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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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Desembre

Una ciutat no molt gran, ben comunicada, a una distància 
més que raonable de la gran urbe. Ja ho era així fa més de 
vint anys, en aquella època la població estava al voltant dels 
25.000 habitants, zones verdes, el bosc de Can Gorgs i el 
de Santiga per passejar i un Pla urbanístic que no permetia 
construir més de cinc plantes. Tot i que la ciutat ha anat 
creixent, considero que encara conserva força l’esperit de 
ciutat petita o, fins i tot, segons les zones, de poble, on la gent 
de tota la vida es coneix i es saluda pel nom.
Els serveis i equipaments també han crescut, segons el meu 
parer, en alguns casos per sota de les necessitats i en altres 
per sobre: aquest és el moll de l’ós, qui ha planificat i gestionat 
la ciutat i com s’ha fet aquesta gestió.
Està Barberà preparada per seguir creixent (Barri Parc Central 
i Parc Europa)? Aquest any, després d’un parell d’anys 
de recessió, la xifra de població, tot i que molt lleument, 
augmenta i amb ella la preocupació pels serveis públics 
bàsics com són l’escolarització i la sanitat i d’altres que 
l’Ajuntament té l’obligació de prestar amb qualitat: enllumenat, 
clavegueram i abastament d’aigua, entre d’altres. Potser a algú 
li sobtarà saber que la nostra ciutat no disposa d’un Pla de 
Clavegueram, tot i la seva xifra de població i extensió, o que 
els veïns i veïnes del barri de Can Gorgs pateixen inundacions 
a les seves llars, quan hi ha fortes pluges, des de fa més d’una 
dècada.

Parlar d’herència rebuda. no és una excusa, sinó un conjunt 
de fets demostrables i públics per a qui sol·liciti la informació.

Potser, en properes revistes, haurem de parlar de l’estat dels 
edificis municipals que es van construir en el temps de les 
vaques grasses:
Un Teatre Municipal en el que, durant els seus deu anys 
de vida, no s’ha fet una cap tasca de manteniment, o una 
biblioteca amb problemes estructurals, possiblement originats 
pel canvi d’orientació, que es va fer en el darrer moment o un 
aparcament municipal, al carrer Doctor Moragas, que està ple 
de filtracions d’aigua i literalment plou a dintre.
A tot aquest creixement de la ciutat, cal sumar la dificultat de 
gestió d’aquests serveis amb una plantilla municipal, feble i 
una mica envellida, que segons ens explica el cos tècnic s’ha 
anat descuidant: no s’han cobert jubilacions, ni malalties de 
llarga durada, no hi havia borses per a substitucions (algunes 
són de 2002), no s’han fet promocions internes... En definitiva, 
no hem cuidat a les persones que ajuden a que cada dia la 
ciutat es posi en marxa.
En aquest primer any de mandat s’han convocat vuit borses 
de personal divers i tres processos de selecció més per a 
cobertura de vacants, en total, onze processos selectius de 
personal. 
Si parlem de serveis, el més recurrent per atacar a un govern 
és el de la neteja viària, però el que més sobta és que es 
faci aquest atac sense cap canvi d’empresa pel mig: mateixa 
empresa, mateix contracte, mateixes condicions. Algú de 
veritat es creu que la ciutat ha canviat tant? O que l’equip de 
govern diu a les persones que treballen en la neteja viària que 
no facin la seva feina?
Seguirem parlant d’aquests i molts altres temes, però jo 
continuo considerant la meva ciutat un bon lloc per viure-hi.

Barberà, la ciutat que cada dia 
escullo per viure-hi

Seguim en lluita contra  
un model injust i desigual

L’Estat i el nostre país té un problema. Durant dècades les 
forces polítiques majoritàries s’han dedicat literalment a 
saquejar les arques i les administracions públiques en el seu 
benefici propi. Això no és demagògia ni populisme, és realitat. 
El mecanisme de portes giratòries ha permès que les grans 
multinacionals i entitats financeres fossin les encarregades de 
dictar les polítiques des de l’ombra mentre que les seves titelles 
institucionals els feien la feina bruta i, ja de pas, amassaven 
grans fortunes que més tard acabarien a paradisos fiscals. I tot 
aquest saqueig s’ha sustentat, també, en la fidelitat al règim del 
78 d’aquestes forces majoritàries. Una gobernabilitat a l’Estat 
que s’ha fet possible gràcies a l’al·liança entre el PP i els dirigents 
del PSOE, per donar pas a 4 anys més de màfia i de saqueig 
amb Mariano Rajoy al capdavant. Una gobernabilitat que també 
suposarà reforçar la deriva autoritària contra les demandes 
legítimes del poble català en favor del dret a l’autodeterminació 
i el seu exercici.
I l’Estat i el nostre país té una solució, que l’exemplifiquem molt 
bé els i les càrrecs electes que obeixen els mandats pels quals 
han estat escollides, lluitant per millorar les condicions de vida 
de la gent i el dret a decidir, fins i tot desobeint tribunals i lleis 
injustes. 
Des del grup municipal Junts per Barberà contribuïm des de la 
nostra ciutat i també l’Ajuntament a millorar les condicions dels 
nostres veïns i veïnes, amb una atenció especial als col·lectius 
que més difícil ho tenen i al bé comú. I no oblidem que els socis 
d’aquells que ara regalen el govern de l’Estat al Partit Popular 
són els qui han deixat a la ciutat en una situació precària i, 
en molts aspectes, abandonada. Una situació en la que s’ha 
apostat per privatitzar serveis sense cap control públic, en la 
que s’ha apostat per les grans macroinstal·lacions lúdiques o 
esportives i un foment cultural excessivament depenen de 
l’ajuntament, en lloc d’establir plans de lluita contra l’exclusió 
residencial, fer polítiques d’habitatge, mantenir una qualitat 
digna en instal·lacions i serveis municipals bàsics o facilitar i 
impulsar l’empoderament i la qualitat a nivell cultural. Trencar 
amb aquesta dinàmica ha estat el més bàsic aquest primer any 
aquesta situació.
Nosaltres, Junts per Barberà, assumim el repte i la 
responsabilitat d’entomar els problemes heretats i les noves 
iniciatives afegides al Pacte de Govern, amb les contradiccions 
que això comporta i essent conscients que és un camí llarg i ple 
d’obstacles. I tot i així podem dir que hem crescut en habitatges 
de lloguer social i que continuarem creixent, al mateix 
temps que hem augmentat la pressió, a través d’expedients 
sancionadors, a l’estoc d’habitatge buit propietat de grans 
tenidors en favor del valor d’ús. Que estem treballant amb 
l’empresa municipal Sabemsa per garantir un recurs bàsic com 
l’aigua a les famílies més vulnerables.  
Que estem recuperant la gestió directa de serveis bàsics i la 
gestió externalitzada a empreses privades tindrà el control 
municipal que sempre hauria d’haver estat. Que estem aplicant 
nous criteris urbanístics que responen a les necessitats socials 
i col·lectives de la ciutat. Que estem avançant perquè les 
polítiques feministes i d’igualtat avancin de forma transversal 
dins i fora de l’Ajuntament.
Potser no arribarem a temps a tot arreu i ho assumim, però 
aquest camí requereix de l’esforç de tots i totes i és aquí on ens 
trobareu, braç a braç, al carrer i a l’Ajuntament. 

Des del grup municipal Junts per Barberà contribuïm des de la 
nostra ciutat i també a l’Ajuntament a millorar les condicions 
dels nostres veïns i veïnes.
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Parc Taulí, más recursos para  
su adecuado funcionamiento  
y mejores Urgencias!!

Solucions universals

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

En el Ple de setembre, la PAHB, ocupava la sala de 
plens, per exigir una solució al cas de la Maica. Les 
desenes de persones que l’acompanyaven, també 
viuen empàticament la situació de moltes altres families 
del nostre municipi. Per això, malgrat els crits, els insults 
que algunes persones varem rebre en moments tan 
delicats com aquest, queden en un segon lloc. A la 
Maica, i a qualsevol de les persones que ens trobàvem 
a la sala, el que més ens preocupava era donar solució 
al problema. I ho hem fet, no automàticament, perquè 
no és possible en molts cassos, poder fer-ho en hores. 
No valoraré els comentaris que es van fer a les xarxes 
socials, cadascú és lliure de publicar el que li sembli 
millor en cada moment, però cal explicar que no  
s’ha dit la veritat de la feina feta per l’equip de govern 
en aquest i en d’altres casos. Mai aconseguirem que 
tothom estigui d’acord en com fem les coses, però  
no puc acceptar que es diguin coses que no són  
veritat. Fa anys que sóc activista a Barberà,  
ho he fet a la PAHB, al Comitè dels Drets Socials,  
als Comitès de Vaga General o la Coordinadora  
contra el TTIP.  Sabeu que respecto al màxim totes  
les opinions i ideologies, igual que demano respecte 
per a les meves conviccions. 
Dit això, també sabeu que reconec els meus errors i 
intento aprendre d’aquests. Per això quan vaig entrar 
a governar aquesta meravellosa ciutat, sabia que no 
aconseguiriem fer desaparèixer tots els problemes 
que tenim al municipi, alguns dels quals, són fruit de 
molts anys i no pas d’ara. És legítim que la població, 
demani solucions, i que ho faci a l’ajuntament, que 
és l’adminstració més propera, i justament per això 
treballem. Els problemes que afecten a una família,  
els problemes que ens trobem cada dia, no  
requereixen només una actuació puntual i ràpida, 
requereixen una solució universal, per tothom. 

La resposta a una situació com la de la Maica, 
requereix solucions que valguin per qualsevol família. 

I aquestes solucions, malauradament, no són ràpides 
ni fàcils. Amb actuacions pal·liatives, ens oblidem de 
les preventives, i això no és el que necessita aquesta 
societat. Em sento molt proper als companys i 
companyes de la PAHB, molt proper a qualsevol  
família amb problemes i per això treballo tots els 
dies, per millorar la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans. La situació de la Maica és un exemple  
de les dificultats que tenim al davant. Aquestes 
dificultats les hem de convertir en oportunitats.  
Però depèn de totes nosaltres aprofitar-les.  
Companyes de la PAHB, treballem plegades per 
avançar cap a una ciutat sense exclusió residencial.

