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2016Dimecres, 14 de setembre
19 hores, Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende

Presentació del llibre:
RETRAT D’UN MAGNICIDI 
(afusellament de Lluís Companys)
a càrrec de l’autor JORDI FINESTRES 
i del fotògraf i col·laborador en la investigació 
del llibre QUIM ROSER

Amb la col·laboració de l’Associació 
d’Història de Barberà del Vallès

Col·laboren: Colla de Geganters i Grallers de Barberà del Vallès, Barberà amb la Sardana, 
Associació d’Història de Barberà i entitats corals de Barberà del Vallès

 

 

 

 

Diumenge, 
11 de Setembre
ACTES CENTRALS A LA PLAÇA DE LA VILA

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

12h  Homenatge a la Senyera 
 Cant de la Senyera interpretat 

per la cobla Mil·lenària i cantaires 
de les entitats corals de 
Barberà del Vallès 

Ofrena Floral de la Diada 
Nacional de Catalunya 
Cant dels segadors interpretat 
per la cobla Mil·lenària i cantaires 
de les entitats corals de 
Barberà del Vallès 
Ballada de cavallets 
i gegants de Barberà

 
 

  

    
  

19h Ballada de sardanes
      Amb la cobla Mil·lenària 
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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 ctra. 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. 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. Del Bosc, 105       

Bertran. Local 151 CC Baricentro 

1, 3, 12, 25 
13, 26
16, 18, 29
4, ,17, 30 
5
6, 19
7, 20, 23
8, 21
9, 22
10
11, 24
14, 27
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Octubre

En el mes de juliol es va procedir 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 Ronda 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 properament 

es realitzin les obres pertinents per tal que aquest 

tancament sigui definitiu.
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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Retallades i col·lapses  
a les portes de la diada

David Clarà García
Grup Municipal Junts per Barberà

Després de les merescudes vacances, les famílies amb 
criatures d’arreu,  comencen a preparar tot el necessari  
per a l’inici de nou curs escolar: bates, llibres, material...
Tot i que l’educació és un dret constitucional, no totes 
les famílies tenen les mateixes oportunitats ni condicions 
econòmiques i sovint la despesa generada és difícilment 
assumida.
A la Plataforma Ciutadana per Barberà, som molt conscients 
d’aquesta dificultat, afegida a la ja malmesa economia, que 
pateixen moltes famílies de la nostra ciutat, i per aquest  
motiu vam adquirir el compromís amb la ciutadania, si 
governàvem, de donar una línia d’ajuts encaminada a paliar, 
en certa part, les despeses del començament del curs.
De l’estalvi generat per la baixada dels sous de les persones, 
que formem part de l’equip de govern, i de l’assignació a tots 
els partits polítics, oferint criteris de progressivitat, per tal  
que els grups municipals, que tenim més persones regidores 
aportem més, es va aconseguir una partida 134.000€ que es 
va destinar, en el pressupost de 2016, a aquesta finalitat.
Això es va aconseguir amb el treball durant mesos per part  
de la PCPB, primer amb els grups de l’equip de govern i 
després amb els de l’oposició, que va donar com a fruit  
una moció que va ser aprovada al Ple per unanimitat.
Per sort, a la nostra ciutat tenim una molt bona xarxa de 
centres educatius, dels 0 als 18 anys, que funciona de manera 
coordinada i amb trobades durant el curs escolar que fan que 
tinguem una educació de qualitat, amb oferta i bons projectes 
educatius tant a les llars, com a les escoles i els tres instituts,  
i que per part de la Plataforma volem contribuir a millorar-los.
Aquesta línia d’ajuts, en un principi anava destinada a 
promocionar la socialització dels llibres de text en l’educació 
primària, però evidentment els centres educatius que no 
fan servir llibres o ja els tenen socialitzats també les famílies 
tindran opció als ajuts, en aquest cas per a material escolar.
Els Consells Escolars hauran de comunicar, a la Regidoria 
d’Educació, una de les dues opcions, els que optin per 
socialitzar els llibres rebran un ajut de 120€ per a criatura 
com a màxim, en un únic termini,  tal i com consta a les bases 
de la subvenció, en canvi els que optin per la subvenció del 
material podran rebre 40€/criatura durant tres cursos seguits, 
com a norma general. Pel que fa aquestes subvencions 
també s’ha contemplat la progressivitat i els ajuts de material, 
en casos atesos per la comissió social de cada escola o  
que disposin d’un dictamen oficial, podran arribar als 50€.  
Aquests ajuts s’hauran de descomptar de les quotes  
que paguen les famílies a inici de curs.
Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà seguim treballant 
per complir els nostres compromisos amb la ciutadania.

Pel curs 2016-2017, es destinaran 134.000€, de l’estalvi 
en sous polítics i assignacions a partits, a llibres de text 
i material escolar, segons escullin els diferents Consells 
Escolars de les Escoles de Primària de la ciutat.

El curs escolar comença amb 
un programa de subvencions 
municipal, per a llibres i material 
escolar, per valor de 134.000 euros

«De ben segur que aquest any, tindrem una  
Diada de Catalunya carregada de reivindicacions,  
de compromís i de lluita»

Ens acostem al final del període estival i a poc a poc  
les ciutats d’arreu de Catalunya recuperen la normalitat. 
Les persones que s’han pogut permetre gaudir d’uns dies 
de vacances van tornant a la seva rutina quotidiana i els 
carrers lentament tornen a cobrar vida. Durant aquests 
dies, la premsa comença a fer ressò d’allò que moltes 
persones venim denunciant des de fa molt de temps:  
les conseqüències de les retallades. 
A Barberà, fa uns mesos, obríem un debat a la ciutat 
al voltant del sistema educatiu i les retallades com a 
conseqüència del mal estat i massificació dels instituts  
de la ciutat i les respostes absolutament insuficients 
per part de la Generalitat i els Serveis Territorials 
d’Ensenyament. 
Avui, tot i que durant aquest estiu la Generalitat ha 
complert alguns compromisos de mínims, continuem 
allunyats del model d’educació que volem per als nostres 
instituts, que sovint tiren endavant gràcies al compromís i 
professionalitat de gran part del personal docent, la lluita 
de pares, mares i alumnes, i l’esforç dels Ajuntaments,  
que, tot i no tenir competències, es comprometen  
amb la defensa d’un model públic i de qualitat.  
Més dramàtica encara és la situació de la sanitat. 
Durant l’estiu veiem com molts hospitals es col·lapsen 
(encara més) com a conseqüència de la manca de 
personal i de recursos. Els resultats de la irresponsabilitat 
política de les retallades, es tradueix en pacients que 
passen fins a 5 dies esperant a urgències, malalts 
amuntegats en lliteres als passadissos dels hospitals, 
tractaments que no arriben a temps i/o professionals 
sanitaris que treballen al límit de les seves capacitats, 
amb alts nivells d’estrès, ansietat i precarietat. Aquestes 
escenes dantesques, inunden estiu a estiu els hospitals 
públics de Catalunya i de tot l’estat espanyol. 
Mentrestant, a Barberà continuem treballant per donar la 
volta a aquestes polítiques, tant des del paper que juguem 
al govern de la ciutat, com des de la nostra lluita social junt 
amb organitzacions, associacions i persones que defensen 
els serveis públics i la dignitat de les classes populars. 

