha estat l’únic partit que ha pujat en 
vots i en escons

El separatisme no aconsegueix millorar els seus resultats 
i s’estanca a la baixa com a minoria a Catalunya: PPC, PSC 
i Ciutadans sumen 1,5 milió de vots i 18 escons. En canvi, 
ERC i CDC sumen 1,1 milió de vots i 17 escons. 
El separatisme ja ha dit que farà tot el possible per a fer 
fora el PP. Volen un govern feble per a poder trencar 
Espanya. El que no seria lògic és que Ciutadans i PSOE 
fessin el joc al separatisme. Per això, demanem que 
escoltin la veu de la majoria que demana un govern sòlid 
liderat pel Partit Popular. 
El Govern de la Generalitat està pervertint l’essència de 
la democràcia, ens estan portant al despotisme dels 
costums i a l’estigmatització dels qui pensen diferent. 
Tot fa pensar que faran cas omís al dictamen del Tribunal 
Constitucional i retorçaran l’Estat de Dret amb interessos 
partidistes, perquè no ens enganyem, estem davant una 
estafa majúscula que posa per davant una ideologia 
passada de moda al veritable esperit de la democracia.

Recuperem Barberà, candidatura ciutadana que es 
va formar mitjançant un procés de primàries obertes, 
transparents i sense quotes, va incorporar-se ara fa un 
any a l’Ajuntament de Barberà amb dos regidors, la 
Yolanda González i jo mateix. En aquest any, el nostre 
grup ha treballat per intentar portar el programa de 
Recuperem Barberà als diferents espais municipals.
Recuperem Barberà és una candidatura conformada per 
Canviem Barberà, ICV-EUiA i el Partit Pirata, a més de 
persones actives i compromeses amb els drets socials 
a Barberà. S’integra en el grup d’Entesa als organismes 
supramunicipals com el Consell Comarcal, l’Àrea 
Metropolitana i la Diputació, i aposta per la participació 
i la transparència en la política local. Els dimarts abans 
de cada Ple organitzem una reunió oberta a tota la 
ciutadania, el Ple Obert, per tractar els temes que es 
tractaran el dia següent.

En aquest any, el grup municipal de Recuperem Barberà 
ha presentat diverses propostes per transformar les 
polítiques de l’Ajuntament, sobretot en matèria de drets 
socials. Es van presentar propostes alternatives a les 
Ordenances Fiscals per incorporar-hi criteris ambientals 
i socials per facilitar que pagui més qui més té, i que 
qui té dificultats pugui trobar més facilitats.  Es van 
presentar reclamacions als Pressupostos per incorporar-
hi més inversions en equipaments comunitaris, i també 
un procediment d’elaboració, execució i control més 
transparent i participatiu.
La remunicipalització de serveis és una de les línies 
estratègiques del programa electoral de Recuperem 
Barberà. Hem fet propostes en la modificació d’estatuts 
de SABEMSA en aquesta línia, i també per una 
participació més àmplia i plural. Recuperem Barberà ha 
proposat també la municipalització de Barberà Inserta 
per tal de poder disposar de més eines per recuperar els 
serveis que ara presten empreses privades. Això suposa 
un estalvi, i sobretot una millora en les condicions de les 
persones que hi treballen, i per tant, un millor servei per 
a tota la ciutadania de Barberà del Vallès.
Tot i les coincidències amb bona part de l’Equip de 
Govern, les propostes de Recuperem Barberà no han 
estat recollides en la majoria dels casos. Seguirem 
treballant per aconseguir més transparència, més 
participació, i un Ajuntament al costat dels interessos i 
reivindicacions de la població.

Tot i les coincidències amb bona part de l’Equip  
de Govern, les propostes de Recuperem Barberà  
no han estat recollides en la majoria dels 
casos. Seguirem treballant per aconseguir més 
transparència, més participació, i un Ajuntament al 
costat dels interessos i reivindicacions de la població
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Plens Municipals 2016
Ple Municipal de maig
Com a primer punt de l’ordre del dia, es 
va aprovar l’acta de la sessió anterior per 
unanimitat.
A continuació, es va debatre l’aprovació del 
conveni entre l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i l’empresa municipal Sabemsa. 
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat 
dels grups polítics municipals.
Pel que fa al punt 3, la modificació de crèdit 
número 5, per suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris, la tinenta d’Alcaldia 
de Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina 
Pérez Barroso, va comentar que “part del 
romanent de Tresoreria es faria servir per 
endegar tots els projectes d’inversions que es 
volen posar en marxa”. 
Entre d’altres, es podrien destacar el Pla 
Director de Sanejament (1.096.338,71 euros), 
la reparació d’asfaltats (274.662,27 euros), 
el monitoratge dels subministraments 
municipals (198.064,81 euros), l’adequació 
a la normativa energètica (114.000 euros), 
la instal·lació d’un ascensor en l’edifici de 
l’Ajuntament (125.000 euros) o la compra 
dels terrenys Massana-Alió (350.000 euros), 
entre d’altres projectes.
Es proposava així la modificació del 
pressupost en matèria de despesa. 
Aquest punt es va aprovar amb els vots 
a favor de PCPB, JxB, ERC i PP, i les 
abstencions de PSC i RB. 
En el punt 4 es va debatre sobre un 
reconeixement extrajudicial de crèdits per 
tal de fer el pagament de diverses factures 
per un import total de 10.979,13 euros 
corresponents a l’anterior exercici. Aquest 
punt es va aprovar amb els vots a favor de 
PCPB, JxB i ERC, i les abstencions de PSC, 
PP i RB.
Respecte el punt 5, relatiu a donar compte 
sobre diversos aspectes, es va començar per 
donar compte al Ple de l’estat d’execució 
del Pressupost a data de 31 de març de 
2016. 
A continuació, va ser el torn de donar 
compte del període mig de pagament 
global de proveïdors referent al primer 
trimestre de l’any, que se situa en 25,20 dies.
Seguidament, es va donar compte de 
l’informe de morositat del primer trimestre 
de 2016. 
En el punt 6, es va debatre sobre el sorteig 
de selecció de les persones que formaran 
part de les meses electorals a constituir 
per a les Eleccions Generals al Congrés 
dels Diputats i al Senat del 26 de juny 
de 2016. Aquest punt es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups polítics 
municipals.
Pel que fa a les mocions previstes en l’Ordre 
del dia, les dues mocions presentades per 
ERC, una amb motiu del 4 de juny com a 
Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC) 