¡¡La demanda de los socialistas, en la línea con la que ha 
hecho el comité de empresa del Taulí esta semana, con 
el fin de ampliar la plantilla y abrir más camas como única 
solución para acabar con el  rotundo caos en el servicio de 
Urgencias!! Los socialistas nos preguntamos, por ejemplo, 
por qué después del regreso a mediados de agosto de la 
actividad derivada a la Clínica del Vallés, sólo se han reabierto 
una veintena de camas en el Hospital cuando en la Clínica 
disponíamos de hasta 40 camas para la sanidad pública.
Desde el Parlament hemos recordado que el Hospital de 
Sabadell ha sufrido en los últimos meses un colapso de  
las urgencias que ya está aconteciendo crónico, debido,  
sobre todo, por la falta de camas. A esta escasez en  
los recursos disponibles se añade la sobrecarga que  
supone que haya pacientes que permanecen en  
Urgencias cuando deberían ser derivados a planta.
El PSC apoya de manera categórica las quejas de los 
profesionales de Urgencias para exigir una solución al  
colapso continuo de este servicio, ya que está en juego 
la salud de los usuarios y de los propios profesionales del 
Hospital, cuya capacidad se está poniendo al límite, por el  
caos terminante que supone hacerle frente a este problema.
El Comité de empresa del Parc Taulí ha aportado 
recientemente varias alternativas para dar respuesta  
a esta situación, entre ellas, la creación de una unidad  
de ingreso intermedio, que requeriría una dotación de  
unas 30 o 40 camas, el refuerzo permanente del personal 
sanitario o la habilitación del hospital de hepatología  
para drenar los pacientes de urgencias por las tardes.
La petición del PSC en el Parlamento se suma a otras 
anteriores en las que hemos pedido más personal, y las 
inversiones económicas necesarias para mantener la calidad 
del servicio en el centro de referencia del Vallés Occidental 
Sur, además de otros derechos de los trabajadores, 
prometidos y no cumplidos por la administración.

El Parlament ha aprovat una proposta del PSC  
per instar el Govern a elaborar el Pla Director  
d’ordenació, reforma i ampliació del Parc Taulí.

En esta votación, el PSC ha contado con el apoyo de  
todos los grupos parlamentarios excepto la CUP, que se ha 
abstenido. Y por si fuera poco, el pasado día 21 de octubre nos 
encontramos con la pretensión de la Generalitat de adquirir 
el Hospital General de Catalunya, anunciada por el conseller 
Antoni Comín. El “objetivo”? resolver el vacío de oferta sanitaria 
pública en el Vallés Occidental que mencionábamos antes.  
El problema?  La movilidad. Como pretenden que los 
vecinos de Barberá nos traslademos hasta al HGC? Con tres 
transbordos y más de una hora y media de tiempo? Se habrá 
parado el conseller a pensar lo que eso supone para nuestros 
vecinos más mayores y a veces con dificultades de movilidad? 
Que será de aquellos que no dispongan de transporte propio? 
Con lo fácil que sería retomar el proyecto del Hospital Ernest 
Lluch, en Cerdanyola y que paralizó el anterior conseller 
Boi Ruiz por la situación económica de la Generalitat. Para 
construir hospitales nuevos no hay fondos, pero para comprar 
viejos a grupos internacionales de inversiones si. Que cosas 
estas de la economía… O será de la salud?
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Un año después,  
seguimos casi igual

Ni nos sacarán de España, ni nos 
echarán de Catalunya

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

La democracia de todos es más fuerte que el 
separatismo de unos cuantos

Quienes queremos una Cataluña moderada tenemos 
que unirnos, caminar juntos y sumar. La moderación 
frente al extremismo y los radicales, la moderación 
frente a quienes no ven nada bueno y se creen en la 
posesión de la verdad, la moderación frente a todos 
aquellos que quieren hacer tabla rasa del esfuerzo  
que se ha hecho para superar la crisis económica.  

Se cumplen seis años desde que los separatistas 
iniciaron su propósito de romper el Estatuto catalán, 
las instituciones de autogobierno y nuestra condición 
de españoles. Una fractura que empieza cuando el 
Gobierno catalán y la actual mayoría parlamentaria 
violan sin disimulo no sólo la legalidad ordinaria  
sino el propio Estatuto catalán y la Constitución  
de todos los españoles.

En el mes de junio el Parlamento catalán dio un paso 
muy grave en la destrucción de nuestro sistema 
democrático cuando se dio a sí mismo la condición 
de poder constituyente para la «desconexión» con 
el resto de España, la posterior conformación de una 
asamblea constituyente, la aprobación de una carta 
magna catalana y la convocatoria de un referéndum 
secesionista. 

Los diputados separatistas no sólo se han situado en 
contra de la Constitución: han violentado el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y el propio Estado de Derecho, 
y se han situado por encima de toda legalidad haciendo 
caso omiso a la expresa prohibición del Tribunal 
Constitucional para que no se debatiese semejante 
propuesta, claramente ilegal. 

El Estado hace respetar su democracia frente a 
los intentos de romperla. Los responsables del 9N 
están siendo juzgados por saltarse la legalidad. Y 
quienes intenten ir por el mismo camino ya saben las 
consecuencias de ello. Quienes actúan saltándose 
las leyes no buscan ni el diálogo ni el consenso, sino 
imponerse por la fuerza utilizando al conjunto de 
la sociedad catalana como escudo humano de sus 
disparates.

Desde el Ayuntamiento de Barberà, los concejales 
del PP vamos a expresar siempre el sentir de repulsa 
a cualquier acto ilegal que se proponga y nuestro 
compromiso en defensa de las instituciones sobre las 
que se fundamenta nuestra democracia: El Estatuto de 
Autonomía y la Constitución Española. No dejaremos 
que nadie destruya nuestra democracia.

En el pleno del 26 de octubre se aprobaron inicialmente 
las ordenanzas fiscales, es decir, las herramientas  
del municipio para financiar sus políticas públicas. 
También se aprobaron el calendario fiscal  
y los festivos comerciales para 2017.

En las ordenanzas fiscales, se crean una nueva tasa  
para las viviendas vacías y un tipo nuevo en el IBI  
para inmuebles de uso no residencial. A pesar de  
las dudas que puede generar la nueva regulación,  
es un objetivo que compartimos. Pero en las tasas  
que afectan a la mayoría de hogares, como las de  
residuos y saneamiento, o la de servicios deportivos,  
se mantienen tarifas que no responden al principio 
de que quien más tiene, pague más. El Equipo de 
Gobierno, igual que sucedía con los anteriores, sigue 
repitiendo que las complicaciones técnicas y la falta  
de tiempo impiden avanzar más en la progresividad  
de las tarifas. Por poner un ejemplo, la tasa de residuos 
es lineal, no tiene en cuenta las características de las 
familias ni de las viviendas, siendo uno de los pocos 
municipios de nuestro entorno que no contempla  
estos factores en la tasa.

Por lo que respecta al calendario fiscal, se asume 
desde el Equipo de Gobierno el menú de plato único 
que impone el Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona. Igual que el año anterior, 
Recuperem Barberà pedimos que se negocie con la 
Diputació de Barcelona la posibilidad de repartir el 
cobro de los impuestos durante todo el año. Sin éxito, 
igual que ocurría con el anterior equipo del PSC y CiU. 
Se aprueba también la propuesta a la Generalitat para 
la apertura de comercios en día festivo. Aquí sí hay 
novedad, este año los comerciantes no han llegado 
a consenso, ante lo cual el Equipo de Gobierno lleva 
a aprobación las mismas fechas que, en caso de no 
tomar ningún acuerdo, quedarían establecidas por 
la Generalitat. Recuperem Barberà se abstiene por 
entender que este acuerdo no era necesario, tal y como 
explicamos en la Comisión Informativa correspondiente.

Pero es en el turno de ruegos y preguntas donde se 
refleja mejor la inercia que viene no de un año de 
gobierno, sino de muchos: ante la pregunta de nuestro 
grupo acerca de las consecuencias para la planificación 
de plazas escolares del incremento de población 
infantil de 0 a 4 años (345 más en 2015), el concejal de 
Educación responde que la planificación no se altera 
por ese incremento, y que las proyecciones están 
hechas hasta 2025. Y sin ruborizarse, da por zanjado 
el tema, como si no tuviéramos ya bastantes déficits 
de equipamientos o unas ratios por encima de lo 
recomendable. Seguimos (casi) igual.