De ben segur que aquest any, tindrem una Diada de 
Catalunya carregada de reivindicacions, de compromís i 
de lluita. Una Diada que serà també políticament històrica 
i que suposarà l’expressió de les diferents sensibilitats 
nacionals i territorials davant un govern en funcions 
incapaç de respectar la realitat catalana.
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Grups Municipals

De cómo siempre los extremos se unenDignitat

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Cada Onze de setembre és diferent, especial.  
Recordar què es commemora i què va significar  
la derrota de 1.714 en la Guerra de Successió,  
quan Barcelona va caure en mans de les tropes 
espanyoles de Felip V de Borbó, i després d’un setge 
de 13 mesos, ens pot ajudar a entendre el present.
Catalunya va perdre la seva sobirania nacional, i amb 
la promulgació del Decret de Nova Planta es van abolir 
les institucions catalanes, les llibertats nacionals i les 
lleis pròpies, i es va prohibir l’ús del català i les seves 
manifestacions culturals.
Amb el pas dels anys, el nostre poble no ha deixat  
mai, de reivindicar el Dret a ser un país independent,  
i no ens cansarem de fer-ho tampoc ara. Cada any,  
cada onze de setembre omplim els carrers per 
demostrar que l’anhel de llibertat d’aquest poble,  
no ha defallit. Sortim al carrer a exigir respecte a 
les nostres institucions, a exigir un respecte que 
ens mereixem. No ens ha de fer dubtar del nostre 
camí, les decisions poc democràtiques del Tribunal 
Constitucional. Nosaltres, les persones que tenim  
clar quin ha de ser el nostre futur, tornarem a omplir  
els carrers, amb il·lusió, amb esperança de poder 
acabar allò que les generacions que van lluitar  
abans que nosaltres, no han aconseguit.
Lluitem per la dignitat de totes les families que  
viuen a Catalunya. Sense pensar ni d’on venen  
ni quin idioma parlen a casa seva. Qui no tingui  
clar això, no ens coneix.

Com bé diu Liah Greenfeld:

“Quan una nació considera que té una  
dependència indigna, ésser nacionalista  
es converteix en una elecció de dignitat”.

Està demostrat que allò que fas només per tu, 
despareix quan tu ja no hi ets. En canvi allò que fas 
per la resta de la gent, és el llegat que deixes. I per 
això el proper onze de setembre, tornarem a omplir els 
carrers, per demostrar que aquest poble no deixarà de 
lluitar democràticament, fins que Catalunya sigui lliure.
Tenim clar que la construcció del nou Estat, ha 
d’acompanyar-se de polítiques socials, de fer possible 
el benestar real de la gent. Volem ser un veritable  
Estat del Benestar, i no un Estat de la Beneficència.
La dignitat esdevé un puntal de la nostra idea de 
societat: Volem un lloc on els joves puguin tenir futur a 
casa nostra amb un treball i un salari digne, on la Gent 
Gran tingui pensions dignes, on la dignitat dels Bancs i 
les lleis no puguin desnonar cap familia, i on reclamar 
els Drets no et faci indigne.

Desde hace casi cinco años venimos oyendo hablar al PP 
de la herencia política recibida en el gobierno de España, en 
realidad no vamos a negar que la frase era recurrente. De hecho 
el portavoz municipal del  PP la ha estado repitiendo hasta la 
saciedad en la mayoría de los plenos, escritos y entrevistas 
de radio desde aquellas elecciones anticipadas del 20 de 
noviembre de 2011. Y desde entonces no hemos dejado de oírla. 
Poco nos imaginábamos que al final la misma frase que puso 
en boga la derecha más recalcitrante, pasase a usarse por la 
izquierda local mas trasnochada de nuestros días, Junts per 
Barberá, o lo que es lo mismo CUP y Podemos, aliados en 
derecho, pero no de hecho. 
Obviamente no vamos a desgranar todo el escrito de la pasada 
revista, tampoco lo rebatiremos párrafo a párrafo. Ni tan siquiera 
vamos a pregunta como una revista que tenía que haber 
visto la luz no más tarde del 20 de julio es repartida en plenas 
vacaciones estivales, entre el 10 y 12 de agosto con casi un mes 
de retraso.
Pero como  lo importante es la herencia como dice el portavoz 
de Junts, hablemos algo de ella. Una herencia en la omite decir 
que se encontraron una tesorería municipal con 14 millones de 
euros, o que los terrenos de la Pedragosa fueron cedidos hace 
más de 16 años, y que todas las obras en él realizadas, que no 
son pocas,  pasarán a ser de propiedad municipal al final de la 
concesión, y donde un gran número de ancianos de nuestra 
ciudad, según el acuerdo alcanzado con el ICASS pasan y 
pasaron sus últimos años a coste cero o por precios muy 
inferiores a los de mercado en virtud de ese acuerdo.
Otra herencia que seguramente poco les gustó debió ser la 
limpieza de nuestras calles y aceras, pues de lo contrario no se 
entiende tanta suciedad, manchas en el suelo, contenedores 
con olores nauseabundos, o cloacas por la que emana tal 
olor que solo a los cerdos les debe hacer sentir en casa. Pero 
lo bueno es que también esa situación se la atribuyen a la 
herencia, y sí,  es verdad, la empresa concesionaria es la misma 
que había, posiblemente haya mejores y también peores, pero 
una cosa si es cierta, nunca, jamás, Barberá ha estado tan 
sucia ni  ha olido tan mal, así pues, si tenemos misma empresa, 
mismo técnicos y diferente regidor, la diferencia es obvia, ni los 
ciudadanos son más sucios, ni los trabajadores ahora serán tan 
malos, así pues juzguen ustedes mismos y saquen sus propias 
conclusiones.
Para finalizar, en ese mismo escrito hablan de que han podido 
arrancar nuevos proyectos. Nuevos proyectos? Cuales? Bailes 
en la plaza?, Banderas atadas? Alguien sabe de esos nuevos 
proyectos? Ya está, los llevan en secreto!!, Será eso. 
Que son transparentes? Pues sí, eso sí. Incluso en  Plenos 
y Consells hemos visto como el propio grupo de gobierno 
se desautoriza entre si,  como Junts desautoriza a la propia 
alcaldesa,  Lo hemos visto ante quejas vecinales, desacuerdos 
en decretos urbanísticos, como se quitan la palabra entre ellos, 
y como al final el único perjudicado es el ciudadano. Capítulo 
aparte merece Educación y el futuro de nuestros jóvenes. 
Luego hablan de herencia política! De quien habrán heredado? 
Del PP?