i una altra sobre mesures per a millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques, 
van ser retirades ja que s’havien aprovat 
prèviament per Junta de Portaveus.
En referència a la tercera moció prevista, 
presentada també per ERC, per la defensa 
de la sobinaria del Parlament de Catalunya 
i contra els atacs a les lleis catalanes, es va 
retirar de l’Ordre del dia per ser presentada 
per via d’urgència amb modificacions en el 
text original. 
Després del torn de precs i preguntes es 
va votar la urgència de la moció, que es va 
aprovar amb els vots a favor de PCPB, JxB, 
ERC, PSC i RB, i els vots en contra del PP.
A continuació, es va iniciar el debat del 
punt, en el qual s’acordava donar suport al 
Parlament de Catalunya en les iniciatives 
legislatives que refermin la voluntat 
de donar resposta a les emergències 
socials i instar a la Generalitat en el 
desplegament normatiu i reglamentari al 
que s’ha compromès i en la relació amb 
els serveis socials. També, impulsar des de 
l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 
24/2015, seguint l’exemple de l’Ajuntament 
de Sabadell, que manté el compromís 
de continuar impulsant accions per evitar 
desnonaments per impagament d’hipoteca 
o de lloguer, així com buscar mecanismes 
de segona oportunitat per cancel·lar deutes 
contrets per habitatge habitual, entre d’altres.
La moció per la defensa de la sobinaria del 
Parlament de Catalunya i contra els atacs 
a les lleis catalanes es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC, JxB i RB, els vots en 
contra de PP i les abstencions de PSC i 
PCPB.

Ple Municipal de juny
La sessió es va iniciar amb el debat per la 
renúncia del regidor d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i fins ara regidor de Cultura, 
Ramon Cos i Orobitg, segons l’escrit 
presentat per Cos el passat 15 de juny.  
Seguidament es va donar pas a l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior que tal com 
va destacar l’Alcaldessa de Barberà, Sílvia 
Fuster Alay, hi havia dos errors en el sumatori 
de vots. Després de fer constar els errors, 
l’acta va ser aprovada per unanimitat de 
tots els Grups Municipals. 
El següent punt de l’ordre del dia va ser 
debatre la modificació de crèdit núm. 7 per 
crèdits extraordinaris per finançar la nova 
aplicació pressupostària necessària per dur 
a terme el conveni entre els Ajuntaments 
de Barberà, Castellar i Sabadell per a la 
prestació conjunta del servei de grua 
municipal, un conveni que va ser debatut 
en un altre punt de la sessió. Va ser aprovat 
amb els vots a favor de PCPB, Junts per 
Barberà, ERC (1 vot) i Recuperem Barberà, i 
les abstencions del PSC i PP. 

A continuació es va donar compte al 
Ple dels Informes d’Intervenció amb 
Objeccions i del Funcionament del Control 
Intern. 
El següent punt va ser donar compte 
al ple de l’Informe núm. 2015/13 de 
Fiscalització d’Ingressos de l’any 2013, que 
té per objectiu fiscalitzar els ingressos del 
consistori.
Seguidament es va donar compte del 
decret núm. 1522 de 10 de juny de 2016, 
sobre rotacions i canvis realitzats entre 
els membres del Grup Municipal de Junts 
per Barberà i nova distribució de càrrecs i 
responsabilitats.
A continuació es va ratificar el decret 
sobre la tramesa expedient i personació 
d’un Recurs Contenciós Administratiu 
rebut el passat 15 de juny pel Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona 
en el qual s’informava que Ángel-Guillermo 
Más Murcia, Isaac Levy Benveniste i les 
associacions ‘Acción y Comunicacion sobre 
el Oriente Medio’ i ‘Lliga Internacional 
contra el racisme i l’antisemitisme’ contra 
la moció aprovada al ple del mes d’abril 
referent al suport a la campanya de boicot, 
desinversions i sancions contra l’Estat d’Israel 
i en solidaritat amb Palestina, presentada pel 
Grup Municipal Junts per Barberà. 
Aquest punt es va aprovar per unanimitat 
de tots els grups municipals.  
Un dels últims punts del dia va ser un altre 
donar compte, en aquest cas de l’acord 
adoptat per Junta de Govern Local del 
14 de juny, sobre la prestació del servei 
de Grua de forma compartida amb els 
municipis de Sabadell i Castellar del Vallès. 
Al punt número 7 es va donar compte de 
les resolucions alcaldia presidència i es va 
passar al punt 8 de l’ordre del dia dedicat a 
les mocions d’urgència. El Ple va aprovar 
per unanimitat l’entrada d’urgència de la 
Moció presentada pels Grups Municipals 
PCPB, Junts per Barberà, ERC, Recuperem 
Barberà, PP i PSC. 
La moció va ser relativa a la defensa d’un 
Servei Postal Públic de Qualitat a la nostra 
ciutat amb l’objectiu de donar suport als 
treballadors i treballadores del Servei 
Postal. 
La moció, que va ser aprovada per 
unanimitat de tots els grups municipals, 
insta al govern central a que prengui 
mesures necessàries per garantir la viabilitat 
d’un servei  de qualitat a Barberà.
El ple municipal va concloure 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

Quines són les prioritats de l’Equip 
de Govern per aquesta legislatura 
en la seva regidoria?
Durant aquests quatre anys, ens 
hem proposat tirar endavant 
diferents iniciatives en matèria 
d’Educació. 
Per exemple, la consolidació 
del funcionament del Consell 
Municipal d’Educació i el Consell 
Municipal d’Infants. 
També, i encara que està en una 
fase encara embrionària, encetar 
el debat per impulsar el Projecte 
Educatiu de Ciutat. 
Finalment, apostem per augmentar 
les accions en matèria de 
coeducació als centres educatius 
barberencs.

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran la llum 
de manera immediata? 
Ens aquests moments, estem 
treballant en el desenvolupament 
del Projecte Educatiu de Ciutat, 
que és una plataforma cívica 
preocupada pel futur del territori 
i la cohesió social, compromesa 
amb l’educació com a palanca 
de transformació social i de 
participació ciutadana, i impulsada i 
liderada pels ajuntaments.
En el nostre cas, ens serviria per 
dotar a la ciutat d’un pla estratègic 
per acordar de manera participativa 
i coordinada com serà la ciutat 
educadora que volem fer de 
Barberà.
Ara hi ha creada una comissió 
impulsora que durant els darrers 
mesos està recollint la visió 
ciutadana, tècnica i política 
sobre què entenem com a ciutat 
educadora i com podríem articular 
el projecte adaptant-lo a la realitat 
barberenca. Són idees inicials que 
es convertiran en un esborrany que 
més endavant haurà de ser debatut 
i aprovat al Consell Municipal 
d’Educació.
Una vegada el Consell aprovi 
aquest document base, es 

començarà a redactar el Projecte 
Educatiu de Ciutat.

Quin model de ciutat li agrada per 
a Barberà?
Un model basat en fer de Barberà 
una ciutat educadora, en promoure 
l’educació al llarg i ample de la vida 
i la participació de la societat en el 
projecte educatiu de ciutat.
Tal i com queda reflectit al 
Programa Municipal d’Educació, 
continuar fomentant i compartint 
iniciatives i experiències que 
millorin la qualitat de l’educació 
del municipi, que afavoreixin l’èxit 
educatiu i que garanteixin el dret 
dels infants i joves a l’educació.