“El Equipo de Gobierno, igual que sucedía con los 
anteriores, sigue repitiendo que las complicaciones 
técnicas y la falta de tiempo impiden avanzar  
más en la progresividad de las tarifas”
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Plens Municipals 2016
Ple Municipal de setembre

La sessió es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior.
En el segon punt del dia es va donar 
compte del decret núm. 2261, de 6 
de setembre de 2016, relatiu a les 
delegacions en tinents/es d’alcaldia i 
regidors/es.
En aquest mateix punt núm. 2 es va donar 
compte del decret núm. 2262, de 6 de 
setembre de 2016, relatiu a la declaració 
de dedicació parcial, en un percentatge 
del 60%, i retribució màxima de 2.142,86 
euros/bruts mensuals amb dues pagues 
extres anuals del mateix import al regidor 
Roger Pérez Álvarez.
Seguidament es va passar a la votació 
del tercer punt de l’ordre del dia, la 
integració del regidor Roger Pérez 
Álvarez al Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Adscriure’l a 
la comissió informativa núm.3, de Serveis 
Socials municipals i Emergència social, 
en representació del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Adscriure’l a la comissió informativa 
núm. 4 de Cultura, Entitats i Ciutadania, 
en representació del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
es farà càrrec de la presidència d’aquesta 
comissió. Designar a Roger Pérez com a 
patró de la Fundació Barberà Solidària i 
com a nou representant en el Centre de 
Normalització Lingüística Vallès Occidental, 
així com representant en el Consell 
Municipal d’Educació, en el Consorci per a 
la Normalització Lingüística i representant 
en el TDT demarcació de Sabadell.
Aquest punt es va aprovar amb les 
abstencions de Recuperem Barberà (RB) 
i Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i els vots a favor del Partit Popular 
(PP), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Junts x Barberà (JxB) i Plataforma 
Ciutadana per Barberà (PCPB).
Al punt número 4 es va donar compte 
de l’estat d’execució del pressupost 
a data 30 de juny de 2016. La segona 
tinenta d’Alcaldia, Carmina Pérez Barroso, 
va exposar als presents la situació del 
pressupost de despeses i d’ingressos 
i la situació de les operacions no 
pressupostàries.
A continuació, Carmina Pérez, va donar 
compte de l’informe de morositat del 
segon trimestre de 2016 i del període 
mitjà de pagament global a proveïdors 
del mateix període de temps.
Tot seguit es va passar a debatre el 
punt número 7 referent a la modificació 
de crèdit núm.10 per transferències 
degut a la necessitat d’incrementar la 
consignació de l’aplicació pressupostària 

del Pressupost de despeses de 2016 
corresponent a “Salut. Estudis i treballs 
tècnics”. Aquest punt es va aprovar amb 
el vots a favor de PP, ERC, JxB,  
PCPB i PSC i els vots en contra de RB.
Al punt 8 es va aprovar, per unanimitat, la 
xifra de població a 1 de gener de 2016. 
Total habitants de dret, 32.835 dels quals 
16.217 són homes i 16.618 són dones.
El punt 9 i també per unanimitat es 
va aprovar l’adhesió a la declaració 
institucional de les ciutats defensores 
dels drets humans 2016.
Abans de passar al punt de precs i 
preguntes es va donar compte de les 
resolucions d’alcaldia presidència.

Ple Municipal d’octubre

La sessió es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior. 
Seguidament es va debatre l’aprovació 
provisional de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs i els preus 
públics municipals per a l’any 2017. 
L’encarregada d’exposar aquest  
punt va ser la tinenta d’Alcaldia de  
Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina 
Pérez Barroso, que va explicar 
detingudament cadascun dels canvis  
que proposava l’Equip de Govern. 
Les Ordenances fiscals reguladores  
dels tributs i els preus públics 
municipals per a l’any 2017 van ser 
aprovades de forma inicial amb els vots 
a favor de PCPB, JxB i ERC, en contra  
de PSC i RB, i l’abstenció del PP. 
Aquestes ordenances romandran en 
exposició pública un període de trenta 
dies hàbils perquè puguin rebre esmenes 
o al·legacions. 
A continuació, es va aprovar el Calendari 
Fiscal per a l’any 2017, que es va aprovar 
amb els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, 
els vots en contra de RB , i l’abstenció  
de PSC i PP. 
La sessió plenària del consistori va 
continuar amb la proposta de trasllat del 
dia de la Celebració dels Plens Ordinaris 
dels mesos de novembre i desembre 
que en aquest cas passarien a celebrar-se 
el 23 de novembre (en comptes del dia 
30) i el 21 de desembre (en comptes del 
dia 28). Aquest acord va ser aprovat per 
unanimitat de tots els Grups Municipals.  
Tot seguit es va passar a debatre el 
Calendari d’obertura dels establiments 
comercials en diumenges i dies 
festius per a l’any 2017 exposat pel 
tinent d’Alcaldia de Desenvolupament 
Econòmic, Comerç i Ocupació, Pere Pubill 
i Linares i que ve donat per la Llei 3/2014 
d’Horaris Comercials i de Mesures per a 

determinades activitats de promoció.  
En concret per al 2017 es preveuen  
els dies 8 de gener, 2 de juliol,  
1 de novembre, i 6, 8, 10, 17 i 24 de  
desembre.  Els dos dies fixats pel 
consistori barberenc són el 12 d’octubre 
i el 3 de desembre. L’acord va ser aprovat 
amb els vots a favor de PCPB, ERC  
i JxB, i les abstencions de PSC, PP i RB. 
El següent punt de l’ordre del dia va 
ser donar compte de les resolucions 
d’alcaldia presidència.
Es va continuar amb el punt número 7, 
mocions d’urgència. La primera moció, 
presentada per Recuperem Barberà, 
a petició de la Plataforma d’Afectades 
per l’ICAM i l’INSS en defensa de les 
treballadores afectades per l’ICAM  
i exigir el final de les altes mèdiques 
injustificades i per reivindicar el dret  
de les persones a emmalaltir amb 
dignitat, no es va incloure i  
es va deixar pel proper ple.
La segona, també presentada pel  
grup municipal de Recuperem  
Barberà era relativa a la Campanya contra 
el 4t Cinturó per establir una mobilitat 
sostenible entre el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental. Es va votar la seva 
urgència amb el recolzament de PCPB, 
JxB, ERC i RB, l’abstenció del PSC i els 
vots en contra del PP. Seguidament  
es va passar al debat. La moció va  
rebre el suport de PCPB, JxB, ERC i RB.  
El PSC i el PP va votar en contra. 
Per últim es va passar al torn  
de precs i preguntes. 

Barberà del Vallès, a la XVIII Assemblea de l’ACM
L’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques 
(ACM) va celebrar dissabte 
dia 8 d’octubre, la seva XVIII 
Assemblea, que va servir per 
aprovar les conclusions finals 
de “La Convenció Municipalista, 
el futur del món local” i per 
celebrar els 35 anys de l’entitat.
A l’acte va assistir l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, representant a la ciutat.

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.radiobarbera.cat). 

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

Durant aquests mesos de govern, 
quines han estat les primeres 
mesures o decisions que han 
hagut de prendre?
La primera tasca va ser analitzar i 
valorar la situació de cadascuna de 
les àrees de la meva competència, 
i en base al nostre programa, 
calendaritzar les nostres propostes 
en curt, mig i llarg termini 
d’aplicació. Aquests 15 mesos hem 
dut a terme els punts d’aplicació 
immediata, hem estat treballant 
alhora en posar les bases per 
poder desenvolupar la resta del 
programa en aquests 2 anys i mig 
que ens queden. Mesos de treball 
de formiga, amb molta dedicació 
per part de tot l’equip tècnic, però 
sobretot, amb molta il·lusió.

Quines són les prioritats  
de l’Equip de Govern per  
aquesta legislatura en  
les seves regidories?
Volem un municipi feminista. 
Creiem que hem de treballar 
per dotar d’eines a les entitats, 
col·lectius i ciutadania per 
incentivar la participació directa 
i poder ser agents socials de 
canvi al nostre municipi. Treballar 
perquè els recursos materials i els 
equipaments municipals siguin 
accessibles a totes les entitats.  

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran  
la llum de manera immediata?
Les formacions en perspectiva de 
gènere a personal tècnic municipal 
s’estan treballant de manera 
contínua durant tot el 2016 i es 
continuarà fent l’any 2017. També, 
en els propers mesos, esperem 
tancar diversos projectes com el 
Pla Local de Joventut, la segona 
fase de la Nau Arquímedes, 
l’adhesió a la xarxa de municipis 
LGTBI, engegar la fase participativa 
del Reglament d’equipaments 
municipal, i d’altres projectes en els 
quals estem treballant des de fa 
mesos.

Quin missatge vol transmetre  
als veïns i veïnes?
Estem aquí per treballar, i per 
intentar canviar la manera de fer 
d’aquests darrers anys. A vegades 
tot plegat és més lent i costós del 
que ens agradaria o pensàvem, 
però el nostre compromís és clar 
en aquest sentit, i ens esforçarem 
al màxim per intentar dur a terme 
el que ens vam comprometre. 
Volem un veïnat i unes entitats 
apoderades, vives i compromeses 
amb el nostre poble i la seva gent. 
La nostra cultura política prové 
del carrer, i és aquesta, des de la 
base, la que hem de potenciar. 
Des d’aquí, restem a disposició 
de totes les persones i entitats 
que ho demanin. Hem de treballar 
conjuntament amb la ciutadania, 
però sempre respectant els espais i 
entitats autorganitzades.

Quin model de ciutat li  
agradaria per a Barberà?
Una ciutat activa, viva, solidària, 
respectuosa amb el nostre 
entorn, on les persones es facin 
protagonistes de Barberà i participin 
de la vida comunitària, on aquelles 
persones que tinguin inquietuds 
puguin desenvolupar activitats i 
projectes per a totes nosaltres i per 
a la ciutat, i on l’ajuntament sigui 
una eina més que pugui facilitar la 
seva tasca. 

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té 
el pressupost de 2017?
A l’àrea de feminismes, equitat  
de gènere i LGTBI, potenciar 
projectes relacionats amb la 
prevenció contra la violència 
masclista, com per exemple,  
la coeducació, la formació i 
l’aplicació de la perspectiva de 
gènere al personal de l’ajuntament i 
adreçades a la ciutadania, així com 
oferint aquests tallers als nostres 
instituts i escoles. Continuarem  
amb el servei d’informació i atenció 
a les dones, les campanyes de 
sensibilització contra les violències 

Mireia Sánchez Pi

Regidora de Programes per a col·lectius socials,  
Equipaments Municipals, Associacionisme i  
relacions amb entitats i Espai Jove Festa Major

“ Volem un veïnat i unes entitats apoderades,  
vives i compromeses amb el nostre poble 
i la seva gent”

Treballem per 
una ciutat activa, 
viva, solidària i 
respectuosa amb  
el nostre entorn

heteropatriarcals i per l’equitat  
de gènere. A l’àrea de Joventut 
volem continuar potenciant el 
paper de les entitats i del jovent 
no organitzat.  En aquest sentit, el 
Pla Local de Joventut, que ja hem 
començat a treballar, ens donarà 
idees de les mancances que tenim 
al municipi, dels aspectes que ja 
funcionen i els que cal potenciar 
més. Es continuarà amb els plans  
de formació, com el curs de 
monitors/es de lleure per a 
persones joves, el programa 
“Acompanyar un jove”, que tot 
just s’està iniciant ara, i l’augment 
d’hores de l’aula d’estudi durant els 
períodes d’exàmens, entre d’altres.
A l’àrea de participació ciutadana, 
donar suport a diferents àrees 
de l’ajuntament, així mateix, es 
continuarà amb l’atenció i formació 
a les entitats que ho demanin i  
amb projectes de participació  
activa del veïnat.
Finalment, a l’àrea de cultura, 
s’ha pressupostat una partida per 
comprar material pels diversos 
equipaments municipals i mirar 
de suplir les mancances actuals, 
com un pas més en l’objectiu que 
l’Ajuntament es pugui convertir en 
un suport més en el qual les entitats 
es poden recolzar per realitzar les 
seves activitats autònomament.