5

Grups Municipals

11S: menys soroll i més dretsNo a la espiral de negatividad

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Cada minuto que el Partido Popular pasa negociando, 
Sánchez tiene más difícil justificar su bloqueo

España necesita un gobierno que funcione y no en 
funciones y en eso estamos trabajando. Lo necesita  
por el bien de su economía, porque es una anomalía 
el estar en funciones durante tantos meses y porque 
hay cuestiones urgentes que están ahí, como los 
Presupuestos Generales del Estado para el año  
que viene y las medidas que tenemos que remitir  
a la Unión Europea antes del 15 de octubre. 
El PSOE, sin embargo, no ha dado ningún paso y sin 
ese paso no es posible que la investidura pueda salir 
adelante. Hoy el PSOE parece preferir una repetición  
de las elecciones. 
Nuestro objetivo es que España tenga un Gobierno  
y que sea cuanto antes y que tenga un Gobierno  
de quien ha ganado las elecciones, en este caso  
del Partido Popular. 
El señor Sánchez y el PSOE mantuvo la legislatura 
pasada que su alternativa era un gobierno imposible 
porque no daba y hoy tiene menos diputados.  
La única alternativa sería lo que podríamos llamar 
un gobierno Frankenstein con Podemos, el PSOE, 
independentistas, y con el partido de Otegi. pero  
eso no es lo que han votado los españoles.
No le pedimos al señor Pedro Sánchez que vote a  
favor del Partido Popular, ni le pedimos al PSOE que  
se haga del PP. Le pedimos al PSOE que piense en  
los españoles, que no pase de ellos, que deje que  
haya Gobierno, porque eso es lo que nos piden los  
españoles y eso es en lo que estamos trabajando.
El PSOE tiene una gran oportunidad para estar  
a la altura de la responsabilidad histórica que tiene  
y ser una oposición útil facilitando la formación  
de un Gobierno en España, aunque para ello debe 
superar antes el complejo que le supone la existencia  
de un partido radical de izquierdas, como es Podemos.
Ciudadanos y PSOE comparten los cinco grandes 
objetivos que el próximo Gobierno debe abordar  
y que es algo que desean, y con razón, todas las 
personas que han votado al PP y la inmensa mayoría 
de personas que no han votado al PP. Esos grandes 
objetivos son el impulso del crecimiento económico  
y del empleo; el mantenimiento y mejora de los pilares 
básicos del estado del bienestar; la lucha contra 
el terrorismo yihadista; la defensa de los principios 
constitucionales y las cuestiones institucionales.

S’ha acabat l’agost, i tornarem a començar un nou  

curs polític el proper 11 de setembre. Aquest estiu  

hem trobat molt soroll als mitjans de comunicació i 

també a les xarxes socials. La formació d’un Govern 

a Espanya, amb Rajoy i Albert Rivera (amb qui us 

prometo que tinc un cognom, però res més en  

comú),  

ha estat el culebrot d’estiu amb més seguiment.

A Catalunya també hem tingut soroll mediàtic. 

La paella del President a Cadaqués, l’exposició 

sobre memòria del franquisme al Born, i fins i tot 

la participació de l’alcaldessa de Barcelona a la 

manifestació independentista que es fa coincidir 

amb la Diada han ocupat temps i espai als mitjans 

públics, però sobretot privats. Des d’aquells més afins 

al Govern, s’ha practicat la caça de bruixes mediàtica 

contra tothom que negui l’adhesió total al seu full  

de ruta, i especialment contra “els Comuns”.

Amb tot aquest soroll, hi ha notícies que no han 

aconseguit tanta difusió, com per exemple que els 

governs convergents (amb suport del PP, primer, i 

després amb el d’ERC) han duplicat amb escreix el 

deute de la Generalitat des del 2010: de 35616 milions 

d’euros a 76610 milions. Això amb totes les retallades, i 

l’estabilitat pressupostària aprobada amb el PP, que per 

la seva banda ha augmentat el dėficit de l’Estat fins el 

101% del PIB. Aquest deute de la Generalitat inclou, per 

descomptat, aquell que manté amb Ajuntaments com 

el de Barberà del Vallès. Tota una demostració de les 

dretes i la seva “bona gestió”.

A Catalunya, igual que a Espanya, amb la  

pobresa infantil enfilant-se al 30%, i amb l’atur  

juvenil al 50%, els treballadors i treballadores 

necessitem més drets, i menys soroll.

Però el pitjor de tot, i que amb el soroll mediàtic ens 

podria passar per alt, són els perversos efectes de les 

retallades, que no acaben: a Catalunya, el 60% de les 

persones ocupades no guanyen 1000 euros mensuals, 

i el 15% estan per sota del llindar de la pobresa.  

A Catalunya, igual que a Espanya, amb la pobresa 

infantil enfilant-se al 30%, i amb l’atur juvenil al 50%,  

els treballadors i treballadores necessitem més  

drets, i menys soroll.
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Plens Municipals 2016
Ple Municipal de juliol
La sessió plenària del mes de juliol es 
va iniciar amb la presa de possessió 
de l’acta de regidor per part de Roger 
Pérez Àlvarez, del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal. Amb 19 anys, Roger 
Pérez Àlvarez és el regidor més jove 
del consistori.
A continuació es va reprendre l’ordre 
del dia, amb l’aprovació del compte 
general de l’any 2015, Aquest punt es 
va aprovar per unanimitat.
Seguidament, es va debatre l’aprovació 
i rectificació de l’inventari de béns a 31 
de desembre de 2015. Aquest punt es 
va aprovar per unanimitat.
Després es va debatre la proposta 
d’elecció de Jutge o Jutgessa de Pau 
titular, per nomenar a Albert Alcalde 
Doblas, per considerar que és la 
persona més adequada per a l’exercici 
d’aquest càrrec. Aquest punt es va 
aprovar per unanimitat.
Torn per donar compte del Decret 
núm. 1761, de 13 de juliol de 2016, 
relatiu a la modificació del Decret 
1610/2015, de 3 de juliol de delegació 
de competències d’Alcaldia, per 
tal d’adaptar les delegacions a al 

Decret llei 3/2016. D’aquesta manera, 
es delega expressament en la 
tinenta d’Alcaldia, Carmina Pérez 
Barroso, la competència en matèria 
de contractació comprensiva de 
totes aquelles contractacions que 
faci l’Ajuntament per procediment 
obert, amb un valor estimat inferior 
a 100 mil euros en cas de serveis i 
subministraments, i amb un valor 
estimat inferior a 1 milió d’euros en cas 
d’obres. 
Així mateix, es delega aquesta 
competència en els contractes menors 
no inclosos en el decret.
En l’apartat de mocions d’urgència, es 
van debatre les dues Festes Locals de 
Barberà del Vallès per a 2017, fixades 
el 24 d’abril i el 3 de juliol. Tant la 
urgència com el text es van aprovar 
per unanimitat.
Com a segona moció d’urgència, es 
va debatre el text presentat per la 
Junta de Portaveus a proposta del 
PSC, per exigir un salari de referència 
als municipis del Vallès Occidental. 
La urgència va comptar amb els vots a 
favor de PCPB, JxB, ERC, PSC i RB, i les 
abstencions del PP.
La moció proposava fer un estudi 

per detectar si entre el servei intern, 
extern o en les empreses proveïdores 
de serveis a l’ajuntament hi ha salaris 
inferiors als 1.000 euros bruts mensuals 
en 14 pagues i avançar cap a l’objectiu 
d’assegurar-los treballant en diferents 
mesures per a fer-ho possible, entre 
d’altres. Aquest punt es va aprovar amb 
els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, PSC 
i RB, i les abstencions del PP.
La tercera moció d’urgència, 
presentada per Junts per Barberà, 
titulada Som 27 i més, va comptar amb 
els vots a favor de PCPB, JxB, ERC i RB 
i els  vots en contra del PSC i el PP per 
ser debatuda. El text proposava mostrar 
el ferm compromís del consistori amb 
una universitat pública, gratuïta i de 
qualitat, accessible per a tothom, entre 
d’altres. Aquest punt es va aprovar amb 
els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, i RB, 
les abstencions del PSC i els vots en 
contra del PP.
La sessió 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.