Quin missatge vol transmetre als 
veïns i veïnes?
Doncs m’agradaria reforçar la idea 
de què treballem per a poder 
obtenir un alt nivell de qualitat 
a l’educació i a l’ensenyament 
per a tots i totes, en un context 
coeducatiu i d’equitat.

Durant aquests mesos de govern, 
quines han estat les primeres 
mesures o decisions que han 
hagut de prendre? 
Durant el primer i segon trimestre 
del curs 2015-2016 es van mantenir 
diverses reunions de treball 
amb diferents agents educatius i 
institucions (AMPA/AFA, direccions 
centres educatius, Plataforma per a 
una Educació de Secundària de  
Qualitat, partits polítics representats 
al Consistori, Serveis Territorials al 
Vallès Occidental) i amb el Consell 
Municipal d’Educació com a òrgan 
representatiu de la comunitat 
educativa de la ciutat, per tal 
de debatre sobre les opcions 
d’escolarització de la secundària 
per al curs 2016-2017.
L’opció consensuada que finalment 
l’Equip de Govern va traslladar 
als Serveis Territorials va ser la 
de matricular l’alumnat durant 
el 2016-2017 als dos instituts ja 
existents a la ciutat fent l’adequació 

Juan Antonio Grimaldo Dueñas

Regidor d’Educació i Formació Continuada

“Treballem per a poder obtenir un alt nivell de 
qualitat a l’educació i a l’ensenyament per a tots i 
totes, en un context coeducatiu i d’equitat”

L’Equip de Govern 
aposta per una 
Barberà plenament 
educadora 

provisional de les aules necessàries 
a l’institut de Can Planas, i continuar 
treballant amb tota la Comunitat 
Educativa i els Serveis Territorials 
d’Ensenyament per buscar 
solucions d’escolarització pel curs 
2017-2018 i següents.
Finalment, la decisió presa pel 
Departament d’Ensenyament va 
ser la d’obrir el curs 2016-2017 un 
nou institut amb seu a l’edifici de 
l’escola Elisa Badia.
Des de la Comissió de projecció de 
secundària del Consell Municipal 
d’Educació, diversos agents de 
la comunitat educativa continuen 
treballant en un informe a través del 
qual plantejar propostes als Serveis 
Territorials que donin resposta a 
l’escolarització de secundària a la 
ciutat durant els propers cursos.

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té 
el pressupost de 2017? 
Posarem èmfasi en la coeducació, 
en continuar avançant en el 
Projecte Educatiu de Ciutat i en 
la consolidació de les diferents 
línies de treball encetades per les 
comissions del Consell Municipal 
d’Educació.
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Notícies

Sabadell, Barberà i Castellar prestaran de forma compartida el 
servei de grua municipal

Roger Pérez Álvarez, nou regidor de l’Ajuntament
A la sessió ordinària del ple de 
l’Ajuntament celebrat el passat 
27 de juliol,  Roger Pérez 
Álvarez va pendre posessió 
com a regidor del Consistori 
barberenc pel Grup Municipal 
d’ERC, formant part de l’Equip 
de Govern Municipal.

Des de l’1 de juliol, els 
municipis de Sabadell, Barberà 
del Vallès i Castellar del Vallès 

presten, de forma compartida, 
el servei de grua municipal 
després de la formalització d’un 
conveni de cooperació, que tots 
tres ajuntaments van signar el 
passat 30 de juny a l’Ajuntament 
de Sabadell, per municipalitzar 
aquest servei.
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència dels alcaldes 
Juli Fernàndez, Sílvia Fuster 
i Ignasi Giménez, és fruit de 

molts mesos de treball tècnic 
i jurídic per aconseguir que el 
servei tingui una gestió pública 
i alhora compartida. L’objectiu 
és reduir els costos, que tots 
tres municipis afrontaven de 
manera separada, i sumar 
esforços mitjançant un 
instrument de cooperació 
que permeti racionalitzar la 
despesa.

9 municipis de la comarca acorden recuperar la llera del riu Ripoll

Les formacions CAV-CUP, 
ERC i Entesa de les diferents 
poblacions van presentar un 
manifest unitari per treballar 
conjuntament per recuperar el 

riu Ripoll.
En la declaració, es recull la 
voluntat de desenvolupar la 
llera del riu Ripoll com a una 
rambla “sostenible, on les 

dimensions ambientals, socials 
i econòmiques estiguin en 
equilibri”. Per això, els municipis 
de Ripollet, Cerdanyola, 
Montcada, Sabadell, 
Barberà, Badia, Castellar, 
Sant Quirze i Sant Llorenç 
Savall, es comprometen a 
impulsar la Conca del Ripoll 
com a eix estratègic de 
desenvolupament en els anys 
vinents, que sigui una acció 
prioritària a escala comarcal 
i que les actuacions que 
faci cada localitat participin 
d’una visió de conjunt. Per 
això, crearan un organisme 
supramunicipal de coordinació 
i gestió de la Conca del Ripoll.

Més de 180 experts participen en la constitució del Consell de 
Mobilitat de l’AMB
Més de 180 experts en mobilitat 
van participar el 18 de juliol en la 
constitució oficial del Consell 
de Mobilitat de l’AMB, un nou 
òrgan consultiu metropolità 
que neix amb la voluntat 
d’aglutinar tots els agents 
socials de la metròpoli implicats 
en la mobilitat i assentar les 

bases d’una manera sòlida i 
consensuada per dibuixar i 
fer realitat, entre tothom, una 
mobilitat metropolitana molt 
més neta i sostenible.
L’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, com a 
membre de l’AMB va assitir a la 
creació d’aquest nou òrgan.
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El passat dia 12 de juliol, 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va visitar l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per 
parlar sobre els problemes i 
la manca d’habitatge públic 
a la ciutat. Aquesta visita 
suma amb les tres realitzades 
anteriorment, on el Govern 
de la ciutat va mostrar el seu 
compromís en la lluita contra 
l’exclusió residencial.
En aquesta ocasió, l’objectiu 
de la visita va ser compartir 
la gestió realitzada per 
l’Ajuntament per tal de 
fer créixer el parc públic 
d’habitatge i exigir d’aquesta 
manera un compromís clar 
en inversions per part de 
la Generalitat, per tal que 
Barberà del Vallès pugui 
millorar els seus recursos a 
l’hora d’afrontar les necessitats 
d’allotjament i lloguer social.
En aquest sentit, l’Ajuntament 
participarà en la prova pilot del 
projecte 60/40 que suposa 
la possibilitat de mobilitzar 
habitatge privat per donar 
resposta a les necessitats de la 
ciutat en matèria d’emergència 
i exclusió residencial.