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.radiobarbera.cat). 

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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Territori i Medi Ambient

S’inicia la instal·lació de plataformes a diverses parades de bus

El passat 21 d’octubre es va iniciar 
la instal·lació de plataformes a 
diverses parades de bus amb 
la finalitat de fer més còmode 
l’accés de les persones, en 
especial, aquelles que tenen 
mobilitat reduïda, als autobusos 
que circulen pel municipi. En 
aquesta primera fase d’instal·lació 
són cinc les parades que 
comptaran amb aquestes 
plataformes: passeig Doctor 

Moragas (2), carrer Pirineus (1), 
Via Sant Oleguer (1) i  
plaça Josep Tarradellas (1). 
Les primeres plataformes 
en instal·lar-se han estat les 
localitzades als barris de 
Centre-Eixample i Can Gorgs II. 
Dues en concret a les parades 
de bus ubicades al passeig 
Doctor Moragas, i van entrar 
en funcionament el mateix dia 
21 d’octubre. La tercera s’ha 
instal·lat a la parada del carrer 
Pirineus, encara que no entrarà 
en servei fins que no s’enllesteixin 
els treballs per adaptar la 
instal·lació de la plataformes a les 
característiques de l’emplaçament. 
Aquestes tres plataformes estan 
fetes amb material reciclat i són 
el model que s’està impulsant 

des de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. La intervenció té  
un cost total de 24.589,62€  
de pressupost públic.
Pel que fa a les plataformes  
dels barris de La Romànica  
(Via Sant Oleguer) i Unitat-Casc 
Antic (Plaça Josep Tarradellas) 
s’enllestirà la seva col·locació  
en les properes setmanes.  
Per les particularitats d’aquestes 
dues ubicacions, on les voreres 
són molt baixes, cal fer servir 
una plataforma regulable en 
alçada que permeti un perfil 
d’embarcament més baix, 
i suposa instal·lar un model 
diferent de formigó prefabricat. 
La instal·lació d’aquestes dues 
noves plataformes té un cost de 
17.999,96€de pressupost públic.

 Millora de l’accessibilitat

El Cemenenti de Barberà preparat pet Tots Sants

 Manteniment espais públics i serveis municipals

Coincidint amb el dia de Tots Sants 
des de la Regidoria de Territori 
i Medi Ambient s’ha encarregat 
de fer diverses actuacions en 
matèria de manteniment del 
cementiri i de mobilitat per 
facilitar l’accés en transport 
públic des del nucli urbà de 
Barberà. Pel que fa als treballs 
de manteniment, tant el servei 
de neteja viària municipal com 

el de la Brigada Municipal, han 
fet tasques de reforç a la feina 
que ja es ve desenvolupant 
setmanalment en matèria de 
residus i acondicionament dels 
espais ajardinats, respectivament. 
En matèria de mobilitat s’han 
reforçat els horaris, ampliant-los, i 
fent que el trajecte de la Línia 1 fes 
parada al cementiri durant l’1 de 
novembre.

Actuacions a parcs i jardins i arbrat de la ciutat

 Jardineria municipal i parcs i jardins Es restitueixen 
els desperfectes 
ocasionats per 
l’accident d’autobús a 
la Via Sant Oleguer

Durant la primera setmana 
d’octubre va quedar totalment 
restituït l’arbrat i tanca vegetal 
malmesos per l’accident de 
trànsit ocorregut a la Via Sant 
Oleguer del barri de La Romànica 
el passat mes de maig. Els treballs 
han consistit en la plantació de 
cinc arbres de dimensions mitjanes 
(acers fremani “Autumn Baze”) i 
d’arbustiva, la plantació de la tanca 
vegetal amb la mateixa espècie 
que hi ha a la resta del passeig i 
reposició del reg per degoteig. 

Amb l’inici d’aquesta tardor, la 
Brigada Municipal ha continuat 
els seus treballs de manteniment 
de parcs i jardins, amb tasques 
de plantació d’arbustiva a la 
Plaça Brigades Internacionals, al 
parterre de Doctor Moragas i a la 
rotonda d’entrada a Barberà. S’ha 
seguit encarregant de treballs de 
manteniment; plantació de planta 
vivaç a la Plaça del Mil·lenari i de 
flor de temporada a jardineres de 
places de la Vila i Cooperativa. 
Altres treballs a parcs i jardins i 
arbrat han hagut de ser assumits 
encara per empreses externes, 
com les actuacions que han 
suposat ampliació o renovació de 

rec i noves plantacions  
a les places de l’Estatut,  
Esport i Can Llobet, i també els 
tractaments d’endoteràpia contra 
 la processionària d’alguns pins 
o la descomptació del terreny i 
adobat en profunditat en algunes 
zones dels parcs de Can Serra i  
Ca n’Amiguet i Plaça de Can Llobet.
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El Centre de Negocis Nodus 
Barberà va celebrar una nova 
edició de la Nit de l’Empresa, una 
trobada referent per al conjunt 
dels empresaris i empresàries 
de la ciutat i un esdeveniment 
que pretén reconèixer i posar en 
valor l’excel·lència empresarial 
de Barberà del Vallès. 
L’acte, que va reunir a més de 
150 representants d’empreses 
del municipi, es va centrar 
principalment en conèixer 
el desplegament de la Fibra 
Òptica d’última generació 
que l’empresa Orange 
desenvoluparà properament 
als polígons industrials del 
municipi. 

El tinent d’Alcaldia i regidor de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Pere Pubill i Linares, va 
ser l’encarregat d’obrir aquesta 
5a edició de la Nit de l’Empresa. 
Durant la seva intervenció, Pubill 
va valorar la importància que 
tenen els polígons barberencs 
per la indústria catalana donant 
algunes dades: “Tenim al voltant 
de 1.200 empreses, que donen 
feina a prop de 17 mil persones. 
Unes empreses que acullen entre 
les seves plantilles un 10% de 
treballadors i treballadores de la 
nostra ciutat”.  
Jesús Martín Angulo, Director 

La Fibra Òptica d’última 
generació FTTHI arribarà als 
polígons industrials de Barberà

Nacional de Venta Indirecta a 
Empreses d’Orange Espanya, va 
ser l’encarregat d’explicar com 
seria el desplegament d’aquesta 
fibra òptica als polígons de 
Barberà del Vallès.  
La 5a Nit de l’Empresa va comptar 
a més amb la presència de la 
directora General d’Indústria 
del departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, Núria Beatriu 
i Sánchez qui va evidenciar 
la qualitat empresarial de 
Catalunya. 
L’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, va ser 
l’encarregada de cloure la Nit de 
l’Empresa mostrant  “la motivació, 
il·lusió i el nostre compromís 
amb els reptes que ens demana 
un teixit empresarial fort, amb 
capacitat per afrontar el que 
el futur ens depara, i amb unes 
aspiracions legítimes necessàries 
d’innovar per a ser competitius”. 

Teixit Empresarial

Mostra 
‘Made in Barberà

En el marc de la 5a Nit de 
l’Empresa, 8 indústries 

de Barberà del Vallès van 
exposar els seus productes 
com a mostra del potencial 

del teixit productiu local

Més de 150 persones es posen en contacte amb empreses 
a la trobada ‘Converses del Mercat del Treball’
La quarta edició de les 
‘Converses del Mercat de 
Treball’, que es va celebrar 
a l’octubre amb més de 150 
persones assistents a l’activitat, 
posava en contacte empreses 
amb persones que busquen 
feina o que estan a l’atur.
En total, 32 empreses van 
muntar un estand informatiu 
on assessoraven les persones i 
recollien currículums i sol·licituds 
de feina segons els perfils 
que requerien. Les persones 
participants es van poder moure 
pels diferents estands i conversar 
amb els representants de les 
empreses per conèixer el tipus de 
perfil que cerquen en les seves 
contractacions.
Durant la inauguració, 
l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, va 

exposar als presents que “en 
aquest Cicle de Converses del 
Mercat de Treball es té per 
objectiu, entre molts d’altres, fer 
una profunda reflexió sobre allò 
que busqueu quan cerqueu feina, 
diferenciant entre què voleu i què 
necessiteu. I això és una manera 
clara de visualitzar el futur i 
encarar-lo amb el realisme d’allò 
que podeu fer i l’entusiasme 
d’identificar les necessitats per 

aconseguir els vostres objectius”.
Per la seva banda, el Conseller 
comarcal de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Joan 
Carles Paredes, va fer una 
valoració de les darreres dades 
de l’atur a la comarca i va agrair 
a les persones assistents la 
seva activa implicació en la 
recerca de feina en fòrums com 
les ‘Converses del Mercat de 
Treball’.
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      Barberà

Tornen els PFI a la Fundació Barberà Promoció
El passat 29 de setembre es 
va iniciar un PFI – Programes 
de Formació i Inserció en 
l’especialitat d’Auxiliar de vivers i 
jardins.
Un total de 17 joves han iniciat 
aquesta formació que tindrà 
una durada de 1.000 hores i que 
finalitzarà el 30 de juny del 2017.
Al llarg del curs, l’alumnat aprendrà 
formació professionalitzadora amb
pràctiques directes al món laboral. 
L’alumnat farà una estada de 180 
hores en una empresa per tal 
d’observar i practicar l’ocupació 
apresa.
També faran un mòdul de formació 
general per aprendre continguts de
matemàtiques, comunicació, 
entorn social i territorial i 

incorporació al món del treball.
A més s’orientarà a l’alumnat, 
mitjançant accions tutorials, en com 
preparar-se per a la prova d’accés 
als Cicles Formatius de Grau Mitjà 
o on adreçar-se per poder cursar el 
Graduat d’Educació Secundària a 
l’Escola d’Adults.
Destacar que en el programa 

formatiu dels PFI es té una 
cura especial per fer un 
acompanyament en el procés de 
maduració personal de l’alumnat. 
Aquesta formació està autoritzada 
pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i 
es realitza en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona.