Barberà, present a la signatura del Contracte Programa 2016-2019 
entre Generalitat, consells comarcals i ajuntaments
El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies dotarà enguany les 
comarques de Barcelona amb 144 
milions d’euros per tal de finançar 
serveis socials bàsics i especialitzats, 
lluitar contra la pobresa i impulsar 
programes de reforç de la cohesió 
social i de promoció de la igualtat.
La consellera Dolors Bassa, 
acompanyada del secretari d’Afers 

Socials i Famílies, Francesc Iglesies, ha 
signat el Contracte Programa 2016-
2019. Per part de Barberà del Vallès, 
van assistir l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster Alay, i el primer 
tinent d’Alcaldia de Serveis Socials 
municipals i Emergència social, David 
Clarà Garcia.
Aquest compromís quadriennal del 
Departament amb l’Administració 

local permet planificar 
coordinadament la prestació 
dels serveis socials i altres 
programes de benestar 
social i polítiques d’igualtat, 
famílies amb infants, gent 
gran, acció comunitària, 
persones amb discapacitat, 
infants i adolescents, joventut, 
persones amb problemes de 
drogodependències, persones 
afectades pel VIH/Sida i 
persones immigrades, entre 
d’altres.
En el decurs de la seva 
intervenció, la consellera 

Bassa va voler anunciar que enguany la 
Generalitat de Catalunya ha incorporat 
quatre noves línies de col·laboració amb 
el món local. 
D’una banda, s’han afegit plans i mesures 
d’igualtat en el treball i plans i mesures 
d’igualtat per a les persones LGBTI i 
de lluita contra la LGBTIfòbia. D’una 
altra, també s’han sumat al Contracte 
Programa línies de col·laboració per 
a l’impuls d’actuacions en matèria 
d’accessibilitat i d’associacionisme i 
voluntariat. En l’àmbit de l’accessibilitat, 
s’inclouen iniciatives com ara la formació 
als professionals o l’impuls de bancs 
de productes de suport. Pel que fa a 
l’associacionisme i el voluntariat, es 
duran a terme accions de promoció, 
sensibilització, suport, formació, 
assessorament i creació d’espais 
d’intercanvi de coneixement.
Bassa va explicar que “la incorporació 
d’aquestes quatre noves línies de 
col·laboració és fruit de l’aprovació de 
noves lleis al Parlament i de la detecció 
de noves necessitats”.
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Entrevista

Com valora aquest primer any com 
a Alcaldessa?
Molt positiu, tant a nivell personal 
com a nivell d’equip de treball, 
perquè tinc bons companys i 
companyes d’Equip de Govern. 
A dia d’avui, comptem amb un 
govern municipal molt cohesionat. 
Totes elles són persones molt 
treballadores, bolcades per a què 
Barberà del Vallès sigui una ciutat 
millor. Governar en coalició té la 
seva vessant enriquidora. Cada 
regidor o regidora porta, i jo com 
a Alcaldessa, que també porto 
alguna de les regidories, estem 
centrats en els nostres àmbits, 
però governar en coalició fa que 
haguem d’interactuar, d’establir 
sinergies entre tots nosaltres. Fem 
reunions setmanals, un mínim de 
dues com a Equip de Govern, per 
compartir què és el que fa cadascú 
dins de la seva àrea, i posar en 
comú els projectes, les idees i els 
objectius que perseguim. Treballem 
de forma transversal en totes les 
àrees de l’Ajuntament i això és molt 
enriquidor.
A títol personal, el fet de ser 
Alcaldessa el visc amb molta 
normalitat, amb molta il·lusió i 
amb molt d’orgull, tant quan faig 
de representació a la meva ciutat, 
la ciutat on he viscut tota la vida i 
que m’estimo, i quan ho faig fóra 
d’aquí, representant a la ciutadania 
barberenca en institucions 
supramunicipals.

D’aquest primer any, quin moment 
destacaria en concret?
En un any es donen molts 
moments. No m’agradaria fer grans 
particularitats, però si començo 
amb els moments d’il·lusió, un 
d’ells és viure la Festa Major com 
a Alcaldessa. I és un moment a 
compartir amb la resta de l’equip 
de Govern i amb el personal de 
l’Ajuntament, que es dedica a 
fer que tot es desenvolupi de 
forma correcta. Això també és 
extrapolable a la Cavalcada de Reis.
Altres temes, com els de 
cooperació i solidaritat, reconforten. 
I en l’altre extrem, es troben les 
situacions dures i difícils. No 

oblidem que en el nostre municipi 
hi ha famílies que estan passant 
circumstàncies complicades i això, 
també a nivell d’Ajuntament, és un 
fet que ens arriba dia a dia i s’ha 
d’estar preparat per donar ajut, i a 
títol personal, encaixar-les amb la 
fortalesa que es mereixen.
També hi ha dies emocionants 
representant a la ciutat, com quan 
vaig estar a la Delegació del Govern 
amb companys i companyes de 
l’Equip de Govern i amb alcaldes 
i alcaldesses d’altres municipis 
per defensar la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica.
En un any hi ha moments de tot 
tipus, sóc una persona que li agrada 
ser positiva i el balanç, en general, 
és bo.

Algun moment especialment 
difícil durant aquest any?
Per sort, en el nostre municipi 
no ens hem trobat amb cap 
situació d’emergència o d’extrema 
complicació. Sí que n’hi han, per 
suposat, situacions difícils que 
succeeixen, però en general, 
en aquest any, no hem hagut 
d’enfrontar-nos a situacions 
marcadament difícils.
A nivell d’Ajuntament, podria parlar 
de dues situacions. La primera, 
més recent, ha estat el relleu del 
regidor de Cultura. I la segona, la 
mort del regidor Adolfo Gallego 
a poc d’iniciar la legislatura. Ell 
presidia la Taula d’edat del Ple de 
Constitució i és la persona que em 
va donar el bastó de comandament. 
És una d’aquestes coses que no 
s’obliden. Són moments difícils que 
s’han d’afrontar, perquè la vida és 
així i hem d’encoratjar-nos per tirar 
endavant tots els reptes que tenim 
per davant.