D’altra banda es preveu 
que, pròximament, la ciutat 
disposarà d’un augment 
significatiu d’habitatge social 
procedent del conveni entre 
Generalitat i BBVA, un conveni 
que ens permetrà millorar el 
temps de resposta davant 
el reallotjament de famílies. 
Aquest conveni, tot i que és 
beneficiós per la ciutat, no ha 
de fer oblidar que BBVA durant 
anys, ha estat una de les 
entitats financeres que més ha 
desnonat arreu de Catalunya i 
tot l’estat espanyol. 
Tot i així, una de les prioritats 
de l’Ajuntament és la 
de donar resposta a les 
situacions d’emergència 
social, i en aquest sentit el 

L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès visita l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya

govern treballarà perquè 
aquest conveni es materialitzi 
amb el major nombre 
d’habitatges possibles per a 
la ciutat.
Per últim, durant la visita, 
l’Ajuntament va manifestar el 
seu interès i compromís en el 
desenvolupament i aplicació 
de la nova llei de mesures 
urgents contra l’exclusió 
residencial, destinada a 
substituir la llei 24/2015, 
suspesa en la seva majoria 
pel Tribunal Constitucional. 
Aquesta nova llei compta 
amb el suport del Consell 
de l’Advocacia Catalana i 
comptarà amb mesures 
d’expropiació temporal, lloguer 
social i altres. S’espera que 
durant els pròxims dies es faci 
públic el text final d’aquesta 
proposta que ha de suposar 
una nova eina en la lluita 
contra l’exclusió residencial. 

Habitatge

L’Ajuntament visita l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per tal d’exigir 

un compromís en inversions a 
la Generalitat per tal que Barberà pugui 

millorar els seus recursos enfront les 
necessitats d’allotjament i lloguer social
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      Barberà

Graduació de l’alumnat del PFI Auxiliar de vivers i jardins
L’acte de cloenda del curs 15-16 
del PFI d’auxiliar de vivers i jardins 
va comptar amb la presència de 
l’Alcaldessa, Sílvia Fuster, i la 
Regidora d’Ocupació, Sandra 
Ramos. Destacar, també, la 
presència de familiars de l’alumnat 
així com de les empreses on 
l’alumnat ha realitzat les pràctiques. 
A la presentació de l’acte, 
l’Alcaldessa i la Regidora 
d’Ocupació van aprofitar per agrair 
a l’alumnat la seva tasca realitzada 
dins del municipi, recordant 
el guarniment del balcó de 
l’Ajuntament per Nadal i els treballs 
de manteniment de diferents 
parcs i jardins de la ciutat. També 
van voler destacar l’oportunitat 

de créixer que els ha ofert aquest 
curs no només a nivell formatiu 
o professional sinó també a nivell 
personal. 
Des de Barberà Promoció i 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
es va agrair la col·laboració de les 
següents empreses: Floristeria 
Prades; Flors i Plantes Ara; 

Jardinet; Natural i Arts Jardiners; 
Talher SA; Viveros Ventura SL.
Els Programes de Formació i 
Inserció tenen una durada de 1.000 
hores i tenen com a objectius 
facilitar la inserció laboral d’aquest 
alumnat i, sobretot, la continuïtat 
al sistema educatiu reglat en el 
curs 2016-2017.

Finalitza el 
programa MARMI

La Fundació Tallers, en el marc 
del conveni de col·laboració signat 
el 2012 amb la FBP,  va iniciar el 
juny del 2015 el Servei Integral 
d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat 
(SIOAS 2015-2016), subvencionat 
pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya i cofinançat  pel Fons 
Social Europeu, que ha finalitzat el 
30 de juny de 2016.
Quinze han participat al programa 

SIOAS, residents a Barberà del 
Vallès, amb discapacitat severa, de 
les quals, vuit (53%) han trobat feina 
a l’empresa ordinària. A dia d’avui 
encara mantenen la feina sis de les 
vuit persones contractades (40% 
d’inserció).
Com a Servei Integral, el SIOAS, 
a més de realitzar les accions 
pròpies d’orientació i intermediació 
laboral, ha ofert acompanyament 
psicològic-emocional als 
participants. 

La CEP de l’Hort de La Torre d’en Gorgs, ens explica
“Sóc la CEP i el 22 d’abril també 
va ser el dia que em van posar 
a sota l’arbre de l’hort i em van 
triar un nom entre totes les 
persones assistents a la festa 
d’inauguració. 
El meu nom és CEP – Cultiu 
d’Empoderament Professional 
i Personal i sóc la cadira que 
estic sota l’arbre de l’hort. 
La meva tasca és observar 
i acompanyar a totes les 
persones que cultiven a l’hort i 
explicar com va.
La feina, en aquests dos 

primers mesos, ha estat molt 
productiva i les persones 
que han cultivat l’hort han 
treballat de valent, gaudint de 
fer-ho i aprenent que si una 
terra i les llavors plantades 
es cuiden, donen molt bons 
resultats”.

A la fotografia, integrants de 
dos cursos d’Activitats auxiliars 
en vivers i jardins i centres de 
jardineria, realitzats a Barberà 
Promoció a partir de finals d’abril (curs per a jovent dins del Programa Integral de 
Garantia Juvenil  i curs per a persones adultes de formació ocupacional).

El passat 30 de juny va finalitzar 
el programa MARMI en l’edició 
2015-16, que és un programa  per 
a la millora de l’ocupabilitat de 
les persones. En aquesta edició 
hi han participat  47 persones al 
llarg de set mesos.
A data 30 de juny 11 persones 
participants han trobat feina i 
altres 3 han iniciat cursos de 
formació ocupacional. 
La resta continuarà en el Servei 
de Feinateca a la carta i estan 
motivades per participar, també, 
en altres accions i programes que 
s’ofereixin a Barberà Promoció 
per la millora de l’ocupabilitat, 
fins que aconsegueixin l’objectiu 
professional que desitgen. 
Aquest mes de juliol algunes 
d’elles ja participaran en el 
taller d’horta que es realitzarà 
properament.
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Una Festa Major molt participativa

Barberà del Vallès ha viscut la seva Festa Major amb una gran participació de la 
ciutadania. Des del pregó del divendres al vespre i fins al castell de focs d’artifici 
de dilluns a la nit, carrers i places de la ciutat s’han omplert d’activitats per a tots 
els públics.
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Programes per a col·lectius socials

Cal destacar la 
importància de 

la llengua com a 
transmissora de 

valors i com a eina de 
comunicació i educació. 