La CEP ens explica: Finalitza el primer Taller d’Horta a la Torre d’en Gorgs
Va iniciar-se el mes de juny hi 
ha finalitzat el mes de setembre 
realitzant un total de 34 hores.
Destaquem que les persones 
participants en aquest taller 
han construït un espai d’herbes 
aromàtiques i remeieres en el 
jardí de la Torre d’En Gorgs
al costat de l’hort. 
En el taller, per entendre la 

necessitat de cuidar-se i 
de “regar-se” positivament 
es va realitzar una sessió 
d’alimentació saludable i 
la importància del consum 
de llegums per la Tècnica de 
Salut i Àrea de Benestar de 
l’Ajuntament de Barberà.
L’últim dia el grup va anar 
al Punt de Trobada de 

Ràdio Barberà a explicar 
l’experiència que ha estat el 
Taller Horta CEP1 i els resultats 
que n’han tret pel fet de 
participar-hi. Podeu escoltar la 
tertúlia a www.radiobarbera.
cat cercant, en l’apartat de 
Programació, el programa Punt 
de Trobada, i dins la tertúlia del 
29 de setembre o descarrega-la 

a https://www.ivoox.com/13498736
També la CEP ens explica l’activitat 
que van fer els participants 
d’aquest Taller d’Horta CEP 1, 
en el mes d’agost,  1 cop a la 
setmana, a l’hort de la Torre amb 
els i les infants del Casal d’Estiu 
organitzat per la cooperativa El 
Tamboret i que es realitzava a 
l’Escola Marta Mata.

Nous Cursos de formació 
ocupacional iniciats 
Enguany s’estan realitzant  
diferents cursos dins l’àmbit 
del lleure i el servei de suport 
a les empreses. Les accions 
formatives estan organitzades 
per la Fundació Barberà 
Promoció (entitat de promoció 

econòmica de  l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès) amb el  
suport de la Diputació de 
Barcelona.   
L’objectiu general d’aquests 
cursos és fomentar l’ocupació 
mitjançant suport a la 
formació professionalitzadora i 
capacitadora. 
Tot això, a partir d’un programa 

elaborat en relació a les següents 
especialitats: 
· Auxiliar de serveis i consergeria
·  Monitors/es d’activitats 
de lleure infantil i juvenil-
especialització vetlladora

· Especialista en neteja
· Controlador/a d’accessos
Aquestes formacions han permès 
a part de les  persones que han 
finalitzat inserir-se laboralment  
en contractacions temporals de 
suport a serveis municipals de 
consergeria-neteja-vetlladores 
(a llars d’infants i escoles del 
municipi).
Per a més informació i 
inscripcions, cal adreçar-se a la 
Fundació Barberà Promoció (telf: 
937192837, formacio@barpro.cat).
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Barberà en un minut 

L’AVV La Romànica reuneix a centenars de 
persones per gaudir de la Diada del Soci

Barberà commemora la Diada Nacional 
de Catalunya

El barberenc Joan Gallego presenta la mostra 
familiar: ‘La Mirada romàntica al nostre passat’

Gran èxit de la Nit de Terror del Grup de 
Teatre Amateur D’sas’3

Se celebra l’entronització de la imatge de Santa 
Maria a l’Església de la Romànica de Barberà

Se celebra la VIII edició de les 4 hores de 
resistència BTT Castell de Barberà

S’inaugura la botiga Kiwoko a 
Baricentro

L’AVV Eixample - Can Llobet celebra el seu 40è aniversari amb diverses activitats 

Jordi Bonet-Coll i Rafa Heredero García es 
proclamen guanyadors del V Concurs de 
Microrelats de Barberà
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El barberenc Joan Gallego presenta la mostra 
familiar: ‘La Mirada romàntica al nostre passat’

Gran èxit de la Nit de Terror del Grup de 
Teatre Amateur D’sas’3

Se celebra la VIII edició de les 4 hores de 
resistència BTT Castell de Barberà

Complicitat en la Festa de la Tardor de la Gent 
Gran organitzada per l’AV de Can Gorcs II

Èxit de la Festa del Casal de Can Gorgs

Jordi Bonet-Coll i Rafa Heredero García es 
proclamen guanyadors del V Concurs de 
Microrelats de Barberà

La Unió Esportiva Hoquei Barberà presenta els seus equips per aquesta nova temporada

Barberà Ciutat de Patinatge dóna el tret de sortida a la nova temporada

L’alumnat del Programa 
Integral d’auxiliar en jardineria 
de Barberà rep una beca de 
transport de l’empresa Kao 
Corporation, que els ajudarà per 
poder realitzar les pràctiques 
en diverses empreses del Vallès 
Occidental
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Notícies

Aquest mes d’octubre, Barberà 
del Vallès ha estat Ciutat 
Defensora dels Drets Humans. 
Aquesta és una iniciativa 
impulsada per diversos municipis 
catalans amb l’objectiu de 
donar a conèixer la tasca de 
diferents activistes, mostrar 
la seva solidaritat i suport a la 
seva feina que sovint realitzen 
a costa de la seva seguretat 
personal; fomentar l’intercanvi 
d’experiències entre activistes 
de diferents llocs del món, 
donar a conèixer les arrels, la 
situació i els efectes que els 
conflictes armats generen al 
món; i enfortir la promoció i la 
defensa de la pau i els drets 
humans entre la ciutadania. 
Enguany, han visitat la ciutat dos 
activistes, que han fet arribar la 

seva tasca en defensa dels Drets 
Humans als seus països d’origen.
Jeison Castaño de Colòmbia, 
va explicar, en una conferència 
organitzada conjuntament amb 
l’Aula d’Extensió Universitària, 
la seva experiència a la 
Comuna 13 de Medellín, on 
amb un grup de nois i noies del 
barri, ha endegat un projecte 
comunitari que es diu Casa 
Kolacho, un lloc de trobada de 

Barberà del Vallès, Ciutat Defensora dels Drets Humans
joves on la cultura Hip-Hop, 
és el fil conductor: “Portem 14 
anys treballant en el rebuig de 
la violència oferint alternatives 
al jovent per trobar la felicitat 
a través d’aquest procés on la 
cultura és el centre de tot’.
Per altra banda i provinent de 
Perú, Esperanza Huayama, 
presidenta de l’Associació 
de Dones de la província 
d’Huancabamba, va explicar 
al jovent com més de 300.000 
persones van ser esterilitzades 
de forma forçosa durant el 
govern d’Alberto Fujimori 
a través del Programa 
de Planificació Familiar i 
Reproductiva, directament 
enfocat a reduir la població i 
controlar la natalitat de les dones 
indígenes, i de les més pobres i 
analfabetes.

L’Alcaldessa de Barberà, 
Sílvia Fuster, conjuntament 
amb l’Alcalde de Sabadell, 
Juli Fernández, i el Regidor de 
Desenvolupament Econòmic i 
Local de Sant Quirze del Vallès, 
Àlex Brossa, van assistir al 
Parlament Global d’Alcaldes 
que va tenir lloc a la Haia.
Es va tractar d’un esdeveniment 
en què alcaldes i les alcaldesses 
de tot el món, conjuntament 

amb persones expertes en 
diferents àmbits, s’han reunit 
per constituir aquesta nova 
plataforma amb l’objectiu de 
crear un espai que permeti 
a les ciutats promoure la 
cooperació entre si per 
treballar conjuntament amb 
l’objectiu de buscar solucions 
pràctiques i reals a diferents 
reptes pels quals passen les 
ciutats, com ara la  migració, la 

Barberà participa al Parlament Global d’Alcaldes de la Haia

desigualtat, el canvi climàtic i la 
governabilitat.
Barberà del Vallès, Sabadell 
i Sant Quirze del Vallès són 
l’única “àrea urbana” de 
Catalunya i de l’Estat espanyol 
que ha participat en aquest 
esdeveniment internacional, 
on assisteixen alcaldes i 
representants de ciutats 
com Nova York, Tòquio, Seül, 
Oklahoma, Atenes, Palerm, 
Washington, Dakar, Ciutat del 
Cap o Bristol, entre d’altres.

w
w
w
.b
d
v.
c
a
t
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Notícies

Servei d’intermediació 
en deutes hipotecaris

L’Oficina Municipal 
d’Habitatge de Barberà 
del Vallès ofereix el Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC) 
del Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH). 

Es tracta d’un servei gratuït 
d’informació, assessorament 
i intermediació per a les 
persones o famílies amb 
problemes per afrontar el 
deute hipotecari del seu 
habitatge habitual.
Aquest servei va adreçat 
a ciutadans que estan 
en risc de perdre el seu 
habitatge habitual per no 
poder fer front al pagament 
de la hipoteca o per haver 
estat avaladors d’habitatges 
que estan en situació 
d’impagament, entre d’altres 
casuístiques. S’estudia 

cada cas particularment i 
de manera conjunta amb 
els usuaris/àries s’elabora 
una proposta que el 
servei presenta a l’entitat 
bancària, amb l’objectiu 
que les persones afectades 
aconsegueixin unes millors 
condicions per al seu préstec 
hipotecari.
Per sol·licitar aquest servei, 
o qualsevol altre en matèria 
de mediació en habitatge 
de propietat o de lloguer, 
cal adreçar-se a l’Oficina 
Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès.

w
w
w
.b
d
v.
c
a
t

ESTÀ PENSANT LLOGAR EL SEU HABITATGE?

OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE

Av. Verge de Montserrat, 60
Tel. 937194120 - Fax 937194121
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat

Horari d’atenció
De dilluns a divendres: de 9 a 14h
Dimecres: de 9 a 14 i de 16 a 18h
Horaris d’estiu (de 1 de juliol a 15 de 
setembre):
De dilluns a divendres: de 9 a 14h

L’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a través del Programa de Mediació dins la Xarxa  
per al lloguer social de la Generalitat de Catalunya, facilita a les persones propietàries de pisos desocupats la possibilitat  

d’obtenir un rendiment del seu patrimoni mitjançant la BORSA DE LLOGUER amb garanties i serveis gratuïts.

L’Objectiu del servei és facilitar l’accés a l’habitatge, incrementar el parc d’habitatges a preus assequibles i mobilitzar el parc buit d’habitatges.

Quins són els avantatges?
- Tramitació, gestió i redacció dels contractes de forma gratuïta.
-  Assessorament i mediació durant el temps que l’habitatge  

estigui llogat.
- Assegurança multirisc gratuïta.
- Assegurança per garantir la defensa jurídica en cas d’impagament.
- Cobertura d’Avalloguer per tota la durada del contracte.
- Bonificació del 95% de l’impost sobre Béns Immobles (IBI).
- Visites de seguiment a l’habitatge durant la vida del contracte.

Quins són els requisits per cedir el pis a la borsa?
- Disposar d’un habitatge buit.
- Disposar de cèdula d’habitabilitat o ser susceptible d’obtenir-la.
- Disposar dels certificats d’instal·lació de llum i gas.
- Disposar del certificat d’eficiència energètica.

Els Mossos d’Esquadra arriben a 1.030 
alumnes dels diferents centres educatius 
de Barberà al curs 2015-2016

Un any més els Mossos 
d’Esquadra han participat amb els 
centres de primària i secundària 
de Barberà del Vallès, per donar 
consells de seguretat en diferents 
àmbits. El tema principal de les 
xerrades demandades ha estat 
la seguretat a internet, les xarxes 
socials i els dispostius mòbils. 
Dues escoles han visitat les 
dependències policials, l’Escola 
del Bosc i Pablo Picasso, on 
l’alumnat més petits ha pogut 
conèixer de més a prop la 
tasca que realitza la Policia de 
Catalunya.
El Govern de la Generalitat de 
Catalunya va elaborar un Pla. 
Aquest vol garantir la seguretat 

del conjunt de la comunitat 
educativa i millorar la percepció 
de seguretat per contribuir de 
forma positiva en el cicle vital de 
la formació dels infants i joves.
Les accions preventives portades 
a terme pels efectius policials 
són, entre d’altres, la realització 
de presentacions sobre consells 
de seguretat en l’ús d’Internet, 
adreçades tant als menors i 
adolescents, com als pares i 
mares i comunitat educadora, i 
presentacions sobre situacions 
de risc pel jovent, drogues, 
conductes discriminatòries o 
violència masclista.
La rebuda per part dels 
educadors i educadores i 

l’alumnat cada any és molt 
valorada i positiva i això encoratja 
cada dia els mossos per continuar 
i millorar la seva tasca. 
Durant el passat curs escolar 
2015-16 es van realitzar en 
els diferents equipaments 
educatius de Barberà, un 
total de 42 xerrades amb 
933 assistents, i es van rebre 
a 97 infants de primària a la 
Comissaria de Districte Barberà. 
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Educació

Consell Municipal d’Infants

El passat 27 d’octubre, el TMC 
va acollir el primer dels actes de 
celebració del 25è aniversari de 
l’Institut Can Planas. 
El tret de sortida a la taula rodona 
va anar a càrrec del director de 
l’Institut Can Planas, Jordi Seluy, 
en representació dels Serveis 
Territorials d’Educació del Vallès 
Occidental, Carme Vigués, i 
de l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, que va 
destacar el paper tan important 
que desenvolupen “els equips 
humans, docents i ampes per 
l’ensenyament de qualitat a la 
nostra ciutat”. 

Durant la seva intervenció Fuster, 
va fer referència a la reivindicació 
que des de fa anys fa el centre per 
millorar les seves instal·lacions. 
Seguidament va arribar el moment 
d’iniciar la taula rodona sobre 
l’estat actual de la secundària i el 
batxillerat en una situació actual 
de crisi. Les persones que van 
moderar el debat va ser dos dels 
docents més antics de l’Institut 
Can Planas, Juanjo Rodríguez i 
Àngels Ridau. Els encarregats 
de contextualitzar sobre 
l’ensenyament secundari van 
ser el catedràtic de la Facultat 
de Medicina de la Universitat 

de Barcelona, Joan Blasi; 
director de la Xarxa municipal 
de biblioteques de Sabadell, 
Ferran Burguillos; responsable 
d’investigació de l’Escola 
Superior de Disseny de Sabadell, 
Encarna Ruíz; i la directora de la 
secció de Recursos Humans de 
Novartis, Samantha Gàsquez.

El Consell d’Infants inicia el 
trimestre amb molta activitat  i 
energia. A la reunió de setembre 
van començar a treballar per la 
renovació dels nens i nenes que 
acaben aquest curs el seu mandat:, 
elaborant bústies, anant a la ràdio, 
informant a totes les escoles del 
què fa el consell d’infants i de com 
els nens i nenes nascuts el 2006, 
s’hi podien presentar. Van col·locar 
bústies i informació a les escoles 
i a diferents espais públics de la 
ciutat. Es van recollir 61 butlletes 
de sol·licitud per ser membres del 
Consell. 
El dijous 27 d’octubre, a la 
Biblioteca Esteve Paluzie, es va fer 
el sorteig públic per escollir els 12 

infants que substituiran els nens 
i nenes que aquest any acaben 
el seu mandat. Aquests 8 nens i 
4 nenes que van sortir escollits, 
seran nomenats per l’Alcaldessa 
en un acte públic que es farà 
a la sala polivalent del TMC el 
24 de novembre a les 18h. En 
aquest acte, el Consell Municipal 
d’Infants, també presentarà la 
seva memòria. 
A partir d’aquí, el nou Consell 
d’Infants ja començarà a treballar, 
el dia 2 de desembre ja es preveu 
la primera reunió amb els 24 nens i 
nenes del nou consell.
En aquesta reunió es prepararà la 
participació del Consell al “Simposi 
de Participació Infantil” que es 

celebrarà el 13 i 14 de desembre 
a Barcelona, i en el qual els nens 
i nenes de Consell Municipal de 
Barberà han estat convidats per 
participar-hi en una de les seves 
taules perquè puguin explicar com 
s’organitzen i com treballen.

25è aniversari de l’Institut Can Planas
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L’IBI a Barberà del Vallès

La pregunta que es fa qualsevol 
persona contribuent al conèixer 
aquestes dades és:

Perquè si el Tipus Impositiu 
baixa, respecte l’any anterior, 
l’IBI puja un 3%? 
La resposta és ben senzilla: com 
el Valor Cadastral puja el 10%, 
que marca l’Estat, l’Ajuntament 
aplica una baixada i així intenta 
compensar i que la pujada 
no sigui major al 3% que es la 
dada real que s’aprova a les 
Ordenances Fiscals que  
cada any aprova el Ple.

w  Família nombrosa, segons el 
nombre de criatures i segons 
renda familiar, fins a un 90%.

w  Per sistemes tèrmics i elèctrics 
provinents d’energia solar un 50%.

w  Per aquells immobles que 
constitueixen l’objecte de l’activitat 
de les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció 
immobiliària i no figuren  
entre els béns del seu 
immobilitzat, un 75%.

w  Pels béns rústics de Cooperatives 
Agràries i Explotacions 
Comunitàries de la terra, un 95%. 

LES BONIFICACIONS  
MÉS DESTACADES SÓN:

Podeu trobar tota la informació al 
respecte en els següents enllaços 
o preguntant a l’Oficina d’atenció
Ciutadana de l’Ajuntament.

http://www.bdv.cat/tramits/
sollicitud-dajut-economic-en-
limpost-sobre-bens-immobles-ibi-
families-monoparentals

http://www.bdv.cat/tramits/
sollicitud-dajut-social-al-pagament-
de-limpost-de-bens-immobles-ibi

TAMBÉ HI HA AJUTS  
per a famílies monoparentals 
i persones o famílies 
que es trobin en situació 
socioeconòmica desfavorida.

QUINA CÀRREGA IMPOSITIVA APLICA EL NOSTRE L’AJUNTAMENT A L’IBI ?

Com hem vist, hi ha dos 
conceptes bàsics que influeixen 
en el pagament de l’IBI: el Valor 
Cadastral i el Tipus Impositiu. 
D’aquesta manera dues 
administracions diferents  
poden influir de manera  
directa sobre el rebut de l’IBI.

El Valor Cadastral depen de 
l’Estat i el Tipus Impositiu dels 
Ajuntaments. És l’Ajuntament  
qui ha de fer els ajustaments 
precisos per minimitzar la pujada 
del Valor Cadastral i que la 
ciutadania no noti una pujada  
més enllà del 3%.
Barberà és un bon exemple:

Tipus Impositiu 2014 en Barberà 0,562

Tipus Impositiu 2015 en Barberà 0.526

Tipus Impositiu 2016 en Barberà 0.493

BARBERÀ TÉ UN TIPUS IMPOSITIU BAIX

El valor d’un inmoble  és actualitzat  per  l’Estat, en funció de la darrera revisió cadastral. En el cas de Barberà del Vallès va ser 
l’any 1990  i per compensar aquest desfasament l’estat l’actualitza cada any, intentant garantir que aquest valor no superi  el  50% 

del valor del mercat, tot i  que en alguns casos aquest objectiu no s’aconsegueix. Aquesta pujada que fa l’Estat  és del 10% 

Percentatge  aplicat per l’Ajuntament, per 
aminorar la pujada del 10% estatal.