Quins projectes que s’encetaran 
properament des de l’Ajuntament?
Són molts. Encara que no m’agrada 
centrar-me només en allò que 
s’inicia, perquè l’Ajuntament és un 
ens viu i dinàmic, que no para, amb 
molts projectes ja començats. En 
aquest mes de setembre tenim 

Sílvia Fuster Alay

Alcaldessa de Barberà del Vallès

“Treballem de forma transversal en totes les àrees 
de l’Ajuntament i això és molt enriquidor”

L’Ajuntament és un 
ens viu i dinàmic, que 
no s’atura. En aquests 
moments tenim un 
munt de projectes, 
uns amb continuïtat  i 
altres nous. Nosaltres 
disposem d’un Pla 
d’Actuació Municipal 
que és la nostra guia 
de treball  i que com 
a Equip de Govern és 
el nostre compromís 
amb la ciutadania.

entre mans la continuïtat de tots 
aquells projectes que ja estan 
en marxa, amb l’objectiu d’anar 
encetant tots aquells que ens 
marquem des de l’Equip de Govern 
i sempre vetllant i en benefici 
del benestar de veïnes i veïns de 
Barberà, que són el motor per 
a nosaltres. Tenim un Programa 
d’Actuació Municipal (PAM 2015-
2019) que és la nostra guia de 
treball com a Equip de Govern i 
és el nostre compromís amb la 
ciutadania, amb la finalitat d’assolir 
tot allò que ens hem marcat fer.
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Es concedeixen més de 180 mil euros 
en ajuts pel pagament de lloguer  
de veïns i veïnes de Barberà
L’Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès ha tramitat més 
de 200 prestacions per al pagament 
del lloguer per aquest any 2016,  
que atorga la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència  
de l’Habitatge de Catalunya en 
conveni amb el Ministeri de Foment.
En total han estat 220 persones que 
han sol·licitat un ajut per fer front 
al pagament del lloguer, 60 de les 
quals l’han renovat d’anys anteriors, 
i 152 s’han acollit als ajuts del 

Ministeri de Foment. Del total  
de tramitacions, s’han aprovat  
101. Resten pendents 119 sol·licituds 
per tramitar que farà variar l’ajut 
concedit al municipi.
Per fer front al pagament de  
lloguer dels veïns i veïnes  
de Barberà s’ha concedit  
més de 180 mil euros en ajuts per 
a tot l’any 2016. Existeix la previsió 
ferma d’arribar als 300.000 euros 
un cop estiguin tramitats tots els 
expedients d’enguany.

CONVOCATÒRIA 
AJUTS REHABILITACIÓ
Està previst que durant l’últim 

trimestre de l’any el Consorci de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

obri una convocatòria d’ajuts 
a la rehabilitació per a edificis 

i habitatges. Cal determinar 
quines seran les actuacions 
subvencionables, que fins  

ara eren les rehabilitacions  
de façanes, cobertes, patis,  
la instal·lació d’ascensors  

i el canvi de finestres, 
entre d’altres.

Notícies

Formació en perspectiva de gènere per a les entitats de Barberà 

Des de la Regidoria de Participació i 
el Programa Municipal de Polítiques 
per a l’Equitat de Gènere s’organitza 
una formació en gènere per a les 
entitats del municipi.
L’objectiu de la formació és donar 
eines a les entitats per incorporar la 
perspectiva de gènere, tant a nivell 

intern (juntes, organització...) com a 
nivell extern (activitats, projectes...) i 
veure els avantatges i beneficis que 
això suposa tant per a la pròpia  
entitat com per a la societat. 
La sessió formativa tindrà lloc el 
dissabte 22 d’octubre de 10 a 14h 
a la Biblioteca Esteve Paluzie i 

La sessió es realitzarà el proper  
22 d’octubre de 10 a 14h

L’objectiu d’aquesta sessió és oferir eines al teixit  
associatiu de la ciutat per tal que incorporin  
la perspectiva de gènere al seu entorn. 

anirà a càrrec de Blanca Moreno 
Triguero, sociòloga, especialista en 
metodologia i recerca aplicada en 
temes de gènere i directora de la 
Consultoria MIT. 
Per inscripcions cal trucar al  
telèfon 93 729 71 71 Ext. 314 o  
enviar un correu electrònic a 
participacio@bdv.cat

‘Jo reciclo la meva ciutat’
Durant el passat mes de juny  
es va realitzar la campanya  
‘Jo reciclo la meva ciutat’ per  
tal d’interactuar amb el veïnat  
en la deposició de la brossa. 
Un total de 14 parelles 
d’informadores han estat per 
diferents punts de la ciutat 
amb l’objectiu de mostrar a la 
ciutadania com minimitzar els 
residus i quina és la forma correcta 
per separar-los des del seu origen 
fins a la seva posterior distribució 
als contenidors de cada fracció.  
Les informadores s’ubicaven a 
peu dels contenidors de recollida 
selectiva i oferien consells de com 
reciclar correctament. Un altre 
dels valors principals d’aquesta 
campanya s’ha basat en eliminar 
de l’imaginari col·lectiu creences 
equivocades, com ara que tots els 
residus van a parar al mateix lloc 
independentment del contenidor 
on es llencin. 
Aquesta iniciativa s’emmarca  
en la innovadora campanya  
‘Jo reciclo la meva ciutat’  
creada per l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona a través d’Ecoembes 
i Ecovidrio i oferta als ajuntaments. 

Per tal d’avaluar els resultats de la 
campanya, s’haurà d’esperar uns 
mesos a rebre dades de l’AMB sobre 
l’evolució de la recollida selectiva de 
les diferents fraccions al municipi.
Tot i que la campanya ja ha finalitzat, 
és important continuar amb els 
esforços per millorar la recollida 
selectiva de residus. Per això 
us recordem que els SERVEIS 
disponibles per al foment de la 
recollida selectiva a Barberà són:

• Contenidors ubicats al carrer 
Disponibles per a les cinc fraccions 
(orgànica, paper i cartró, envasos 
lleugers, vidre i rebuig) i l’oli 
domèstic.

• Bústies de recollida pneumàtica 
Disponibles per a les quatre 
fraccions (orgànica, paper i 
cartró, envasos lleugers i rebuig), 
complementades amb el 
contendor de vidre.

• Serveis de Recollida de 
Voluminosos i Poda
Serveis sota demanda mitjançant  
el telèfon 93 729 35 36 o per  
www.barberaneta.com. Són serveis 

gratuïts per als particulars.  
S’ha d’establir el dia i lloc de la 
recollida dels residus, amb límit 
de quantitat. En el cas de la poda 
s’haurà de dipositar en bosses 
industrials o fardells. 

• Deixalleria Municipal de Barberà
C/Circumval·lació 16
Telèfon : 93 718 54 64
Horari:
-  De dilluns a dissabte:  

De 10 a 13.30 h i de 16 h a 19 h.
-  Diumenge: De 10 a 13.30 h  

(a excepció de Juliol i Agost).
- Festius: Tancada.

• Contenidors especials  
per recollida de poda
En aquells punts on s’ha detectat 
abocaments continus de poda 
incontrolada (carrers Mina, Bellavista, 
Urgell, Pintor Vayreda, Ferrocarril...), 
l’Ajuntament ja va ubicar contenidors 
especials per facilitar la deposició i la 
seva recollida. Aquests contenidors 
es recullen els dilluns, dimecres i 
divendres, juntament amb la recollida 
ordinària de la fracció orgànica. 

Per una Barberà Neta!
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Pressupostos Participatius

El proper divendres, 16 de 
setembre, la Sala B del Teatre 
Municipal Cooperativa acollirà 
l’acte de presentació dels 
projectes que han passat a la 
fase final dels Pressupostos 
Participatius 2017.
Les propostes, que coincideixen 
en fer de Barberà una ciutat 
més inclusiva i en millorar la 
mobilitat, seran defensades  
en aquest acte per la persona  
o entitat que l’ha presentada,  
per donar-la a conèixer davant  
de la ciutadania i exposar 
els motius que van animar a 
documentar el projecte.
Després de la presentació i  
durant la segona quinzena  
de setembre, s’iniciarà el  
procés de votació, on podrà 
participar tota la ciutadania 
major de 16 anys i  
empadronada a Barberà  
del Vallès.
Aquesta votació es realitzarà 

mitjançant una butlleta en paper. 
Cada persona que vulgui votar, 
disposarà de 20 punts que podrà 
repartir en un màxim de quatre 
propostes. Les votacions, que 
es desenvoluparan de forma 
presencial, es podran dipositar a 
les zones habilitades de:
·   OAC Ajuntament 
 (Barris de l’Eixample-Can Llobet, 

Can Serra i Ca n’Estaper), 
·  OAC Ca n’Amiguet 
  (Barris de la Romànica i 
 Parc Central), 
·  Casal de Cultura 
 (Barris del Casc Antic i 
 Parc Europa) 
·  Torre d’en Gorgs 
 (Barris Can Gorgs I i Can Gorgs II). 

La informació detallada sobre 
els dies, horaris i ubicació de la 
urna de votacions es publicarà 
properament a la web municipal 
www.bdv.cat.
Durant aquests dies, la comissió 

El proper 16 de setembre, a les 19.30h, 
es presenten els projectes finalistes dels 
Pressupostos Participatius 2017

impulsora dels Pressupostos 
Participatius 2017 s’ha tornat a 
reunir per tal de posar en comú 
els estudis de viabilitat tècnica 
dels sis projectes que al juliol 
van passar a aquesta penúltima 
fase. Aquestes propostes van 
ser: Barberà sense barreres 
auditives, parcs infantils 
adaptats, jocs educatius per a 
infants de 6 a 12 anys, creació 
d’un circuit saludable a la Ronda 
Santa Maria, protecció solar en 
parcs i zones infantils a l’aire 
lliure i instal·lació d’un bicibox 
a l’estació de Renfe. La resta de 
propostes presentades van ser 
desestimades, per excedir els 
30.000 euros d’import màxim 
per a cada actuació, o per no 
ser competència municipal, 
entre d’altres. Una de les 
propostes, tot i complir els 
requisits, va ser desestimada 
per tal de ser assumida 
directament pel pressupost 
ordinari de l’Ajuntament. Es 
tracta de la col·locació d’un 
mirall en la cruïlla dels carrers 
Av. Generalitat amb Verge de 
Montserrat.

A la presentació és 
donaran a conèixer 
els projectes que 

passaran a votació 
ciutadana
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      Barberà

Barberà premia les millors iniciatives empresarials

Albert Rifà, fill de l’antic masover, 
visita l’Hort
Dins el Programa Integral, acció 
emmarcada al Pla de Garantia 
Juvenil, es realitza la formació 
d’activitats auxiliars en vivers, 
jardins i centres de jardineria. 
És a partir d’aquesta formació 
que l’alumnat ha participat en el 
primer cultiu de l’Hort de la Torre, 
inaugurat el 22 d’abril d’enguany.
El passat 6 de juliol, l’alumnat va 
rebre i ensenyar l’hort a Albert Rifà 
i la seva dona Núria Gallego, en 
agraïment per la seva col·laboració 
en haver explicat i cedit, per la 

festa d’inauguració de l’Hort de 
la Torre d’en Gorgs, molts del 
records que Albert Rifà tenia de 
quan hi vivia.
Albert Rifà Salabert va viure a la 
Torre d’en Gorgs en ser el fill petit 
de la família masovera que hi va 
treballar ded de 1943 fins a 1965.

Aquest Programa Integral consta 
de 3 etapes diferenciades:
- 1a etapa d’acollida, orientació i 
coneixement del món laboral.
-2a etapa de desenvolupament 

de l’acció formativa 
com del suport 
per l’orientació 
sociolaboral, formativa, 
pedagògica i personal.
-3a etapa on es treballa 
la inserció al món 
laboral o el retorn al 
sistema educatiu, 
objectius principals del 
projecte.

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, mitjançant  la Fundació  
Barberà Promoció convoca l’11a 
Edició del Concurs d’Iniciatives 
Empresarials amb l’objectiu de 
fomentar la cultura emprenedora i 
l’autoocupació com a instruments 
de dinamització econòmica del 
municipi.
Es cerquen i premien les millors 
idees de negoci de les següents 
categories:
- Millor Projecte o Empresa 
Socialment Responsable

- Millor Projecte o Empresa en 
establiment comercial
- Millor Projecte o Empresa 
Es premiaran dos finalistes per 
categoria en premis en metàl·lic 
i en productes o serveis en 
espècie.

Aquest és el calendari previst del 
concurs:
Límit de presentació dels 
projectes empresarials: 
07-10-2016
Acte de lliurament de premis: 
24-11-2016

Si ets una persona emprenedora, que tens previst muntar 
un negoci o n’has muntat un fa menys de tres anys i la teva 

ubicació és a Barberà del Vallès...  
Aquesta és la teva oportunitat! +12.000 euros en premis! 

Més informació a www.bdv.cat 

La CEP de l’Hort de La Torre d’en Gorgs ens explica
Aquest mes la CEP ens presenta 
el primer taller d’horta, que porta 
el seu nom, i a les persones que 
hi han participat. Ella i el grup 
del Taller d’Horta CEP 1 ens 
transmeten les paraules que 
expressen el que han viscut durant 
juliol, el primer mes del curs: Vida 
Social Productiva, Tolerància, 
Expectació, Escola, La Força de 
l’Hort Interior, Harmonia i Il·lusió, 
Sensibilització i Aprenentatge.
Aquest taller d’horta el realitzen, 
en els mesos de juliol i setembre, 
15 persones del municipi que 

també participen en accions per la 
millora de l’ocupabilitat a Barberà 
Promoció.
L’objectiu d’aquest taller és 
realitzar activitats en grup, al 
voltant de l’hort, compartint 
coneixements, habilitats, 
apropant-se a 
l’agricultura ecològica, 
autoabastir-se dels 
aliments cultivats i 
també col·laborar amb 
l’abastiment d’aliments 
per a persones del 
municipi que ho 

necessitin. 
Alhora, també es van treballant 
aspectes d’orientació sociolaboral 
i cerca de feina i formació, ja que 
l’objectiu final del taller és activar-
se per la cerca de feina.

- Operador/a de carretons 
elevadors
- Operador/a d’aparells 
elevadors. Plataformes 
elevadores
- Anglès nivell I
- Anglès nivell III
- Anglès nivell X
- Nova especialitat formativa! 
Francès Nivell I
- Formació en Manipulació 
d’aliments
- Comptabilitat informatitzada
- Iniciació a la llengua Xinesa I
- Nòmines i Seguretat Social

Per a més informació i 
inscripcions:
937192837

formacio@barpro.cat

Nova oferta 
formativa de 

cursos propis amb 
diferents disciplines 

i programes
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Vinculada a:

Federada a:Amb la col·laboració de:

INSCRIPCIONS:
- Obertes a majors de 50 anys. 
- Durant el curs, els dies de conferència o 
consultar a la Junta de l’AULA
(dimecres de 10 a 11 h) a la seu:
C/ Marquesos de Barberà, 125
Telèfon: 677 66 92 17
Web: www.aextensiouniversitaria.entitats.bdv.cat
E-mail: aula.exten.univer.bdv@gmail.com

QUOTA DE SOCI: 50 € anuals
Pagament mitjançant domiciliació bancària

NO SOCIS: 7€ / conferència

Aforament màxim: 80 personas

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

Dimarts, 4 d’octubre, a les 17.30 h
El Dret a la Pau a les comunes de 
Medellín 

A càrrec de Jeison Castaño (Jeihhco) 
Colòmbia

A molts barris de Medellín ofereixen 
als joves alternatives de vida que no 
passin per la violència.
Podrem conèixer, de primera mà, una 
experiència en la qual,  a través del 
hip-hop, s'impulsa la recuperació de 
la memòria, la dignificació i el treball 
amb els/les  joves en aquests barris.
Entrada lliure

Dimarts, 25 d’octubre, a les 17.30 h
Les grans mentides de la 
Historia de Roma

A càrrec de Jorge Pisa Sánchez
Llicenciat en Història Antiga

Dimarts, 8 de novembre, a les 17.30 h
Magatzems de gas 
subterranis: Projecte Castor

A càrrec de Laureano Jiménez Esteller
 Enginyer Químic de la URV 

Dimarts, 11 d’octubre, a les 17.30 h
Les migracions al llarg de la 
Història 

A càrrec de Cristina Sànchez Miret
Sociòloga, Professora de la UdV 

Dimarts, 15 de novembre, a les 17.30 h
Pateixo una malaltia o nomes 
estic trista

A càrrec de Clara Esquena Freixas 
Psicòloga 

Dissabte, 26 de novembre, 
(hora a determinar)
Visita a la Agrupació 
astronòmica de Sabadell 

Visita guiada
A càrrec d’un membre de l’agrupació

Dimarts, 29 de novembre, a les 17.30 h
La Microbiota: Un òrgan més 
del cos que regula el  sistema 
immunitari.

A càrrec de Francisco Guarner Aguilar
Dr. En Medicina i cirurgia per la UN

Dimarts, 13 de desembre, a les 17.50 h
La Iaia, memòria històrica 

A càrrec d’Alba Valldaura
 (Activitat a l’Auditori)

Llicenciada en Art Dramàtic  

Dimarts, 20 de desembre, a les 17.30 h
Pobresa, un concepte relacional 
 A càrrec de Montserrat Nebrera 

González
Dra. En Dret i Llic. En Filosofia Política

Dimarts, 10 de gener, a les 17.30 h
La sostenibilitat ambiental, 
generacions presents i 
generacions futures

A càrrec de Joan Pasqual Rocabert
Dr. En Economia Aplicada

Dimarts, 17 de gener, a les 17.30 h
Joan Oliver “ Pere IV “

A càrrec de Antoni Dalmases Pardo
Llicenciat en Filologia Hispànica  

Dimarts, 24 de gener, a les 17.30 h
La bruixeria a Catalunya

A càrrec de Ramon Verdaguer Pous
Llicenciat en Dret

Dimarts, 7 de febrer, a les 17.30 h
Buda, Jesucrist i Mahoma

A càrrec d’Enric Benavent Vallès
Llicenciat en Filosofia 

Dimarts, 14 de febrer, a les 17.30 h
La prevenció de l’ictus en la 
gent gran

A càrrec de Carles Paytubi i Gari
 Dr. En medicina (Internista)

Dimarts, 21 de febrer, a les 17.30 h
Presencia Catalana al món als 
segles XIX i XX

A càrrec de Josep Mª Solé i Sabaté
 Dr. En Història 

Dimarts, 31 de gener, a les 17.30 h
Els boscos del mar; Els mes 
amenaçats del planeta

A càrrec de Josep Mª Gili i Sardà
 Dr. En Ciències Biològiques
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Notícies

El proper mes d’octubre 
comença la 4a edició del Curs 
d’Iniciació al Voluntariat de 
Barberà del Vallès, una activitat 
organitzada per l’Ajuntament 
amb la finalitat de promocionar 
el voluntariat a la ciutat i 
fomentar la solidaritat i la 
corresponsabilitat entre la 
ciutadania i les entitats sense 
ànim de lucre. 
El curs, a càrrec de Creu Roja 

Sabadell, es durà a terme els 
dies 3, 5, 10, 17 i 19 d’octubre 
de 18 a 20.30h a la Torre d’en 
Gorgs.
Aquesta activitat formativa 
ofereix una introducció al 
voluntariat per a totes les 
persones i entitats que duguin 
a terme accions voluntàries 
o tinguin interès en conèixer 
aquest àmbit.
La proposta formativa forma 

Es posa en marxa la 4a edició del Curs d’Iniciació al Voluntariat
part del Pla de Formació del 
Voluntariat de la Generalitat de 
Catalunya i s’enmarca en les 
activitats del Punt de Voluntariat 
de Barberà del Vallès.

Si us voleu inscriure al curs  
només heu de contactar amb  
el Punt del Voluntariat trucant  

al 937297171 (ext. 314) o  
emplenant el formulari que podreu  

trobar a la següent adreça:  
http://tinyurl.com/voluntariat2016

El Lècxit, promogut per la 
Fundació Jaume Bofill, vol 
millorar la comprensió 
lectora dels infants 
involucrant escoles, famílies, 
entitats, AMPAs i voluntariat. 
Es tracta d’un projecte 
d’acompanyament a la 
lectura d’alumnes de 4t a 
6è de primària que pretén 
millorar les capacitats 
lectores i despertar la passió 
per la lectura dels infants.
Si voleu ser voluntari o 
voluntària del “Lècxit” 
o rebre més informació, 
contacteu amb el Punt de 
Voluntariat trucant al 
937297171 o escrivint a 
voluntariat@bdv.cat

El segon curs de 
Lècxit ja és aquí!

Es busquen persones voluntàries per al 
projecte Parlem i descobrim Barberà
El Punt de Voluntariat està 
cercant persones que vulguin 
participar en el projecte “Parlem 
i descobrim Barberà”.
Aquest és una iniciativa de 
l’SCAI, el Servei Ciutadà 
d’Acolliment a l’Immigrant, que 
té l’objectiu d’oferir un reforç 
individualitzat en l’aprentatge 
oral de la llengua castellana 
i el coneixement de Barberà 
del Vallès a les persones 
nouvingudes.
En què consisteix? Són 
trobades d’una hora 
setmanal 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 en “Parlem i 
descobrim Barberà” o rebre més 
informació sobre el projecte, 
poden contactar amb el Punt 
de Voluntariat de Barberà del 
Vallès, situat a l’oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament. Es 
recomana demanar cita prèvia 
trucant al telèfon 937297171 o 
a través del correu electrònic 
voluntariat@bdv.cat
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Notícies

El passat 29 de juliol, el tercer 
tinent d’Alcaldia i regidor de 
Comerç i Mercats, Pere Pubill 
i Linares, i el president de 
l’Associació de Comerciants 
de Barberà del Vallès (Barberà 
Comerç Urbà), Alfonso Alharilla 
Ortega, van signar el conveni 
de col·laboració per al Pla de 

dinamització del comerç urbà 
entre l’Ajuntament i l’Associació.
Amb aquest conveni, tant 
l’Ajuntament com Barberà 
Comerç Urbà volen continuar 
treballant en la potenciació 
del comerç urbà i el 
desenvolupament del Pla de 
Dinamització Comercial.

Signat el conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Comerciants de Barberà del Vallès

XI Fira del 
Comerç 

Barberà 
del Vallès

30 de setembre,
1 i 2 d’octubre 

a la Plaça 
de la Vila

Vine a 
la Fira!
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Educació
Barberà 
comença  
el curs 2016 
-2017 amb 
més de 4.500 
alumnes
Un total de 4.568 
infants i joves 
tornaran a les 
aules el proper 12 
de setembre: 280 
infants a les 6 Llars 
d’Infants Municipals, 
3.200 als centres 
d’educació infantil 
i primària, i 1.888 
joves que cursaran 
algun dels cursos de 
l’educació secundària 
obligatòria (de 
1r a 4r de l’ESO). 
Com a novetat 
enguany, destaca la 
incorporació d’una 
línia nova (2 grups) 
a l’Institut Barberà, 
ubicat al Centre de 
Primària Elisa Badia. 

Renovació de la meitat de les nenes i nens  
del Consell Municipal d’Infants
El 29 de setembre es preveu fer 
la primera trobada del Consell 
Municipal d’Infants, format per 
24 nenes i nens, conselleres 
i consellers, encarregats de 
fer propostes i donar la seva 
opinió en aspectes que poden 
ajudar a millorar la ciutat. En 
aquesta reunió es consensuaran 
les accions que realitzaran 
per informar als companys i 
companyes de les escoles, i 

també com fer arribar aquesta 
informació a tots els infants de 
Barberà nascuts el 2006, que són 
els que poden presentar-se per 
ser membres del consell.  
Durant el primer trimestre de 
curs es duran a terme diferents 
accions per informar a la 
ciutadania. 
A l’octubre es recolliran les 
butlletes de participació i es 
farà un sorteig públic i al mes 

de novembre es durà a terme 
la renovació i constitució amb 
els nous  infants membres 
del consell. Des del Consell 
Municipal d’Infants es vol 
engrescar a altres infants a 
participar-hi si tenen interès i 
ganes de treballar per la ciutat.

S’adeqüen les aules de l’Institut Barberà

Les obres d’adequació 
i millores de les aules 
destinades a l’Institut 
Barberà que s’ubica 
a l’Escola Elisa Badia 
estan ja enllestides per 
iniciar el curs el proper 
12 de setembre. Així ho 
van poder comprovar 
el director General 
de Centres Públics, 
Lluís Baulenas i Cases, 
l’Alcalde accidental de 
la nostra ciutat, David 
Clarà García,  i el regidor 
d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas,  en 
una visita d’obres que es 
va realitzar ahir dimecres, 
24 d’agost.
Durant la visita, el 
personal tècnic de 
la Generalitat  i de 
l’Ajuntament de Barberà 

van explicar les millores 
realitzades en el primer 
mòdul de l’Escola Elisa 
Badia on s’ubicarà al 
jovent del nou institut. 
Les millores que ha portat 
a terme la Generalitat 
de Catalunya s’han 
basat principalment en 
l’adequació de les aules 
de psicomotricitat, d’una 
nova aula Racó, les aules 
destinades a ESO 1 i 
ESO 2, l’aula de reforç, 
l’aula de tecnologia i 
altre on s’ha instal·lat el 
laboratori. També s’han 
realitzat millores per 
adaptar els lavabos que 
han passat de ser infantils 
a format adult. Aquestes 
han tingut un cost de 
65.000 euros. 
Cal destacar que 

l’Ajuntament de Barberà a 
més de realitzar millores 
en totes les instal·lacions 
del centre (pintura, 
sanejament, pavimentació 
de patis i arranjament 
de portes, finestres i 
lavabos), ha instal·lat un 
nou porxo sobre els patis 
de les aules de parvulari, 
amb una nova recollida 
d’aigües en les cobertes, 
que han tingut un cost de 
40.000 euros. 

Les aules, que s’han ubicat al primer mòdul de l’Escola 
Elisa Badia, estan preparades per iniciar el curs.

Taques de manteniment a les Llars d’Infants i Escoles Municipals

En els mesos d’estiu, i 
aprofitant les vacances 
escolars, es reformen 
i condicionen les 
instal·lacions educatives 
de la nostra ciutat, una 
tasca que assumeix 
la Brigada Municipal 
i, també, l’empresa 
municipal Sabemsa. 
A tots els edificis 
escolars s’ha realitzat 
el manteniment en 
paleteria, pintura, 
fusteria, instal·lacions 
elèctriques i fontaneria, 
calefacció i canvis 
dels sorrals dels 

patis de parvularis, 
i la instal·lació de 
proteccions per evitar 
danys en les caigudes 
dels infants, entre 
d’altres. S’han dut a 
terme també treballs 
de pintura a les 
zones comunes com 
vestíbuls i passadissos 
de llars d’infants 
i escoles infantil i 
primària. Aquestes 
tasques que es van 
realitzant anualment 
durant l’estiu, s’han 
vist reforçades amb la 
ronda de visites que 

des de la Regidoria 
de Territori i Medi 
Ambient, amb el regidor 
Fabià Díaz Cortés 
i el Cap de Secció 
d’Obres i Manteniment 
de l’ajuntament al 
capdavant, s’ha fet 
a totes les escoles 
municipals durant la 
passada primavera, 
per conèixer el seu 
estat i necessitats i les 
possibilitats d’actuar 
a curt, com ara s’ha 
fet a l’estiu, o a mig i 
llarg termini de forma 
programada i efectiva. 

Per aquest estiu 2016 
aquestes reformes 
i condicionaments 
han comptat amb un 
pressupost municipal 
aproximat de 108.000 
euros.