El llenguatge crea 
realitat, però també la 
representa i reflecteix

La ciutat veïna de Cerdanyola 
del Vallès va acollir el passat 
28 de juny la presentació de 
la Xarxa de Municipis LGTBIQ, 
una iniciativa impulsada des 
dels ajuntaments de Barberà 
del Vallès, Terrassa, Sabadell, 
Berga, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Coloma de Gramenet 
i Cerdanyola del Vallès, amb 
el suport de la Diputació de 

Barcelona.
La constitució de la Xarxa de 
Municipis LGTBIQ és un projecte 
innovador a tot l’Estat, creat 
amb l’objectiu de lluitar contra 
l’homofòbia, la lesbofòbia, la 
transfòbia, la intersexofòbia i 
la bifòbia de manera quotidiana 
i des dels diversos àmbits de 
les polítiques locals. A més, la 
xarxa pretén ser una eina per als 

Barberà forma part de la xarxa ciutats LGTBIQ per la 
defensa de la igualtat en la diversitat

municipis que en formen part 
per a impulsar el treball conjunt 
amb la possibilitat d’intercanviar 
experiències i projectes de 
treball.
La presentació va anar a càrrec 
de diferents alcaldesses, 
alcaldes, regidores i regidors 
de les diferents ciutats que 
hi participen en la Xarxa. 
La regidora del Programa 
per a Col·lectius Socials de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Mireia Sánchez Pi, ha 
manifestat la necessitat de 
treballar per “incrementar la 
nostra acció política i social 
per fer front als perjudicis i 
l’homofòbia, que fa que els drets 
de la comunitat LGTBI siguin els 
nostres drets”. 

El  28 de juny, l’associació 
ACORD en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès va organitzar una 
conferència per commemorar 
el Dia Mundial de l’Orgull 
LGBTIQ.
L’objectiu de la conferència 
era donar a conèixer la Llei 

11/2014 per garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, que va 
ser aprovada pel Parlament 
de Catalunya a l’octubre de 
2014 i el que suposa la seva 
implementació per tota la 

Conferència amb motiu del Dia de l’Orgull LGBTIQ   

societat, tant per les institucions 
públiques com per la societat 
civil. 

L’Ajuntament ha organitzat el 
curs “Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu”, impartit 
per la Diputació de Barcelona, 
amb l’objectiu de detectar 
el sexisme en el llenguatge i 
oferir estratègies i eines per tal 
d’evitar-lo.
El curs, que anava adreçat a part 
del personal tècnic de la plantilla 
municipal de totes les àrees i/o 
seccions de l’ajuntament, va tenir 
una durada de 8 hores i va anar 
a càrrec de Montserrat Vallvé 
Viladoms, experta en la matèria.
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’implementarà en els propers 4 
anys. És una eina estratègica de 

treball amb la finalitat d’incorporar 
la coherència interna a la pròpia 
política pública, identificar les 
discriminacions per raó de sexe 
que es puguin donar, així com 
establir objectius i pràctiques per 
a la consecució de la igualtat real 
i efectiva en dones i homes dins 
del consistori.

L’Ajuntament forma al seu personal 
en llenguatge no sexista

L’Associació per a la Igualtat 
Dones.com va organitzar el taller 
‘Mites i tabús sobre la sexualitat 
femenina’, amb motiu del 28 de 
maig, Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones.  
El taller va constar de dues 
sessions: a la primera es va 
treballar l’anatomia i fisiologia 
del plaer femení des d’una 
perspectiva no androcèntrica i 
també es va parlar dels mites 
i tabús sobre la sexualitat 
femenina; a la segona es va 
treballar l’energia sexual com a 
font de plaer. 

‘Mites i tabús sobre la 
sexualitat femenina’
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Comerç
Un 78% dels establiments barberencs 
creuen que hi ha una evolució comercial 
igual o millor que l’any passat
Al juny, el Teatre Municipal 
Cooperativa va acollir una 
reunió amb els comerços, 
presidida del regidor de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació, Pere 
Pubill i Linares, amb l’objectiu 
d’intercanviar idees, comentaris 
i propostes per a la millora del 
comerç de la ciutat.
En la trobada es van presentar 
els resultats de dos estudis que 
s’han realitzat a la ciutat sobre 
el clima comercial, adreçada 
als propis establiments 
comercials, i altra sobre els 
hàbits de consum, realitzada a la 
ciutadania. 
A la presentació, a càrrec de 
Jordi Bacaria de l’empresa 
J3B3, van assistir una 
cinquantena de persones 
representants de diferents 
establiments de la ciutat que 
van mantenir un debat sobre 
les diferents qüestions que 
plantejaven els estudis, que 
afecten al comerç del municipi, 
així com la manera de poder 
reforçar la dinàmica comercial 
de Barberà. 
En ambdues anàlisis es desprèn 
que “el teixit comercial urbà 
de la ciutat conviu amb una 

sensació de centrifugació de la 
clientela cap a altres polaritats 
comercials”, és a dir, que la 
ciutadania barberenca realitza 
les seves compres a altres eixos, 
com per exemple, el Centre 
Comercial Baricentro.
En concret en l’estudi fet per 
conèixer el clima comercial 
s’han realitzat diferents 
enquestes als establiments per 
conèixer la seva opinió respecte 
a l’evolució dels comerços i 
serveis a Barberà. D’aquesta 
anàlisi es desprèn que un 78% 
de les empreses enquestades 
creuen que hi ha una evolució 
igual o millor que en l’any 
2015, en termes de facturació, 
ocupació i marge comercial. 
Altra part de l’estudi ha estat 
realitzat a la ciutadania per 
conèixer quin són els hàbits 

de consum i com actua el 
consumidor barberenc. Segons 
determinen les enquestes 
realitzades la ciutadania “confia 
plenament en els comerços del 
municipi en l’aprovisionament de 
productes bàsics i quotidians”. 
Per exemple, el 96% de les 
persones enquestades han 
afirmat que realitzen les seves 
compres d’alimentació fresca 
a comerços de la ciutat; un 
63% ho fa al Mercat Municipal 
Onze de Setembre, un 26% 
en supermercats, i un 2% en 
establiments especialitzats. 
Pel que fa a la roba i calçat el 
50% de la població enquestada 
ho fa a la ciutat, un 25% ho fa a 
la ciutat de Sabadell, i un 16% a 
Barcelona.  
Cal destacar que l’estudi també 
analitza d’una manera específica 
el grau d’acceptació del Centre 
Comercial Baricentro, on es 
posa de manifest una bona 
valoració per part dels veïns i 
veïnes enquestats. 
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Projecte Educatiu de Ciutat

Barberà del Vallès sempre 
ha estat en pro de l’Educació 
per tal d’arribar a ser una 
ciutat plenament educadora, 
realitzant accions com el 
Programa Municipal d’Educació, 
el Pla Educatiu Entorn, accions 
innovadores i coeducatives 
adreçades als centres educatius 
i a les famílies i potenciant la 
participació, el debat educatiu i el 
treball en xarxa.
Un Projecte educatiu de 
ciutat és un instrument que 
ajuda a definir el model de 
ciutat que es vol i els valors 
que el sustenten, a concretar-
ne accions i a establir les 
complicitats necessàries entre 
administracions i ciutadania per 
tirar-lo endavant.  
Aquests plans estratègics de 
ciutat s’acorden de manera 
participada i ens han de guiar per 
assolir els objectius de la Carta de 
ciutats educadores que aquest 
Ajuntament va signar al 1994. 
Una de les prioritats municipals 
és la de continuar treballant per 
desenvolupar els continguts 
d’aquesta carta. El concepte 
de ciutat educadora, amb el 
qual l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès està compromès, va 
més enllà de les actuacions 
dels centres educatius i de la 
Regidoria d’Educació, i està 
vinculat a tots els àmbits del 
govern de la nostra ciutat. 