25è aniversari de l’Institut Can Planas Per definició, l’IBI (Impost de Béns 
Immobles) és una contribució  
que els i les ciutadanes fan a  
les arques municipals juntament 
amb altres tributs com l’IAE 
(Impost d’Activitats Empresarials), 
l’ICIO (Impost sobre Instal·lacions 

i Obres), l’IVTM (Impost de 
Vehicles), l’IIVTNU (Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana), els Preus 
Públics i  les Taxes, tots junts  
són la font principal d’ingressos 
dels Ajuntaments.

Quant paga un o una barberenca 
propietària d’un pis, casa o 
qualsevol altre bé immoble? Per 
respondre aquesta pregunta hem 
agafat el rebut d’una persona que 
viu a la nostra ciutat i així poder 
treballar de manera més gràfica: 
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Notícies
Se celebrala 4a edició del Curs d’Iniciació al Voluntariat
A l’octubre es va iniciar la 4a edició 
del Curs d’Iniciació al Voluntariat, 
una activitat organitzada per 
l’Ajuntament amb la finalitat 
de fomentar la implicació de 
les persones en projectes 
de voluntariat, impulsant i 
canalitzant la solidaritat a les 
entitats sense ànim de lucre.
La proposta formativa es troba 
dins el Pla de Formació del 

Voluntariat de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya i 
s’emmarca dins les activitats del 
Punt de Voluntariat de Barberà 
del Vallès amb l’objectiu 
de promoure i difondre el 
voluntariat a la ciutat. Per això 
mateix, al curs va haver un 
espai dedicat als projectes de 
voluntariat en marxa ara mateix 
a Barberà.

L’Ajuntament de Barberà busca 
persones joves voluntàries per 
al projecte EnTàndem

Formació en perspectiva de gènere
Des del Programa Municipal 
de Polítiques per a l’Equitat de 
Gènere i el Programa Municipal 
de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament es va organitzar 
una formació en perspectiva 
de gènere per a les entitats del 
municipi.
L’objectiu de la formació era, 
en primer lloc, sensibilitzar 
sobre les discriminacions de 
gènere que encara existeixen i 
com es tradueixen actualment 
en tots els àmbits, i, en segon 
lloc, 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.
Van participar l’Associació per a 
la Igualtat Dones.com, Kol·lectiu 
de Dones de Barberà (KDB), 
Assemblea Nacional Catalana 
de Barberà del Vallès, Grup 
d’Agitació Cultural Ateneu 
Barberenc, Casal Popular 
Tangram, AVV Parc Europa, 
Associació pel canvi social, pacífic 
i democràtic i Minyons Escoltes 
i Guies Sant Jordi de Catalunya, 
que van valorar de forma molt 
positiva la formació.

EnTàndem  
arriba a Barberà

EnTàndem és un projecte de 
l’entitat AFEV, que té un objectiu 
doble; d’una banda, pretén 
fomentar el voluntariat social 
entre el jovent perquè pugui 
implicar-se actuant contra 
les desigualtats i, de l’altra, 
busca acompanyar de manera 
integral l’educació d’infants i 
joves que ho puguin necessitar. 
Aquest projecte consisteix en 
un acompanyament individual 
(mentoria) adaptat a cada  
infant o jove per motivar-lo, 
donar-li confiança, fomentar 
l’autonomia i recolzar-lo al 
màxim.  
Els acompanyaments es fan 
els dilluns de 17.30 a 19.30h a 
Barberà del Vallès.
Si t’interessa o vols saber-ne 
més, posa’t en contacte amb 
AFEV trucant al 633 26 46 26  
o enviant un correu a 
voluntariat@afev.org 
No t’ho perdis i acompanya  
un jove que necessita un  
cop de mà!
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El circuit saludable a la Ronda Santa Maria, el projecte més 
votat dels Pressupostos Participatius

El passat 6 d’octubre, la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, va acollir 
l’acte de recompte de votacions 
dels projectes de la fase final 
dels Pressupostos Participatius 
2017.
A l’acte, presidit per la tinenta 
d’Alcaldia de Serveis Generals 
i Serveis Públics Municipals, 
Carmina Pérez Barroso, es 
van donar a conèixer els vots 
que la ciutadania barberenca 
va dipositar en algun dels tres 
espais habilitats.
En total, es van comptabilitzar 
100 butlletes (73 a l’OAC de 
l’Ajuntament; 3 a l’OAC de Ca 
n’Amiguet, i 24 al Casal de 
Cultura), dels quals 98 van ser 
vàlides.
A cada butlleta, dels 7 projectes 
presentats, la ciutadania havia 
de distribuir 20 punts en un 
màxim de 4 propostes. Aquest 
va ser el resultat de la votació, 

començant pel més votat:
1 -  Creació d’un circuit saludable 

a la Ronda Santa Maria (566 
punts). Import: 13.108 euros

2 -   Protecció solar en parcs i 
zones infantils (355 punts). 
Import: 25.000 euros

3 -  Parcs infantils adaptats (320 
punts). Import: 28.259,55 
euros

4 -  Barberà sense barreres 
auditives (279 punts). Import: 
24.995,36 euros

5 -  Instal·lació d’un Bicibox a 

l’estació de Renfe (211 punts). 
Import: 16.730 euros.

6 -  Jocs educatius per a infants 
de 6 a 12 anys (117 punts).  
Import: 27.649,71 euros

7 -  Ampliació del parc infantil del 
Parc Central (112 punts).  
Import: 29.724,74 euros

Amb un pressupost global de 
150.000 euros, es podran dur a 
terme els 6 projectes més votats.
La Comissió Impulsora dels 
Pressupostos Participatius es 
reunirà al mes de novembre 
per tal de fer una memòria en 
la qual es deixarà constància 
de l’assoliment dels indicadors 
marcats a l’inici del projecte 
de Pressupostos Participatius, 
s’avaluarà el procés dut a terme 
en aquesta primera experiència, 
de cara a millorar per a properes 
convocatòries. 

Notícies

Barberà, Sant Quirze i Badia 
del Vallès es reuneixen amb 
la Generalitat per parlar sobre 
l’Aeroport de Sabadell
L’alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, 
l’alcaldessa de Sant Quirze 
del Vallès, Elisabeth Oliveras 
i Jorba, i el primer tinent 
d’Alcaldia de Territori de 
l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, Rafael Moya Camarón, 
es van reunir amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
Josep Rull i Andreu, per tal 
de tractar diversos temes 
referents a l’Aeroport de 
Sabadell.
A la trobada, les tres poblacions 
van demanar l’actualització 
del mapa de soroll i de 

l’impacte de la contaminació 
acústica derivada de l’activitat 
de l’aeroport vallesà, un tema 
amb el qual va estar d’acord la 
Generalitat, juntament  
amb la revisió de les servituds  
de l’aeròdrom amb la 
col·laboració d’Aena.
D’altra banda, també van 
reivindicar la recuperació  
de la Comissió de Seguiment 
de l’Aeroport que va quedar 
suspesa l’any 2009 i que ara, 
les tres ciutats volen reprendre 
amb la participació d’entitats, 
associacions de veïns i  
veïnes i administracions  
públiques.
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Dimecres, 23 de novembre del 2016 de les 17.30 a les 20h, 
al Centre Civic de Ca n’Amiguet (Via St Oleguer 20, Barberà 
del Vallès).

Descripció
Un taller on s’ensenya el disseny i 
confecció d’un boc n’roll (embolcall 
reutilitzable per entrepans) amb tèc-
niques de cosir, i aprofitament de 
roba de segona mà.

Es requereix: 
És imprescindible que els/les participants portin una peça o 
tros de roba que ja no utilitzin, i una làmina de plàstic alimen-
tari d’algun embalatge de menjar pendent de llençar. Tan la 
roba com el plàstic han de tenir una superfície mínima d’uns 
60 x 40 cm, aprox. 
Exemple de tipus de plàstics que poden servir són el de les 
bosses de café, de mida gran com la que fan servir als bars 
i restaurants, el d’una bossa gran de congelats (no la isotèr-
mica sinó la del congelat) o bé el d’una bossa de paquet de 
cereals d’esmorzar o similar. 

Objectius
−  Promoure la prevenció dels residus municipals des del seu 

origen
− Concebre els residus com a recursos
−  Promoure la protecció de l’entorn i el medi, especialment el 

metropolità
− Donar eines per a reutilitzar els residus
−  Oferir criteris de sostenibilitat per esdevenir consumidors 

responsables

Inscripcions:
A les OACs de l’Ajuntament o amb un email a barbera.resi-
dus@bdv.cat, (màxim 15 participants).

L’embolcall de l’entrepà: 
Fem un envàs bonic i 
pràctic amb tela aprofitada.

Dimarts, 22 de novembre del 2016, s’ofereixen dues convo-
catòries del taller:
- De 17.30 a 18.30h
- De 18.30 a 19.30h
al Centre Civic de Ca n’Amiguet (Via St Oleguer 20, Barberà 
del Vallès).

Descripció
Parlem de residus? Parlem de recur-
sos? En saps prou sobre els enva-
sos? Quin paper té l’Àrea Metropol-
itana de Barcelona en la gestió dels 
recursos/residus?

Taller per a famílies i entitats d’educació en el lleure que con-
sta de diferents dinàmiques. Amb el joc de la ruleta dels re-
cursos t’endinsaràs en el món de les 4 R (Repensar, Reduir, 
Reutilitzar i Reciclar). Reflexionaràs sobre bones pràctiques 
que penjaran d’un envàs reutilitzat.

Objectius
−  Promoure la prevenció dels residus municipals des del seu 

origen.
− Concebre els residus com a recursos.
−  Promoure la protecció de l’entorn i el medi, especialment el 

metropolità.
−  Reforçar el coneixement dels residus presents en el con-

tenidor d’envasos lleugers.
−  Donar eines per a reutilitzar alguns envasos lleugers abans 

de dipositar-los en el contenidor groc.
−  Oferir criteris de sostenibilitat per esdevenir consumidors 

responsables.