El PEC busca el compromís 
ciutadà amb l’educació. Una 
educació entesa com un procés 
permanent d’aprenentatge, al 
llarg de tota la vida, i que per tant 
va més enllà de l’escola.  
Per tal d’elaborar un document 
de bases sobre com la comunitat 
educativa de Barberà vol 
desenvolupar el PEC, durant 
aquest curs 2015-2016 ha 
començat a treballar una 
comissió del Consell Municipal 
d’Educació amb l’encàrrec 
d’impulsar el PEC de la nostra 
ciutat.  Aquesta comissió 
impulsora en la qual participen 
persones que formen part de 
diferents agents de la comunitat 
socioeducativa (d’AMPA/AFA, de 
centres educatius d’ensenyament 
reglat i no reglat, de llars d’infants, 
de la biblioteca municipal, 
mares i pares, d’ empreses del 
lleure educatiu, d’associacions 
veïnals, de diverses entitats, dels 
grups municipals i dels serveis 
educatius) es va constituir el 10 
de novembre de 2015. En aquesta 
primera reunió es va compartir el 
concepte de “ciutat educadora” 
i de “projecte educatiu de ciutat”, 
es va treballar en un pluja d’idees 
inicial sobre quins àmbits ha de 
contenir el PEC de Barberà, quins 
agents han de participar i quines 
metodologies utilitzar, i també 
es va elaborar conjuntament un 
calendari de treball. 

Dins del calendari de treball 
una de les primeres tasques 
proposades va ser la d’elaborar 
un document de bases per a 
l’impuls del PEC de Barberà del 
Vallès.
Per a l’elaboració participada 
d’aquest document de bases 
s’han realitzat tres sessions 
més de treball amb la idea de 
recollir la visió tècnica (en la qual 
va participar personal tècnic 
dels diferents departaments 
municipals), la visió ciutadana 
(amb la participació de persones 
representants de diferents agents 
de la comunitat socioeducativa i 
a títol individual) i la visió política 
adreçada al Ple municipal.

Les idees aportades es recolliran 
en un document base, una 
petita guia feta a mida de 
Barberà del Vallès, pensada per 
la seva ciutadania i que ha de 
respondre a la seva idiosincràsia 
i cultura de participació 
educativa. Aquest document 
contindrà els àmbits de treball, 
els agents que han de participar, 
les metodologies i procés a 
seguir i el calendari de treball per 
als propers dos cursos.
Un cop revisat i aprovat aquest 
document pel Consell Municipal 
d’Educació, òrgan de participació 
que representa a la comunitat 
educativa de la ciutat, es 
continuarà treballant per tirar 
endavant el Projecte educatiu de 
ciutat.

Educació

La ciutat esdevindrà educadora quan 
reconeixerà, exercirà i desenvoluparà a 
més de les seves funcions tradicionals 
(econòmia, social, política, prestació de 
serveis) també una funció educadora, en el 
sentit que assumeixi una intencionalitat i una 
responsabilitat
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Notícies

La plaça de la Vila de Barberà 
del Vallès va acollir durant un 
cap de setmana la X Mostra 
d’Entitats de la ciutat, on 
enguany han participat un 
total de 36 associacions de 
diferents àmbits: culturals, 
igualtat de gènere, gent gran, 
esport, moviments socials, medi 
ambient o salut, entre d’altres.
Les carpes, decorades 
especialment per l’ocasió, no 
van parar d’acollir activitats 
durant les dues jornades. Les 
associacions van poder donar a 

Se celebra la X Mostra d’Entitats conèixer a la ciutadania el seu 
treball així com captar nous 
socis i sòcies que volguessin 
implicar-se i formar part l’ampli 
ventall associatiu de Barberà.
Una de les novetats ha estat 
el seu logotip, aquest cop 
escollit a través d’un concurs 
organitzat per l’AMPA de 
l’Institut Can Planas i en el 
que van participar desenes de 
treballs realitzats per l’alumnat 
del centre. La creadora de la 
imatge d’aquesta edició ha 
estat l’alumna de 2n batxillerat, 
Alba González García. 

Alba González García, 
creadora de la imatge de la 
Mostra

Projecte Lècxit

Les voluntàries del Lècxit participen en la visita 
literària “La Barcelona de Mercè Rodoreda”
El passat 21 de juny, les 
persones que durant aquest 
curs han estat voluntàries del 
Lècxit van participar en una 
ruta literària centrada en la 
figura de Mercè Rodoreda. 
El Lècxit és un programa 
que té l’objectiu de millorar 
la comprensió lectora i l’èxit 
educatiu dels infants. Aquest 
curs el Lècxit s’ha implantat 
a Barberà del Vallès, on 
ha comptat amb una gran 

acollida, participant infants 
dels centres Pablo Picasso, el 
Bosc i Marta Mata.
Com a darrer 
acte formatiu del 
programa Lècxit, 
l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès 
va organitzar una 
sortida literària per 
la Barcelona de 
Mercè Rodoreda. 

Més de 80 persones a la cloenda del Lècxit

El passat dijous, 2 de juny, es 
va celebrar la cloenda del 
Lècxit amb la participació 
de més de 80 persones. 
Actualment el Lècxit compta 
amb 63 participants, entre 
infants i persones voluntàries; 
la implicació de les escoles 
Pablo Picasso, del Bosc i 
Marta Mata, els instituts La 
Romànica i Can Planas, les 
entitats SCAI, l’AMPA de 
l’Institut La Romànica i l’AMPA 
de l’Institut Can Planas, 

la Biblioteca municipal i 
diferents departaments de 
l’Ajuntament i la Generalitat. 
Tot plegat fa que el programa 
Lècxit hagi esdevingut un 
projecte de ciutat, transversal 
i integrador. 
Com a celebració d’aquest 
primer aniversari es va dur a 
terme un acte on els infants i 
les seves parelles voluntàries 
van explicar un conte col·lectiu 
fet per ells mateixos al públic 
assistent. A més, també es 

va poder 
gaudir del 
reconeixement 
que els 
infants van fer 
a les seves 
respectives 
parelles.
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Gent Gran

Flashmob Activa’t +60
Les persones participants als 
cursos d’activitat física del 
Programa Activa’t +60 es 
van reunir per realitzar una 
coreografia conjunta i van 
donar per finalitzat el curs 

d’aquesta manera tan vistosa.
Si vols veure la coreografia 
visita la web municipal 
http://www.bdv.cat/gent-gran

Ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès van 
visitar Terol, dins del programa Turisme Cultural 
organitzat per la regidoria de Gent Gran.
Un circuit de 6 dies on han pogut visitar, entre d’altres, 
Terol, Albarracín o la Sierra de Gúdar. 