Inscripcions:
A les OACs de l’Ajuntament o amb un email a barbera.resi-
dus@bdv.cat, (màxim 15 participants per horari).

Taller “Recursos 
o residus? 
(envasos)”
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Notícies

El Programa Municipal de 
Joventut ha endegat el procés 
de renovació del Pla Local de 
Joventut, l’eina que servirà de 
guia per a la posada en marxa 
de les polítiques en matèria de 
joventut a Barberà del Vallès 
durant els propers anys.
El Pla inclou una primera fase 

de diagnosi social i de captació 
de demandes, inquietuds i 
propostes. És per això que 
durant el mes d’octubre s’han 
dut a terme diverses jornades de 
participació amb joves d’entre 15 
i 29 anys, on s’han tractat temes 
tan essencials com l’ocupació, 
la salut, l’educació, la mobilitat, 
l’habitatge, el lleure, la participació 
i la cohesió social des de la 
perspectiva jove.
A més de comptar amb el 
testimoni del jovent barberenc 
sobre allò que li preocupa, el 
Pla vol arribar a altres col·lectius 
de pes de la ciutat. Per aquesta 

Procés de renovació del Pla Local de Joventut
raó, des del Programa Municipal 
de Joventut es va organitzar 
una taula rodona on entitats, 
associacions i col·lectius 
organitzats de la ciutat van poder 
exposar les seves opinions i 
idees sobre les polítiques de 
joventut del futur, que serviran per 
confeccionar el PLJ 2016-2020.
El procés segueix i durant el 
mes de novembre es faran les 
consultes i presentacions als 
diferents agents i joves implicats, 
així com a la ciutadania en general 
per tal que tothom que ho vulgui  
pugui veure el resultat del procés 
i fer-hi aportacions.

S’obren les aules d’estudi nocturn a Barberà
Fins al 28 de novembre, es 
tornen a obrir les portes  
de la Biblioteca Municipal  
Esteve Paluzie (plaça 
Constitució, s/n) amb un  
ampli horari nocturn, de dilluns a 

divendres de 20.30 a 22.30h.
A més, les aules de la Torre d’en 
Gorgs (c/ Torre d’en Gorgs, 40) 
també romandran disponibles 
el dissabte 26 de novembre i el 
diumenge 27 de novembre de 

10 a 14h  i de 17 a 21h.
Del 21 al 25 de novembre,  
i 28 de novembre a la 
Biblioteca Esteve Paluzie.
Dies: 26 i 27 de novembre  
a la Torre d’en Gorgs.
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19 i 20 de novembre
Ice Age. El gran 

cataclisme

3 i 4 de desembre
Mascotes

5 i 6 de novembre
Buscant la Dory

22 i 23 d'octubre
El meu amic el gegant

Barberà del 
Vallès

Lloc:
YELMO CINES 
BARICENTRO

Centre Comercial Baricentro, s/n

Hora:
Dissabtes a les 16 h

i diumenges a les 12 h

Preu:
4 ¤ (petits i grans)

Organitza:

CNL Vallès occidental 3
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Fira Internacional 4.0 a Barberà del Vallès

Arriba la primera fira virtual dedicada 
a la innovació tecnològica industrial, 
l’anomenada Indústria 4.0

Projecte d’economia circular amb fons europeus

Aquesta fa referència a una  
nova manera d’organitzar els 
mitjans de producció de les 
empreses industrials amb 
l’objectiu d’aconseguir posar en 
marxa mètodes que promocionin 
les fàbriques intel·ligents (smart 
factories) i que siguin  
capaces de generar una major 
adaptabilitat de les companyies  
a les necessitats que reclamen 
els mercats i per millorar també 
els processos de producció  
igual com una millor i més  
eficaç assignació dels recursos.

Indústria 4.0

L’economia circular pren com 
a referència el model cíclic 
de la natura. Es presenta com 
un sistema d’aprofitament 
de recursos on es prioritza 
la reducció dels elements: 
minimitzar la producció al  
mínim indispensable i, quan 
sigui necessari, fer ús del 
producte, apostar per la 
reutilització de  
tots aquells elements que no 
poden retornar al medi ambient. 

La fira, la primera que es fa a 
Catalunya amb aquest perfil 
virtual i que compta amb els 
suport econòmic de la Diputació 
de Barcelona, permetrà que 
els participants, en un espai 
digital, disposin d’estand 
personalitzat amb vídeos 
informació comercial de la seva 
companyia, 10 comptes de xat 
on poder interactuar amb la 
resta d’empreses participants 
per a cadascun dels seus 
representants, i amb accés 

exclusiu a tots els contactes que 
es recullin durant l’esdeveniment.
La Fira Virtual d’Innovació 
Indústria 4.0 també ha disposat 
d’una jornada presencial, on 
mitjançant ponències, showroom 
i taules rodones es va apropar 
el concepte i la metodologia 
de la Indústria 4.0 a totes les 
persones participants. En 
aquest simpòsium es va tractar 
el concepte, els reptes, les 
moltes oportunitats que ofereix 
aquest nou format d’indústria 

i els primers passos que poden 
fer les empreses industrials per 
beneficiar-se’n.

CON LA COLABORACIÓN DE:

EXPOSICIÓ 
ART  I 
DISCAPACITAT 
DEL 15 AL 20 DE NOVEMBRE 2016

ARTISTES
FINALISTES DEL II CONCURS D'ART 
PROVITAL GROUP

LLOC
SALA POLIVALENT, TEATRE MUNICIPAL 
COOPERATIVA BARBERÀ DEL VALLÈS

A la fotografia, Àlex Brossa, regidor de 
Desenvolupament Econòmic i Local  
de Sant Quirze del Vallès i Pere Pubill i Linares,  
tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació de Barberà del Vallès, 
encarregats d’inaugurar el Simpòsium Indústria.

Barberà del Vallès, conjuntament 
amb els ajuntaments de 
Sabadell, Sant Quirze del Vallès, 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, CentreTecnològic 
de Catalunya, Eurecat, l’Escola 
Superior de Disseny ESDI i la 
Corporació Sanitària el Parc Taulí, 
presenten davant la Direcció 
General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya 

un projecte basat en el disseny 
i la innovació dels sistemes 
industrials.
El projecte s’emmarca dins la 
convocatòria d’ajuts pels plans 
d’especialització i competitivitat 
territorial, del programa 
operatiu del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 
(FEDER) de Catalunya  
2014-2020.
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Dimecres, 9 de novembre 
18h Cinefòrum La estación de las mujeres.

Auditori Maria Feliu 
C/Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 11 de novembre 
18h L'hora del conte coeducatiu, a càrrec de Gogara, 
associació que treballa per a la prevenció de les violències 
de gènere. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimarts, 15 de novembre
17'30h Taller Les múltiples cares de la violència de gènere, 
a càrrec de Sònia Ortiz Guarch, coach de relacions i equips, 
Sònia Campos Magallanes, terapeuta i Mª Carmen Rosillo 
López, psicòloga. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dimecres, 16 de novembre 
18h Documental Mamá duérmete que yo 
vigilo i debat posterior. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 18 de novembre 
18h Documental Mujeres supervivientes.
Diàleg re�exió posterior en el que participarà Josefa García 
Ciudad, supervivent de la violència masclista. 
Modera: Leonor M. Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 19 de novembre 
11-13h Teatre-taller Violència, agressivitat i el valor de la 
tendresa, a càrrec de Juanjo Camarena Rodríguez da Silva, 
actor i pedagog del Teatre del Buit.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

Dimarts, 22 de novembre 
18h Conferència A mi también me duele. Niños y 
niñas víctimas de la violencia de género, a càrrec 
de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i terapeuta 
infantil, especialitzat en violència de gènere.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 24 de novembre 
18h Taula rodona Barberà contra la violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n 
Organitza: ANC de Barberà del Vallès i l'Associació per a la Igualtat Dones.com

Divendres, 25 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra la violència 
masclista.
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

18h Concentració Barberà diu prou contra la violència vers 
les dones.
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 

Dissabte, 26 de novembre 
De 10'30h a 13h Creem un protocol per unes festes lliures 
de violències heteropatriarcals. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà

Dimarts, 29 de novembre 
17'30h Cinefòrum Maria la Portuguesa
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç 
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dijous, 1 de desembre 
18h Presentació del protocol municipal per a l'abordatge 
integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella, a 
càrrec de Maria Ferré Espín, psicòloga clínica i jurídica 
especialista en violència masclista i assessora en 
l'elaboració del protocol  i professionals de la comissió 
tècnica del circuit local. Presenten l'acte Sílvia Fuster Alay, 
alcaldessa de Barberà del Vallès i Mireia Sánchez Pi, 
regidora de col·lectius socials.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dilluns, 12 i 19 de desembre
17-20h Espai de re�exió per a dones. La resiliència: 
connectant amb el nostre poder, a càrrec de MªJosé 
Chinchilla Martínez, psicòloga del SIAD. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 266
Places limitades.
Torre d’en Gorgs, sala taller 5
C/Torre d’en Gorgs, 40
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS:

3 i 10 de novembre, de 17 a 19h
Nenes i nens que pateixen la violència de gènere en la 
parella, a càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

23 i 30 de novembre, de 10 a 14h
Formació en assetjament sexual i per raó de sexe, a càrrec 
de Blanca Moreno Triguero, sociòloga i experta en equitat 
de gènere. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
NOVEMBRE:

Campanya de difusió de la línia 900 900 120 d’atenció a 
dones en situació de violència masclista, de l’Institut 
Català de les Dones, a través dels comerços de Barberà 
del Vallès. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del programa és 
gratuïta.

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les activitats dels dies 
9, 16, 18 i 22 de novembre i 1 de desembre, que cal sol·licitar 
amb un mínim de 48 hores d'antelació al Programa Municipal 
de Polítiques per a l'Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 729 71 71, ext. 266.

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2016
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