La Gent Gran de Barberà marxa de 
Turisme Cultural

II Mostra BarberArt
La Biblioteca Esteve Paluzie va acollir la 
inauguració de la segona edició de l’exposició 
col·lectiva BarberArt, una mostra de pintura, 
dibuix, escultura i treballs manuals realitzats per 
ciutadania barberenca. Enguany, han participat 35 
artistes de més de 60 anys de Barberà.



19

Esports

Més de 1.800 persones van 
participar a la 28a Diada de 
la Bicicleta. 
Un any més la ciutadania 
va sortir al carrer per gaudir 
d’una jornada esportiva i 
de germanor que ha tornat 
a batre rècords

3 integrants de l’equip ADB 
Barberà, convocats amb la Selecció 
Espanyola de Hoquei en cadira de 
rodes elèctrica al campionat europeu 

Jonathan Alonso 
Moyano i el Barberà 
Rookies Club de 
Futbol Americà es 
proclamen millor 
esportista i entitat 
del 2015 a la Nit de 
l’Esport

El Mestre Internacional xilè, 
Cristóbal Henríquez, guanya l’Open 
Internacional d’Escacs

Més de 18 mil metres nedats
al Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 2016

Nou programa educatiu 
d’activitats aquàtiques, 

una eina per a la inclusió social
La JGL aprova el 
Programa d’activitats 
físiques i esportives en 
el medi aquàtic pel curs 
2016-17, un programa que 
vol promoure de manera 
general l’activitat física 
i l’esport en llur àmbit 
territorial i vetllar per la 
plena utilització de les 
instal·lacions esportives 
municipals existents.
Ofereix un total de 1.370 
places per a les diferents 
activitats.
A diferència de cursos 
anteriors, s’ha reservat 
una plaça en cada grup i 
nivell a infants i persones 
adultes amb necesitats 

especials derivades de 
situacions personals i 
socials desafavorides, que 
rebran, dins dels grups 
ordinaris, una atenció 
personalitzada.
També, a diferència d’anys 
anteriors, s’ha modificat 
el sistema d’accés a 
les diferents activitats, 
afavorint en l’elecció a 
la població resident al 
municipi.
El pressupost global 
estimat ascendeix a un 
total de despeses de 
498.260,00 euros i uns 
ingressos previstos pel 
pagament de les taxes de 
183.698,14 euros. 

Des de l’Ajuntament es vol felicitar a tots 
els nedadors i les nedadores de l’escola de 
tecnificació per la seva gran trajectòria i pels 
premis obtinguts en aquesta temporada
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Barberà en un minut 

La ciutadania barberenca gaudeix d’una nova 
edició del ‘Blues a la fresca’

La Colla de Geganters i Grallers de Barberà participa en 
l’Aplec Internacional de Perpinyà

El Festival Infantil de l’AVV Can Gorgs assoleix una 
gran participació

Barberà celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica

La plaça Unitat de Barberà del Vallès es va tenyir de 
diverses tonalitats durant la primera festa del barri 
de l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic

Mostra de Treballs dels Tallers 
Culturals

El Grup de Joves del Casc Antic de Barberà, Foment de les Antigues Tradicions, ha organitzat, un any més, la 
tradicional Revetlla de Sant Jaume.  Durant tres dies, el Casc Antic ha estat l’escenari de multitud d’activitats 
destinades a la gent del barri així com a la ciutadania en general 
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Prop de 50 persones van participar a 
la festa pre-vacances organitzada per 
l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes de 
Can Gorgs

El Festival Infantil de l’AVV Can Gorgs assoleix una 
gran participació

La plaça Unitat de Barberà del Vallès es va tenyir de 
diverses tonalitats durant la primera festa del barri 
de l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic

Barberà celebra amb èxit el 18è Mercat 
Medieval

L’Escola Municipal de Música surt al carrer per celebrar 
el Dia Internacional de la Música

Jesús Ávila Granados presenta a la 
Biblioteca el seu llibre ‘La confesión. 
El médico templario’

Gran èxit de la Mostra Gastronòmica 
de Barberà del Vallès

Mostra de Treballs dels Tallers 
Culturals

El Grup de Joves del Casc Antic de Barberà, Foment de les Antigues Tradicions, ha organitzat, un any més, la 
tradicional Revetlla de Sant Jaume.  Durant tres dies, el Casc Antic ha estat l’escenari de multitud d’activitats 
destinades a la gent del barri així com a la ciutadania en general 

Es lliuren els premis de la 6a Ruta 
de la Tapa. La Millor Tapa i el Millor 
Establiment han estat per a 
Bar Granja Can Llobet

Es presenta el projecte educatiu ‘Gegants a 
l’Escola’, on ha participat el cap de Colla dels 
Geganters i Grallers de Barberà del Vallès, Josep 
Torrella
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Consells de Seguretat al domicili
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local de Barberà inicien cada any, en 
èpoques estiuenques, una campanya informativa 
per prevenir els fets delictius més habituals durant 
les vacances. Volen recordar alguns consells de 
seguretat per estar més tranquils a casa. 
Més informació a www.bdv.cat

Notícies

Barberà compta amb cinc nous 
agents de la Policia Local

L’Ajuntament va participar a l’acte 
de presa de possessió dels cinc 
nous agents que formaran part 
del cos de Policia Local de la 
ciutat, que han finalitzat el procés 
de formació després d’haver 

aprovat la convocatòria de places 
que es va iniciar l’any 2014.
L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, acompanyada 
per la regidora de Policia Local 
i Seguretat Ciutadana, Carmina 

Pérez Barroso, van felicitar als 
nous agents per formar part de la 
Policia Local de Barberà del Vallès 
després d’haver superat tant els 
exercicis de la convocatòria així 
com els 9 mesos de formació 
policial que han realitzat a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya. 
Ara han de romandre 1 any en 
pràctiques per formar part de la 
plantilla d’agents de Policia Local 
de Barberà.
A l’acte també va assistir el 
Subinspector Cap de la Policia 
Local de Barberà, l’Inspector Cap 
de la Policia Local de Barberà i 
la Inspectora Cap dels Mossos 
d’Esquadra de la nostra ciutat. 

L’Ajuntament vol recordar que 
la ciutat compta amb una 
Ordenança reguladora de tinença 
d’animals amb la qual es regulen 
els aspectes relacionats amb 
les condicions de manteniment 
dels animals, higiene personal 
dels mateixos, així com la salut 
pública i les mesures que afecten 
la tranquil·litat i seguretat de les 
persones. El fet de no retirar les 
defecacions dels animals de 
la via pública es considera, en 
l’Ordenança, una infracció de 
caràcter greu amb multes que 
van des dels 401 fins els 2.000 
euros.
Des de les diferents regidories 
de l’Ajuntament es continua 
treballant en noves accions de 
sensibilització per tal de reduir 
el nombre d’excrements que la 
ciutadania barberenca es troba, 
dia a dia, a la via pública, a causa 
de l’incivisme d’algunes persones.

L’Ajuntament sancionarà 
les persones incíviques 
que no recullin 
defecacions dels seus 
animals a la via pública
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
PARC CENTRAL

FUNDACIÓ CÍVICA ORENETA DEL 
VALLÈS

ANY DE CONSTITUCIÓ
2006

MEMBRES
11 membres del Patronat, 
6 membres Consell 
Assessor, 47 persones 
voluntàries i més de 9.000 
persones beneficiaries  
l’any 2015.

OBJECTIUS
Organitzar, patrocinar 
i/o donar suport a 
qualsevol activitat cultural, 
solidària, artística, de 
lleure, mediambiental, 
socioeducativa i esportiva, 
a través de les quals es 
transmetin i/o fomentin 
inequívocament els valors 
cívics que garanteixen la 
convivència i la cohesió 
social entre tots els 
ciutadans

LES SEVES ACTIVITATS 
SÓN TANCADES 
PELS SOCIS I SÒCIES 
O OBERTES A LA 
CIUTADANIA? 
Totes les nostres 
activitats són obertes a la 
ciutadania. Som ciutadans 
per a ciutadans.

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 
LA SEVA ENTITAT? 
Per a la gent gran 
realitzem 54 hores 
setmanals de tallers molt 
diversos amb més de 500  
persones beneficiàries. 

Orientem a joves en atur 
a través del projecte Jove 
Empodera’t i gestionem 
el Punt Òmnia del Casal 
Cívic de la Generalitat 
Badia-Barberà, amb 
38 hores setmanals 
d’activitats de formació 
informàtica.
 
LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O REALITZA 
ACTIVITATS CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS? 
El treball en xarxa amb 
entitats és un del objectius 
fundacionals. Tenim 
subscrits 36 convenis de 
col·laboració amb entitats 
del Vallès.

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
L’any 2011 vam rebem 
el Segell de Qualitat 
de Fundació Cívica, i 
ens vam convertir en la 
tercera fundació cívica 
de Catalunya i la setena 
d’Espanya. L’any 2015, 
se’ns concedeix el segell 
“ONG Acreditada” per la 
Fundación Lealtad perquè 
complim amb tots tots 
els criteris establerts de 
Transparència i Bones 
Pràctiques.
Som la teva oportunitat 
de millorar la societat 
més propera. Vine amb 
nosaltres!!!
www.oreneta.org      
fundacio@oreneta.org

Entitats

ANY DE CONSTITUCIÓ
2 de maig de 2008

MEMBRES 
70 famílies

OBJECTIUS 
Reivindicar les 
necessitats socioculturals 
en un barri relativament 
nou amb un veïnat arribat 
d’altres punts del territori. 
Amb un objectiu clar 
“arrelar” aquests veïns i 
veïnes al Parc Central a 
la vegada que integrar la 
diversitat de cultures de 
la qual gaudeix el Parc 
Central.

LES SEVES ACTIVITATS 
SÓN TANCADES 
PELS SOCIS I SÒCIES 
O OBERTES A LA 
CIUTADANIA? 
Dirigides a les persones 
sòcies i obertes a la 
ciutadania; una porta 
oberta a tot el món.

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 
LA SEVA ENTITAT? 
El nostre primer objectiu 
és organitzar activitats 
que serveixin de trobada 

entre els nostres veïns 
i veïnes, mitjançant 
activitats que dinamitzin i 
mantinguin viva la nostra 
demarcació amb tot el 
seu col·lectiu (infants, 
jovent, adults, gent gran), 
mitjançant activitats 
culturals, recreatives, 
esportives i participatives.

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O 
REALITZA ACTIVITATS 
CONJUNTES AMB 
ALTRES ASSOCIACIONS? 
La nostra Associació 
forma part de FAV 
Barberà del Vallès, 
participem en activitats 
conjuntes com ara: 
Mostra d’Entitats, Diada, 
Dia Mundial contra la 
Violència de Gènere, etc.

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
La nostra Associació es 
pot definir amb un sol 
eslògan:

“Si t’estimes el teu barri 
treballa per ell”



HORARIS D’ESTIU 
DE BARBERÀ DE VALLÈS

SERVEIS D’AÏGUES DE BARBERÀ 
EMPRESA MUNICIPAL S.A

c/ Circumval·lació, 14
Horari: fins el 31 d’agost, de 8 a 14h

Oficina de Sabemsa a l’OAC 
Passeig Doctor Moragas, 224
Horari durant tot l’any: de 8 a 13.30h

ZONA BLAVA D’ESTACIONAMENT  
DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

Gratuïta entre l’1 i el 31 d’agost,  
ambdós inclosos.

TANCAMENT D’ESTIU  
DEL CAP ROSA DELS VENTS

Fins  l’11 de setembre el CAP Rosa dels 
Vents romandrà tancat.  
L’atenció es realitzarà al CAP 
Barberà (carrer Verge de l’Assumpció, 
cantonada amb Pintor Murillo) en horari  
de dilluns a divendres de 8 a 21h  
i dissabtes de 8 a 17h
 
Fora d’aquest horari, podeu dirigir-vos al:
Punt d’Atenció Continuada  
Badia del Vallès
Av. Bètica, s/n - 08214 Badia del Vallès
Tel. 93 719 26 04. Feiners: de 21 a 00h.
Dissabtes: de 17 a 00h.
Diumenges i festius: de 8 a 00h.
 
Centre d’Urgències d’Atenció  
Primària Sant Fèlix (CUAP)
Carretera de Barcelona, 473 -  
08204 Sabadell
Horari: Atenció 24 hores tots  
els dies de l’any
 
Centre d’Urgències d’Atenció  
Primària Cerdanyola-Ripollet (CUAP)
Carrer Tarragona s/n (cantonada  
carretera Barcelona). 08291 Ripollet
Horari: Atenció 24 hores tots els  
dies de l’any

EQUIPAMENTS CULTURALS 
PÚBLICS MUNICIPALS 

Torre d’en Gorgs, Centre Cívic ca n’Amiguet, 
Casal Can Gorgs i Casal de Cultura 
Tancats del 6 al 28 ambdós inclosos

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA
Fins al 15 de setembre, inclòs,  
les Oficines d’Atenció Ciutadana  
municipals modifiquen el seu horari.
 
OAC de l’Ajuntament
Ps. Doctor Moragas, 224
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15h.
 
OAC de Ca n’Amiguet
Centre Cívic Ca n’Amiguet
Via Sant Oleguer, 20
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 15h.
Tanca durant el mes d’agost.

DEIXALLERIA MUNICIPAL 
C/Circumval·lació, 16
Telèfon : 93 718 54 64
Horari d’estiu: 
-  De dilluns a dissabte:  

De 10 a 13.30h i de 16 a 19h
-  Diumenges i festius  

de juliol i agost, tancat 

http://www.bdv.cat/deixalleria-municipal

AUTOBUSOS URBANS
En el mes d’agost, només circula amb el  
recorregut  de Baricentro en el següents horaris:

Recorregut:


