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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 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA  de 9 a 22 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
J.J.Ruzafa , Pg. Doctor Moragas, 249
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Març

FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT 

Farmàcia Bertran - CC BARICENTRO porta 5 local 151 
Horari: 24 hores, 365 dies l’any 

Farmàcia Palomeras - Via Sant Oleguer 2 
Horari: de 9 a 22 h, 365 dies l’any 

PRESENTACIÓ DE LES  
POLÍTIQUES DE SALUT A BARBERÀ

7 de febrer

18.30h - Teatre Municipal Cooperativa 
Sílvia Fuster Alay 
Alcaldessa de Barberà del Vallès 
Joan Parellada Sabater 
Director del sector sanitari Baix Llobregat Nord  
i Vallès Occidental Est i Oest 
Rosa Monterde Martínez 
Directora de l’Agència de Salut Pública 
Cristina Carod Pérez 
Directora Executiva Hospital i  
Albada de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
Marisa Baré Mañas 
Coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribatge  
de Càncer de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
Irene García Sánchez 
Directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Barberà del Vallès 
Blai Fernández Calvo 
Cap de secció de Benestar Social i  
Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

Punts a tractar: 

-  Situació dels hospitals públics de la  
Regió Metropolitana del Vallès Occidental Est,  
a la que pertany Barberà del Vallès 

-  Intervencions de l’Agència de Salut Pública 

-  Presentació del Programa de detecció precoç del  
càncer de còlon i recte que s’està implantant a Barberà 

-  Presentació del Programa Municipal de Salut 2017 



3

Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Nou any, noves propostes i un 
projecte de ciutat

David Clarà García
Grup Municipal Junts per Barberà

En el Ple del mes de desembre, es va aprovar 
definitivament el pressupost de la nostra ciutat, pel 2017.
Un pressupost que augmenta considerablement i es 
situa en els 41 milions d’euros, un 8% respecte l’any 2016.
Malgrat la congelació pràcticament de totes les taxes 
i impostos, aquest augment d’ingressos ve donat, en 
gran part, per una novetat considerable: per primer cop 
a la nostra ciutat s’aplicarà un tipus diferenciat d’IBI, per 
a tots aquells immobles que tinguin un valor superior 
als 200.000€ i que el seu ús no sigui el residencial, tal i 
com permet la normativa. Aquesta mesura recaudatòria 
només afectarà a grans empreses i grans negocis.
Amb aquests ingressos, pretenem consolidar 
l’increment de la despesa social que ja vam iniciar en els 
pressupostos de 2016, pujant un 20% el total de despeses 
vinculades amb el Benestar Social: despesa social, 
adquisició d’habitatge social, foment de la reactivació 
econòmica i d’ocupació i els diferents programes dirigits 
a atendre a la ciutadania en general.
A l’augment en la dotació pels ajuts de menjador 
i material escolar de primària, s’afegeix l’ampliació 
d’aquesta oferta a l’ensenyament secundari obligatori.
També s’augmenta considerablement l’aportació 
necessària per tal de millorar l’assistència domiciliària, a 
persones amb grau de dependència, amb un increment 
d’hores nocturnes i festives del servei, així com una 
millora en les condicions laborals de les persones que 
efectuen aquest servei.
Per tal de fomentar l’ocupació estable, es fa un esforç 
considerable per augmentar la plantilla municipal i 
d’aquesta manera oferir feina estable i de qualitat, 
així com seguir treballant per tal de millorar els plans 
ocupacionals que es duen a terme en la nostra ciutat.

La PCPB compleix amb el seu programa fent contenció 
de la despesa i el deute, per dedicar aquests diners a 
polítiques adreçades a la ciutadania.

Assegurar els serveis municipals, tant els obligatoris 
com els no obligatoris continua sent també una prioritat, 
per aquest motiu es destina una partida considerable 
a inversions que milloraran tant infrastructures com 
equipaments dels diferents serveis. Es duran a terme 
inversions per adequar l’enllumenat públic a projectes  
d’eficiència energètica i adequacions normatives.
Un any més, el nostre objectiu de racionalitzar la 
despesa de diners públics, estarà present en totes les 
nostres decisions, a l’hora de dur a terme les actuacions 
programades.
Amb aquest objectiu, es treballarà durant tot l’any per 
arribar a desembre de 2017 amb un endeutament per 
sota del 25%.

Iniciem una nova etapa en el nostre projecte municipalista 
amb l’objectiu de continuar essent una alternativa a les 
polítiques de les retallades

Iniciem un nou any a la ciutat de Barberà del Vallès, i tot i que 
el context social i polític general no milloren, nosaltres iniciem 
una nova etapa en el nostre projecte municipalista amb 
l’objectiu de continuar essent una alternativa en la defensa 
de les polítiques recentralitzadores i de retallades. Continuem 
defensant el món local com un element imprescindible en la 
defensa dels drets socials i de valors integradors, col.lectius i 
solidaris.
Aquest 2017 encetem una nova etapa dins del govern amb 
noves propostes i amb projectes engrescadors que marcaran 
la nostra línia de treball durant tot l’any. El pressupost que vam 
aprovar des del govern durant el Ple de desembre és l’eina 
que ha de fer possible desenvolupar tots aquests projectes. 
Cal destacar els eixos fonamentals en la construcció de la 
nostra proposta per al 2017: augment en la despesa per a 
polítiques socials, augment del pressupost d’inversions, noves 
actuacions en defensa del dret a l’habitatge i un urbanisme 
social en entorns saludables, sensibilització i formació sobre 
perspectiva de gènere, suport al teixit associatiu i juvenil, 
reforçament dels processos de remunicipalització, reforç de 
la promoció de l’ocupació i impuls de projectes d’economia 
social.
Aquests eixos contenen diverses actuacions que són clau per 
a desplegar el nostre programa municipal i la nostra acció de 
govern. Alguns exemples concrets es tradueixen en mesures 
com la nova proposta del Servei d’Atenció Domiciliària, que 
a més de donar millor cobertura a les persones en situació 
de dependència ajuda a visibilitzar i dignificar la tasca de 
les treballadores que desenvolupen el servei o la gestió 
directa de la neteja d’equipaments municipals i el servei 
de clavegueram. També podríem parlar dels  projectes 
de coeducació per impulsar una visió feminista mitjançant 
els diferents agents implicats arreu de la ciutat, de l’impuls 
definitiu per la constitució d’un parc de lloguer social, 
d’actuacions concretes en l’àmbit de la mobilitat sostenible 
i el foment d’eixos de vianalització o el redoblar esforços per 
protegir i recuperar l’àmbit del Ripoll i Bosc de Santiga. I tot 
això, sense oblidar dèficits històrics a la nostra ciutat com les 
obres del col·lector de Can Gorgs, essent aquest 2017 l’any 
clau per donar una resposta definitiva a aquesta necessitat de 
ciutat.
Són projectes sobre els que hem treballat des de la nostra 
entrada al govern municipal i que finalment aquest any veuran 
la llum amb un recolzament pressupostari molt important. En 
definitiva, veiem com a poc a poc es va polint  l’engranatge de 
l’Ajuntament i la nostra presència al govern municipal suposa 
una clara determinació a tirar endavant el model d’ajuntament 
i de ciutat pel qual vam ser escollides les quatre regidories de 
Junts per Barberà. Així doncs, la nostra aposta local ja camina 
fruit del treball de formigueta que hem anat fent des de la 
nostra entrada a l’Ajuntament i com a continuació  de tota la 
tasca de carrer que estem fent, per tal de continuar millorant 
la realitat de la nostra ciutat de cara al 2018.

Barberà tindrà un pressupost 
més social, dedicat a donar millor 
resposta a les necessitats de la 
ciutadania 
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Grups Municipals

Hablemos de remunicipalizaciónReferèndum i Democràcia

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

El passat Ple Municipal del mes de novembre va ser 
molt enriquidor. A més d’aprovar provisionalment els 
Pressupostos Municipals per l’any 2017, es va aprovar 
la moció de suport al referèndum i al procés, que 
presentàvem des d’Esquerra Republicana.
S’ha posat de manifest el recolzament inequívoc 
de l’Ajuntament amb el procés constituent per a 
l’assoliment de la República Catalana, assegurant les 
garanties democràtiques i el Dret a decidir del poble 
de Catalunya.
Durant el debat, va quedar clar quin era el 
posicionament de cadascun dels partits representats 
al Ple, però els vots contraris de PSC i PP,  fan que 
em pregunti, quina classe de democràcia és la que 
defensen quan no volen que la gent decideixi? Per 
què els hi fa tanta por que la gent pugui decidir el seu 
futur?
Es van ofendre algunes persones amb aquest debat, 
però perquè s’ofenen tant quan demanem poder 
votar i que la gent decideixi el seu futur, que decidim 
el model d’Estat on volem viure? Per què no s’ofenen 
tant quan parlem per exemple, dels desnonaments 
de persones i no s’ofenen amb els milers de milions 
destinats a salvar els bancs? Per què no s’ofenen 
amb la precarietat laboral, amb l’atur? Per què, tot el 
que té a veure amb el Procés, ho solucionen amb els 
tribunals, i la corrupció no? La meva impresió, és que 
tenen por. Por de perdre el referèndum. Sovint ens 
diuen que no és legal. Aquí cal entendre el sentit de 
legalitat i legitimitat. Jo veig, que quan ens diuen que 
les nostres legítimes reclamacions són il·legals, és que 
la nostra legitimitat és il·lusió, i són oportunitats, en 
canvi la seva legalitat, sempre són amenaces.
 
A dia d’avui, hi ha qui encara no ha entès que no 
és una qüestió de banderes, sinó de necessitats,        
d’il.lusió, d’esperança, d’oportunitats...
 
Estem molt contentes de que s’hagi aprovat aquesta 
moció a BdV, creiem que això forma part del canvi 
que viu el nostre país. Fa un any, hauríem dubtat molt 
que una moció com aquesta pogués ser aprovada a 
la nostra ciutat, i fins i tot presentada. Les persones 
que portem anys defensant poder escollir el futur del 
nostre país, hem d’estar molt orgulloses i satisfetes 
que Barberà hagi dit que està a favor del Dret a Decidir.
Així Esquerra, a Barberà ha fet un gest més per 
apropar la nostra ciutat a una plena sobirania nacional, 
on poder decidir què volem ser de manera lliure, 
pacífica, democràtica i justa.

No es ninguna novedad que el equipo de gobierno nos 
tenga acostumbrados en sus discursos a hablarnos 
de remunicipalización, es decir, que todos aquellos 
servicios externos de municipio, se hagan desde el propio 
ayuntamiento y con personal propio, o dicho de otra forma, 
que todos aquellos servicios que ahora prestan empresas 
concesionarias las pasen a prestar empleados directos 
y por consiguiente contratados por el ayuntamiento. Eso 
no es del todo malo, de hecho, en Barberá ya tenemos 
muchos servicios que se prestan directamente desde el 
ayuntamiento o de alguna de sus empresas o fundación 
municipales, pero es obvio que no se puede con todo, a 
veces por pura especialización y/o conocimiento y otras 
porque como todos sabemos, quien mucho abarca poco 
aprieta.
En Barberá, el anterior equipo de Gobierno, el del partido 
que represento, ya tenía municipalizados muchos servicios, 
sin ir más lejos, y quizás por ser el más representativo y  
envidiado, el abastecimiento de agua potable (SABEMSA), 
pero también tenemos muchos más, el mantenimiento de 
alumbrado público y semaforía, o el mantenimiento técnico 
de todos los edificios municipales incluidos colegios de 
primaria. En materia de educación, seis guarderías 100% 
municipales, en materia de formación, la Fundación Barberà 
Promoció, y en materia de empleo la empresa Barberá 
Inserta, amén de un vivero de empresa (AISA) que gestiona 
servicio, soporte y espacios para el entorno empresarial de 
nuestros polígonos.
Obviamente nos hubiese gustado abarcar mucho más, 
pero la prudencia y el sentido común, tan falto en este 
equipo de gobierno, nos llevo como decíamos antes a no 
abarcar lo que no se puede.  Quizá se creía el nuevo equipo 
de gobierno que el tema, cuanto menos era fácil, y en un 
alarde de medios y de hacer parecer que cumplen con su 
programa, en Julio pasado pasamos a compartir la grúa 
municipal con  los municipios de Sabadell y Castellar, dos 
grúas para 264.000 habitantes y 70,7 Km2. Compartir no es 
Municipalizar!
Tampoco se han atrevido con la contratación del servicio de 
atención domiciliaria, prueba de ello es que en el pasado 
pleno de diciembre se aprobó el inicio del trámite para su 
licitación y posterior contratación, lo que es tanto como 
reconocer que efectivamente el tema es complejo.
Aunque finalmente hay algo que si va a hacer, cargar a la 
compañía de aguas con la prestación de más servicios, 
digamos no afectos, o fuera de su competencia y buen 
hacer. A partir de septiembre de este año, Sabemsa también 
prestará el servicio de limpieza de edificios municipales. Da 
igual que estemos en contra o a favor, ya han anunciado que 
se hará, pero de momento lo que si nos preguntamos por 
qué en el presupuesto del año 2017 hay 200.000€ más en 
gastos que en relación al presupuesto 2016? Que yo sepa no 
nos han bajado el precio del agua, así que otra expliacación 
no hay, de momento Sabemsa asumirá pues un coste extra, 
bueno… mientras se pueda. Pero qué pasará cuando no se 
pueda? Como lo compensarán? Subiéndonos el agua? Ojo 
señores, mucho ojo con estos temas y con otros futuros. 
Municipalización si, pero con criterio, con prudencia y sobre 
todo; con cordura.
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Grups Municipals

La solució a la pobresa 
energètica és la nacionalització

Más cerca del objetivo

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Hemos recuperado la mitad de los empleos 
destruidos en la crisis, pero nuestro objetivo son 20 
millones de personas trabajando en 2020

El año 2016 finalizó con una bajada del paro de 390.534 
personas, la mayor de la historia. La afiliación a la 
Seguridad Social creció en 540.655 personas, el mejor 
resultado de la última década en un mes de diciembre. 
Durante la última etapa del gobierno socialista de 
Zapatero la afiliación a la Seguridad Social caía en un 
2%, ahora crece en un 3,4%, y el paro aumentaba al 
12,4% en 2011 y ahora creamos empleo al 10,9%. En este 
momento el porcentaje de trabajadores con contrato 
indefinido es del 74%, 6 puntos más que al inicio de la 
crisis. 
Por ello, si perseveramos en las políticas del gobierno 
del PP, España -que ha pasado del 26,9% de paro en el 
peor momento de la crisis al 18,9% que tenemos ahora-, 
podrá situarse en el 12,8% en 2019. De esta manera, 
habremos reducido 14 puntos la tasa de desempleo en 
2019 creando 3,7 millones de empleo y podremos tener 
más de 20 millones de puestos de trabajo en 2020. 
La reforma laboral que hizo el PP en 2012 ha evitado la 
pérdida de dos millones de puestos de trabajo desde 
2012 y si se hubiese aplicado desde 2008, España nunca 
hubiera perdido los 3.500.000 de empleos que provocó 
la gestión del gobierno socialista de Zapatero. 
Quien quiera cambiar la reforma laboral, que diga 
exactamente qué es lo que quiere y que demuestre que 
la alternativa es mejor, porque, la reforma laboral que 
aprobó el gobierno socialista en 2010 generó paro, se 
perdían más de 400 puestos de trabajos al día, y generó 
el mayor incremento de la desigualdad en nuestro país. 
Con el Gobierno socialista el paro se multiplicó y se 
destruyeron tres millones y medio de puestos de trabajo 
generando la mayor tasa de desigualdad y de pobreza 
de toda la OCDE. Ahora tenemos el paro más bajo de 
los últimos siete años. 
Por ello, desde el PP pedimos al Partido socialista y a 
Podemos que abandonen esa oposición que sólo mira 
quien ha hecho la ley y no los resultados que ha dado 
y piensen más en los parados. Pedimos que dejen la 
demagogia y apuesten por lo real y lo eficaz. Derogar la 
reforma laboral es derogar la creación de empleo, que 
es la mejor política social y el principal pilar de nuestro 
estado de bienestar. 
El Gobierno ha hecho un buen trabajo, los resultados 
son buenos y nadie con honestidad intelectual puede 
negarlo. Todavía queda mucho por hacer y no vamos a 
parar hasta conseguir el objetivo que se ha marcado el 
PP de alcanzar los 20 millones de trabajadores en 2020.

La postmodernitat, entre d’altres “regals”, ens 
ha portat l’anomenada postveritat, a més d’un 
neollenguatge eufemístic que tendeix a afegir 
cognoms als conceptes, deconstruint-los. Així, la 
pobresa energètica és aquella que es manifesta per la 
impossibilitat de les persones per accedir a l’energia 
necessària per cuinar, escalfar-se i il·luminar la seva 
llar.
Tot i que la deconstrucció de la pobresa en diferents 
pobreses (energètica, habitacional…) és un obstacle 
per mantenir una visió global sobre la justícia social i 
la lluita de classes, pot generar un efecte positiu per 
conscienciar-nos davant les situacions de necessitat. 
El passat mes de novembre la Rosa, una dona de 
Reus, va morir perquè la companyia elèctrica li havia 
tallat la llum i una espelma va provocar un incendi. 
Aquest episodi va fer emergir la cara més tràgica de la 
pobresa energètica, i en aquells moments va semblar 
que l’opinió pública forçaria els governs a obligar les 
companyies elèctriques a protegir les persones més 
vulnerables.
Malauradament, els talls, igual que els desnonaments 
o les retallades socials dels governs de Rajoy i 
Puigdemont, continuen sent habituals. I no només 
això, sinó que amb l’onada de fred, el poder adquisitiu 
de salaris i pensions, ben congelat, ha de suportar 
les pujades abusives del preu de l’energia. La factura 
elèctrica del gener de 2017, segons Facua, és de 
l’ordre d’un 28% més cara que la de fa un any, i el preu 
de la bombona de butà torna a pujar. L’energia és 
un dret, i davant de l’empobriment de la majoria, les 
pujades constitueixen una vulneració flagrant d’aquest 
dret. 
Cal revertir les privatitzacions de les empreses 
energètiques i de comunicacions, així com de la 
banca pública, que iniciades pels governs de Felipe 
González i culminades pels de Jose María Aznar, han 
resultat en un règim d’oligopoli que beneficia les 
elits i empobreix els treballadors i treballadores. La 
solució a la pobresa energètica no és el necessari 
establiment de treves hivernals i protocols de defensa 
de persones vulnerables, sinó la nacionalització 
d’aquestes empreses per acabar amb l’expoli i garantir 
els drets de totes les persones a una vida digna.

“...el poder adquisitiu de salaris i pensions, ben 
congelat, ha de suportar les pujades abusives del 
preu de l’energia.”
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Plens Municipals 2016
Ple Municipal de novembre
La sessió es va iniciar amb l’aprovació 
per unanimitat de l’acta de la sessió 
anterior.
Tot seguit es va passar a l’aprovació 
inicial del pressupost general, les 
bases d’execució i la plantilla de 
personal per a l’exercici 2017. Aquest 
punt es va aprovar amb els vots a 
favor d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Junts per Barberà 
(JxB) i Plataforma Ciutadana per 
Barberà (PCPB), les abstencions de 
Recuperem Barberà (RB) i del Partit 
Popular (PP) i els vots en contra del 
Partit Socialista de Catalunya (PSC).
A continuació es van exposar els 
següents punts de l’ordre del dia els 
quals eren donar compte al ple de:
- L’estat d’execució del pressupost a 
data 30 de setembre de 2016.
- De l’informe de morositat del 3r 
trimestre de 2016.
- Del període mitjà de pagament 
global a proveïdors durant el tercer 
trimestre.
- Del cost efectiu dels serveis de 
l’exercici 2015.  
- Donar compte de l’informe de 
fiscalització a posteriori dels 
ingressos de l’exercici 2014.
Al quart punt de l’ordre del dia es va 
debatre el Pla de Formació 2016-2019 
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
per al seu personal municipal, aprovat 
per unanimitat de tots els grups 
municipals.  
A continuació es va passar a debatre 
l’encàrrec polític bianual per al 
Consell Municipal d’Infants de 
Barberà del Vallès. Aquest punt, 
aprovat amb els vots a favor de RB, 
PP, ERC, JxB i PCPB i l’abstenció del 
PSC.
Al sisè punt de l’ordre del dia es va 
aprovar per unanimitat el protocol per 
a l’abordatge integral de la violència 
masclista en l’àmbit de la parella de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
A més en aquest punt de l’ordre del 
dia es va aprovar la constitució de la 
Comissió de Seguiment del Protocol.
A continuació es va aprovar per 
unanimitat les mesures municipals 
contra la violència envers les dones 
amb motiu de la commemoració del 
25 de novembre de 2016. 
Al vuitè punt de l’ordre del dia es 
van debatre les bases específiques 
de concessió d’ajuts econòmics a 
entitats i associacions sense finalitat 
de lucre que participin, en el municipi 
de Barberà del Vallès, en els marcs 
festius de: Cavalcada de Reis, 
Carnaval, Passada de Sant Antoni 
Abat. Aquest punt va ser aprovat 
per unanimitat de tots els grups 
municipals.
Tot seguit es va donar compte de les 
resolucions d’Alcaldia Presidència 
passant a continuació al punt número 
11, les mocions d’urgència.
La primera d’elles, aprovada la seva 
urgència per unanimitat, presentada  
per l’equip de govern, era relativa a la 
modificació de crèdit número 13 per 
transferència. Aquesta es va aprovar 

amb el vots a favor de RB, ERC, JxB i 
PCPB i les abstencions del PP i PSC.
La segona moció, presentada per 
Recuperem Barberà, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Junts per 
Barberà, Plataforma Ciutadana per 
Barberà i Partit Socialista de Catalunya, 
va ser aprovada la urgència per 
unanimitat. Aquesta moció, presentada 
a petició de la PAICAM (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 a les persones 
a emmalaltir amb dignitat. Aquesta 
moció va ser aprovada amb el vots 
a favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i 
l’abstenció del PP.
La tercera moció presentada pel Partit 
Socialista de Catalunya, aprovada 
la seva urgència per unanimitat, 
referent a reclamar mesures urgents 
per pal·liar els efectes i eradicar la 
pobresa energètica es va aprovar per 
unanimitat.
La quarta moció d’urgència va ser 
presentada per Junts x Barberà, 
aprovada la urgència amb els vots a 
favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC 
i els vots en contra del PP. Aquesta 
moció donava suport a les persones 
i institucions perseguides per l’Estat 
pel seu compromís amb el dret 
d’autodeterminació. Aquesta moció 
no es va aprovar amb els vots en 
contra de PP i PSC, l’abstenció de 
PCPB i els vots a favor de RB, ERC i 
JxB. En aquesta ocasió i per un empat 
de vots en la votació, l’Alcaldessa, 
Sílvia Fuster Alay, va haver de fer 
servir el seu vot de qualitat, votant en 
contra.
La cinquena i darrera moció d’urgència 
va ser presentada per Esquerra 
Republicana de Catalunya per donar 
suport al referèndum i al procés 
constituent. La urgència es va aprovar 
amb els vots a favor de RB, ERC, JXB, 
PCPB i PSC i els vots en contra del PP 
i es va passar al debat. Aquesta moció 
es va aprovar amb els vots a favor 
de RB, ERC, JxB i PCPB i els vots en 
contra de PP i PSC.
Per últim es va passar al torn de precs i 
preguntes.

Ple Municipal de desembre
El Ple Municipal es va iniciar amb 
l’aprovació per unanimitat de l’acta 
de la sessió anterior.
La sessió va continuar amb el debat de 
l’inici dels tràmits per a la contractació 
del servei d’atenció domiciliària (SAD) 
que es va aprovar per unanimitat.
Seguidament, es va debatre 
l’aprovació de les bases reguladores 
de concessió d’ajuts econòmics i 
infraestructurals a les associacions 
de mares i pares d’alumnat i 
associacions de famílies d’alumnat 
dels centres educatius del municipi 
sufragats amb fons públics per al curs 
2016-2017, aprovades per unanimitat.
A continuació, es va passar a 
l’aprovació inicial del Reglament 
municipal sobre l’ús de la Xarxa de 

Clavegueram. Aquest es va aprovar 
de forma inicial amb els vots a 
favor de PCPB, JxB, ERC i RB, i les 
abstencions de PSC i PP.
Torn per a la declaració d’obres 
d’especial interès o utilitat municipal 
a l’edifici de Nodus Barberà, aprovat 
per unanimitat.
El punt setè de l’ordre del dia va 
ser l’aprovació de les mesures de 
protecció i recuperació del Torrent de 
Can Llobateres que es van aprovar 
per unanimitat.
Seguidament es va donar compte de 
resolucions d’Alcaldia.
En l’apartat de mocions d’urgència, se’n 
van presentar tres.
Respecte a l’aprovació definitiva de 
les ordenances, es va aprovar la seva 
urgència per unanimitat i es va procedir 
al debat. 
Les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs i preus públics municipals 
per a l’any 2017 es van aprovar de 
forma definitiva amb els vots a favor 
de PCPB, JxB i ERC, les abstencions 
de PP i PSC i els vots en contra de RB.
A continuació es va votar la urgència 
de l’aprovació provisional de 
l’ordenança fiscal 2.2 de la taxa 
per l’atorgament de llicències 
urbanístiques o per la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme, que es va aprovar amb 
es vots a favor de PCPB, JxB, ERC i RB, 
i les abstencions de PSC i PP.
Aquesta moció es va aprovar de 
forma provisional, amb els vots 
a favor de PCPB, JxB i ERC, i les 
abstencions de PSC, PP i RB.
El ple va continuar amb la votació 
de la urgència de la moció sobre 
l’aprovació definitiva del pressupost 
general, bases d’execució i plantilla 
de personal per a l’exercici 2017, que 
es va acceptar per unanimitat de tots 
els grups polítics.
Després d’exposar i debatre aquest 
punt, es va aprovar amb els vots a 
favor de PCPB, JxB i ERC, els vots en 
contra de PSC i RB i les abstencions 
del PP.
El ple 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.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? 
Dins de les matèries que tinc 
delegades, les primeres mesures 
van ser treballar en un pla 
estructural de lluita contra l’exclusió 
residencial. Estava contemplat al 
nostre programa i posteriorment 
al PAM (Programa d’Actuació 
Municipal) que vam suscriure tots 
tres grups que composem el Govern 
Local. 
En aquesta linia, les prioritats 
d’actuació han estat treballar en 
polítiques actives d’habitatge, tant 
per pal·liar la situació d’emergència 
social com per donar resposta a 
la demanda de lloguer del nostre 
municipi.  A més, hem treballat 
també per fomentar la inserció 
laboral al nostre municipi i en 
projectes per fomentar l’Economia 
Social i Solidària.

Quines són les prioritats de l’Equip 
de Govern per aquesta legislatura 
en les seves regidories?
Per l’equip de Govern continua sent 
prioritari treballar per augmentar el 
parc de lloguer municipal i realitzar 
polítiques actives d’habitatge, 
no només per poder atendre 
l’emergència social, sinó per atendre 
a la demanda d’habitatge de tots i 
cadascun dels perfils de ciutadans 
i ciutadanes de Barberà (joves, 
famílies, persones amb mobilitat 
reduïda, gent gran...). 
Seguirem a més, lluitant per 
poder regularitzar la situació dels 
habitatges de l’edifici que es va cedir 
a la SAREB, per tal de poder garantir 
un lloguer adequat als veïns i veïnes 
que hi viuen, com per mobilitzar 
els habitatges que a data d’avui es 
troben buits.
Continuarem sancionant a les 
entitats financeres i grans tenidors 
que tinguin habitatges buits amb 
el principal objectiu de mobilitzar 
aquests pisos i atendre la demanda 
de lloguer.  
A més la taxa d’atur continua sent 
molt elevada, vam tancar l’any 
2016 amb 2.085 persones aturades, 
que fa el 13.30 %, 870 homes i 1.215 
dones, dades molt negatives i per 
les que hem de treballar, no només 

des de la regidoria d’Ocupació, sinó 
aplicant també polítiques de gènere 
en els projectes que iniciem per 
tal de poder fomentar l’ocupació. 
En aquest sentit hem incidit molt 
en els projectes d’ocupació i s’ha 
treballat força per tal de, dins de les 
possibilitats que té una administració 
local, poder donar cobertura al 
major nombre de ciutadans i 
ciutadanes. 

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran la llum 
de manera immediata? 
Tots els projectes són immediats, 
malgrat que l’Administració té uns 
tempos que ens agradaria que 
poguessin ser més curts, estem 
treballant des de totes les àrees per 
tal que surtin endavant el més aviat 
possible i que puguin tenir un efecte 
positiu a gran part de la població. 
Tot i això, per a nosaltres les 
polítiques en matèria d’habitatge 
són prioritàries així com poder 
contribuir al màxim en intentar 
minorar l’elevada taxa d’atur de la 
nostra ciutat. 
A més, dins dels projectes prioritaris 
està el de regularitzar la situació 
de l’empresa d’inserció laboral 
Barberà Inserta, i en la línia política 
que portem al nostre Programa 
d’Acció Municipal, treballar per 
municipalitzar-la, amb l’objectiu de 
poder arribar a més persones que 
necessiten d’aquest servei, que 
malauradament, són moltes. 
També són prioritaris els projectes 
que tenim endegats de foment de 
l’ocupació i emprenedoria i que 
esperem puguin començar aviat 
a donar sortida i poder insertar 
laboralment a moltes persones. 
Dins de l’àrea d’habitatge, volem 
prioritzar, com ja he comentat 
anteriorment, poder disposar d’un 
parc de lloguer que pugui atendre a 
les necessitats de la nostra ciutat. 

Quin model de ciutat li agradaria 
per a Barberà?
El meu model de ciutat a dia d’avui, 
malauradament és una utopia ja 
que necessita de canvis socials, 
econòmics i polítics més enllà 
d’on arriba una administració local. 
Però bàsicament seria una societat 

Sandra Ramos Montesinos

Regidora d’Economia Social i de Proximitat i Ocupació, Parc Municipal 
d’Habitatge i Serveis Socials Municipals

“Una prioritat, continuar treballant en polítiques 
actives d’habitatge i de foment de l’ocupació”

Aquest 2017 
l’Ajuntament 
ha realitzat la 
major inversió en 
politiques socials 
en la història de 
Barberà” 

on hi convisquessin la solidaritat, 
on dones i homes gaudeixin 
dels mateixos drets, un model 
d’economia basat en la sostenibilitat,  
els drets a l’educació i la sanitat 
públics i universals, l’accés a 
l’habitatge i subministraments bàsics 
garantits com a dret constitucional... I 
un llarg etcètera de drets que al llarg 
d’anys ens han vulnerat. 

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té 
el pressupost de 2017? 
Aquest 2017 l’Ajuntament ha realitzat 
la major inversió en polítiques 
socials en la història de Barberà.  
S’han destinat més de 2 milions 
d’euros a partides de Serveis 
Socials, que afecten tant a polítiques 
de Serveis Socials Municipals com 
Habitatge i per tal de poder endegar 
projectes al 2017 i mantenir els que 
vam iniciar el 2016 i finals de 2015. 
Hem apostat per continuar ampliant 
el parc d’habitatge, també es 
manté la inversió en polítiques 
actives de foment de l’ocupació 
tant en projectes d’inserció laboral 
a empreses com noves iniciatives 
empresarials.
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Territori i Medi Ambient

Parc Fluvial del Riu Ripoll

També relacionat amb l’àmbit territorial 
del parc fluvial del Ripoll, s’ha iniciat 
un procés de salvaguarda de l’espai 
del torrent de can Llobateres atenent 
al seu valor com a connector territorial 
natural entre el Ripoll i els espais de la 
conca de la riera de Santiga.
A causa dels processos d’urbanització i 
ocupació del territori que s’han produït 
durant el segle XX, a Barberà del Vallès 
hi queden escassos terrenys lliures. Per 
aquest motiu l’Ajuntament vol protegir 
tots aquells espais naturals, agraris i no 
urbanitzables que conserva la ciutat. 

Preservar el paisatge com un valor 
social i un actiu econòmic, moderar el 
consum del sòl i protegir i potenciar el 
patrimoni urbanístic amb el que comp-
ta la ciutat és un dels objectius primor-
dials del consistori barberenc.  
En el marc dels objectius citats, es va 
aprovar en el ple municipal celebrat 
al mes de desembre, tot un seguit de 
mesures que tenen per finalitat prote-
gir i recuperar el Torrent de  
Can Llobateres.  
D’aquesta manera, l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de Barberà deixava 
constàn cia expressa del seu compro-
mís en la protecció i recuperació del 
Torrent i del seu entorn, considerat una 
àrea de gran importància biològica. 
Les accions aprovades al ple tenen 
per objectiu endegar i articular actua-
cions ad  ministratives necessàries per 
considerar aquesta zona com un espai 
d’interès natural així com adaptar el 
planejament urbanístic del municipi a 
les mesures de protecció de la zona. 
Una altra de les accions serà actualitzar 
i ampliar l’estudi d’impacte i degradació 
del Torrent de Can Llobateres, el que 
ajudarà a treballar en la seva reparació. 
Tanmateix es vol impulsar un projecte 
conjunt entre Sabadell, Santa Perpè-
tua de Mogoda i Barberà per protegir 
espais no urbanitzats i de permeabi-
lització que millorin la carretera B-140, 
perquè aquesta sigui utilitzada com a 
via apta per vianants i bicicletes i que 
gaudeixi fins i tot de parades d’autobús. 

Protecció i 
recuperació  
del Torrent de  
Can Llobateres

L’Ajuntament va aprovar, de forma inicial, 
al passat ple del mes de desembre, un 
nou Reglament Municipal sobre l’ús de 
la Xarxa de Clavegueram que substituirà 
l’anterior ordenança, que ha quedat desfa-
sada i que regularà la utilització i la gestió 
d’aquesta xarxa. Aquest nou reglament 
incorpora la regulació de nous aspectes 
amb visió integral del cicle de l’aigua, 
necessaris per a l’exercici adequat de les 
funcions de gestió de la xarxa de sane-
jament municipal així com la supervisió i 
control dels abocaments que es duen a 
terme a la ciutat. El gestor d’aquest servei 
serà l’empresa municipal SABEMSA, que 
realitzarà les tasques de manteniment i 
millores de la xarxa per evitar l’aparició de 
problemes, que puguin tenir greus conse-
qüències ambientals i/o econòmiques.

S’inicia el tràmit 
d’aprovació del 
Reglament Municipal 
sobre l’ús de la Xarxa 
de Clavegueram

Millorar i preservar l’entorn 
natural del riu Ripoll, així com 
la defensa ac  tiva de l’espai 
agrícola, forestal i natural de la 
zona és un dels objectius 
bàsics de l’Equip de Govern 
de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès. Per aquest motiu, 
durant l’any 2016 la regidoria 
de Territori i Medi Ambient del 
consistori ha realitzat diferents 
actuacions al riu i el seu 
entorn per tal de mantenir, 
millorar i adequar un dels 
espais verds més grans de la 
ciutat. Una de les accions, 
dutes a terme a l’octubre i 
novembre va ser realitzar 
diverses tasques de manteni-
ment general al Parc Flu vial 
amb la finalitat de conservar la 
natura i oferir a la ciutadania 
un espai de lleure i de gaudi 
de la natura, socialment 
sostenible i amb un gran valor 
paisatgístic i natural.
En total s’han realitzat nou 
actuacions diferents basades 
prin  cipalment en treballs com 
des brossament, tall de 
branques que obstaculitzaven 
el camí, retirada de residus, i 
delimitació de camins, entre 
altres. El cost d’aquestes 
intervencions ha estat de 
6.517,56 euros. Cal destacar 
que tanmateix s’han fet altres 

accions més concretes a la 
zona. Aquestes han estat:

Estabilització de 
talussos i entorn 
de les excavacions 
paleontològiques  
del Parc Fluvial 

Durant el tercer trimestre de 
l’any 2016 es van iniciar els 
treballs d’estabilització de 
talussos i entorn de les exca-
vacions paleontològiques del 
Parc Flu vial del riu Ripoll per 
tal d’evitar processos erosius, 
arran de les excavacions 
realitzades pel Museu de l’Ins-
titut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.  
Aquests treballs s’han basat 
en tasques de reperfilat, 
protecció i estabilització de 
talussos, arranjament dels 
trams del camí del riu afectats 
per les excavacions i cons-

trucció d’un petit mirador amb 
escala i plataforma de fusta. 
Aquesta actuació ha tingut un 
cost total de 26.691,28 euros i 
va finalitzar al novembre.

Millora de 
l’observatori  
dels aiguamolls  
del Molí Vermell  
i el seu entorn

Per tal de millorar l’observatori 
d’aus creat l’any 2010 i oferir 
a la ciutadania la possibilitat 
d’aproximar-se, observar, fo-
tografiar i, en definitiva, conèi-
xer les diferents espècies de 
fauna amb les que compta el 
Ripoll, s’han realitzat treballs 
de restauració de l’observatori 
dels aiguamolls del Molí Ver-
mell per dotar-lo d’un disseny 
òptim i més accessible a les 
persones. Entre les accions 
realitzades en destaquen el 

muntatge d’un sostre i sòl 
adequat, instal·lació de bancs 
així com diferents tasques 
d’adaptació de l’entorn. Tam-
bé s’han creat illes flotants 
vegetals per afavorir el repòs 
la nidificació i la cria d’aus i 
millorar i conservar l’ecosis-
tema i ampliar la biodiversitat 
de la zona.
Cal recordar la necessitat 
de respectar el silenci prop 
de l’observatori i un cop en 
ell. En aquests aiguamolls, 
poden veure especies d’aus 
com el bernat pescaire (ardea 
cinerea), la polla d’aigua (galli-
nula chloroporus), el marti-
net blanc (egretta garzetta), 
el corriol pe tit (charadrius 
dubius), el cabusset (tac-
hybaptus ruficollis) i els blauet 
(alcedo athis).
Aquestes accions han tingut 
un cost total de 14.283,05 
euros i van finalitzar el passat 
2 de desembre.

Projecte  
senyalització
De forma complementària a 
aquestes actuacions s’està 
treballant en el projecte de 
senyalització informativa de 
tota la zona del Ripoll i repara-
ció de camins.
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El passat 25 de novembre, 
l’Institut Bitàcola de Barberà del 
Vallès va organitzar una festa 
bateig amb tota la comunitat 
educativa del centre.
La celebració es va iniciar 
a les 17.30 de la tarda amb 
una xerrada adreçada a 
professionals en la que es va 
donar a conèixer el projecte de 
l’Institut. Més tard, a les 18.30h 
es va iniciar la festa amb alumnat, 
personal docent i administratiu 
del centre i famílies.
En l’acte de bateig van estar 
presents el delegat del Govern 
a Barcelona, Miquel Àngel 
Escobar, l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 

Alay, el regidor d’Educació, Juan 
Antonio Grimaldo Dueñas, i la 
directora de l’Institut Bitàcola, 
Berta Riera Garrido. 
Durant la trobada es va destacar 
la importància de formar 
part d’aquest nou projecte 
i del record que totes i tots 
tindran de l’acte de bateig 

Gran participació a la Festa de Bateig 
de l’Institut Bitàcola de Barberà

del nou centre. A més, es va 
posar en relleu el nom de 
l’institut, Bitàcola, que serà el fil 
conductor del projecte educatiu 
i de vida de tot el col·lectiu 
d’estudiants que tanmateix 
estarà guiat pel professorat 
que els ajudarà a afrontar els 
reptes i els donaran suport per 
a dirigir-se cap a una formació 
futura més específica. 

Educació

El Consell Municipal d’Infants presenta 
la seva memòria i renova part de la 
seva composició 
El passat mes de novembre el 
Teatre Municipal Cooperativa 
va acollir la presentació de la 
memòria i la renovació dels i les 
membres del Consell Municipal 
d’Infants (CMI) de la ciutat. 
L’acte va estar presidit per 
l’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay, el 
regidor d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas, per un dels 
representants del CMI, David Las 
Marias Torres, i un del Consell 
Nacional d’Infants i Adolescents 
de Catalunya (CNIAC), Adrian 
Domingo Venegas. 
Durant l’acte, Sílvia Fuster va 
manifestar la importància de 
continuar amb la tasca d’aquest 
òrgan de participació que 
reconeix els drets dels infants a 

exercir la seva plena ciutadania, 
i que ajuda al municipi a 
implantar una mirada diferent i 
més propera. 
Tot seguit es va presentar la 
memòria que explica la tasca 
desenvolupada durant aquest 
últim any de treball, on consta la 
representació del CMI al CNIAC. 
Es va renovar 12 dels infants 
del Consell, que van rebre les 
seves acreditacions i signar el seu 
compromís. 
L’acte va finalitzar amb el 
muntatge d’un trencaclosques 
de 24 peces gegants que 
simbolitzen el treball conjunt dels 
seus membres. Tanmateix es va 
celebrar els 2 anys de trajectòria 
del Consell. 

La Gerència de Serveis de 
Biblioteques posa a disposició de 
les biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (XBM) els 
laboratoris de lectura portàtils, 
una activitat de foment de la 
lectura adreçada a les famílies 
amb infants entre 4 i 9 anys, que 
els convida a experimentar i 
gaudir al voltant de la lectura.
Els laboratoris de lectura són 
espais de creació que promouen 
experiències especials, afectives, 
vivencials i divertides entorn dels 
llibres amb l’objectiu de posar a 
l’abast a les famílies autors i obres 
destacables de la literatura infantil.
La Biblioteca Esteve Paluzie va 
inaugurar una primera edició al 
gener del 2017 amb el laboratori 
titulat: “L’armari de l’Olivia” on es 
presenta el personatge de l’Olivia, 
d’Ian Falconer a través d’una 
vessant artística i creativa; 
Durant el segon trimestre i tercer 
trimestre es desenvoluparan dues 
noves edicions. 
Es demana una implicació molt 
activa per part de les famílies en 
la participació i desenvolupament 
dels laboratoris.
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En l’acte, en el que van estar 
presents l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster Alay, 
i els tres tinents d’Alcaldia 
del consistori, el regidor 
d’Emergències Socials, David 
Clarà Garcia, la regidora de 
Serveis Econòmics i Hisenda, 
Carmina Pérez Barrosso, i el 
regidor de Comerç i Mercats, 
Pere Pubill i Linares, es van donar 
alguns detalls d’aquests comptes 
que s’han confeccionat amb una 
aposta ferma per l’increment de 

la despesa social, l’adquisició 
d’habitatge social, el foment 
de la reactivació econòmica 
i l’ocupació, així com en els 
programes d’educació, cultura, 
joventut, gent gran i cohesió 
social, sense perdre de vista el 
manteniment de la qualitat de 
l’espai públic i serveis  
municipals.
El Pressupost Municipal,  per 
a l’any 2017, de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, serà de 
41.048.796,24 euros. 

Es presenten els Pressupostos Municipals Programa ‘ESStem 
TREBALLANT
El passat 11 de gener, els 
Ajuntaments de Barberà del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet y 
Cerdanyola van signar un conveni 
de cooperació per executar de 
forma conjunta el programa 
‘ESStem Treballant’, un projecte 
que té per objectiu impulsar 
l’economia social i solidària dels 
territoris. 
En el conveni s’estableix realitzar 
entre d’altres accions una diagnosi 
del territori per detectar necessitats 
amb les quals establir polítiques 
futures de desenvolupament 
econòmic, participatives i 
cooperatives. Amb aquest estudi es 
vol realitzar un canvi de treball que 
sigui més mancomunat entre els 
municipis i que, a més, es recullin 
com a model de bones pràctiques. 

Es constitueix el Grup de Treball per al seguiment  
de l’operativa de l’aeroport de Sabadell
El Grup de Treball per a fer se-
guiment dels temes relacionats 
amb l’operativa i el funcionament 
de l’aeroport de Sabadell es 
va constituir dimarts, dia 17 de 
gener, en el decurs d’una reunió a 
la seu del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, Aquest grup de 
treball està integrat pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, 
la direcció de l’aeroport de Saba-
dell, els ajuntaments de Barberà 
del Vallès, Sabadell, Sant Quirze 

del Vallès i Badia del Vallès, les 
empreses vinculades a la instal-
lació i les associacions veïnals 
d’aquests municipis. Representant 
la nostra ciutat, va assistir l’Alcal-

dessa Sílvia Fuster Alay. Junta-
ment amb  ella, Manuel Illana, 
de la Federació d’Associacions 
de Veïns y Veïnes de Barberà del 
Vallès.
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Se celebra el Dia Internacional del Voluntariat
Barberà del Vallès va celebrar el 
Dia Internacional del Voluntariat 
amb un acte on van participar, 
entre d’altres, les entitats de 
lleure educatiu de la ciutat: 
el Grup d’Esplai el Piolet, els 
Minyons, Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya i el Centre 
d’Esplai l’Esquirol, que van 
participar en la taula rodona sobre 
“El potencial del voluntariat en 
l’educació en el lleure”.

Totes les persones assistents a 
l’acte i infants i famílies que s’hi 
van sumar després, van poder 
gaudir d’un acte de construcció 
col·lectiva d’un mur amb caixes 
de cartró que simbolitzava 
les barreres que separen les 
iniciatives i persones amb 
ganes de transformar i millorar 
la societat, de totes aquelles 
injustícies i desigualtats de la 
nostra societat. 

L’equip del Síndic 
visita Barberà
El passat 13 de gener, membres 
de l’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya, en virtut del con-
veni signat amb l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès han dut a 
terme una visita al nostre muni-
cipi, oferint una atenció més prop-
era al veïnat  per a la defensa dels 
seus drets.
Els assessors i assessores han atès 
un total de 13 visites dels ciutadans 
i ciutadanes de forma personal-
itzada. Les persones ateses per 
l’equip del Síndic de Greuges a 
la Torre d’en Gorgs han presentat 
5 queixes i han fet 8 consultes, 
relatives a consum (electricitat, gas), 
urbanisme, pensions, ensenyament, 
sanitat, i serveis socials. Una de les 
5 queixes presentades anava dirigi-
da a l’Ajuntament.

L’Ajuntament fomenta el voluntariat amb diferents iniciatives
Impulsar la cultura de la participació i la cooperació a través de les persones voluntàries és un dels objectius 
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Ho fa a través del Punt de Voluntariat, un servei que informa, assessora i 
orienta a la ciutadania i a les entitats sense ànim de lucre que volen desenvolupar o participar en projectes de 
voluntariat. Actualment el Punt de Voluntariat gestiona diferents projectes. Amb els anys s’ha ampliat la cartera 
de iniciatives en les que la ciutadania pot participar. I és que “A Barberà del Vallès el voluntariat té un pes molt 
important” ha manifestat el regidor de Cultura, Entitats i Ciutadania, Roger Pérez Álvarez.  
El Punt de Voluntariat dinamitza diferents projectes que en la seva majoria es desenvolupen a la ciutat. 

a la formació de les persones 
estudiants o universitàries a que 
assoleixin capacitats d’anàlisi i 
actuació davant situacions de 
desigualtat social i diversitat.
Altra de les iniciatives que es pot 
trobar al Punt del Voluntariat és 
el ‘Lecxit: Lectura per a l’èxit 
educatiu’. Aquesta està gestionada 
per la Fundació Jaume Bofill, 
SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment 
a l’Immigrant), AMPA de l’Institut 
La Romànica i AMPA de l’Institut 
Can Planas. L’activitat consisteix 
en un espai de lectura d’una hora 
setmanal on alumnes de 4t a 6è 
de primària comparteixin amb les 
persones voluntàries moments de 
conversa i de lectura en llengua 
catalana que els ajuda a consolidar 
els seus aprenentatges.  
Hi ha encara més projectes: 
‘El Voluntariat per l’ocupació’ 
que gestiona la Creu Roja de 
Sabadell i treballa per millorar 
les possibilitats d’ocupació de 
les persones amb vulnerabilitat; 
el projecte ‘EnTàndem’ que 
gestiona l’entitat AFEV i treballa 
mitjançant acompanyaments a 
joves i adolescents de Barberà 
per potenciar les seves habilitats 

i posar-los en valor; la iniciativa 
barberenca ‘Recuperem el 
Castell de Barberà’ que porta a 
terme l’Associació de recreació 
UEAS-Unió d’Equips d’Airsoft 
que fomenta la rehabilitació del 
patrimoni històric de la ciutat; 
i ‘Voluntariat per la llengua’ 
del Servei Local de Català de 
Barberà, el qual facilita a totes 
aquelles persones interessades 
a ampliar els seus coneixements 
del català practicant-lo en 
contextos reals i de forma 
relaxada.
El Punt de Voluntariat  està situat 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament (passeig Doctor 
Moragas, 224, Barberà del Vallès) 
i ofereix servei els dilluns i dijous, 
de 16h a 19h. Es recomana 
demanar cita prèvia trucant al 
telèfon 937297171 o a través  
del correu electrònic  
voluntariat@bdv.cat.

‘Parlem i descobrim Barberà’ 
que gestiona l’SCAI, el Servei 
Ciutadà d’Acolliment a 
l’Immigrant i que té l’objectiu 
d’oferir un reforç individualitzat 
en l’aprenentatge de la llengua 
castellana i el coneixement de 
Barberà del Vallès a les persones 
nouvingudes.  
Consisteix en trobades setmanals 
on la persona voluntària i la 
nouvinguda es troben en diferents 
punts de la ciutat, descobrint 
diversos llocs d’interès del 
municipal. 
El ‘Programa Croma’ és un altre 
dels projectes. Ho gestiona la 
Fundació Autònoma Solidària 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i es desenvolupa 
en diferents escoles de la ciutat: 
Can Serra, Miquel Martí i Pol 
i el Bosc. El programa ofereix 
voluntariat a les persones 
estudiants de la UAB per realitzar 
tallers d’estudi assistit a infants i 
joves, així per tant el projecte té 
una doble vessant cooperativa, 
per una banda, ofereix a infants 
i joves barberencs rebre un 
recolzament i orientació en els 
seus estudis; i per altra, contribueix 

Si vols conèixer més projectes 
i com participar-hi consulta la 
pàgina: http://www.bdv.cat/
punt-de-voluntariat
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El Nadal en imatges
Àlbum fotogràfic del Cicle de Nadal a bdv.cat 
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Divendres 24 
De 17 h a 20 h Festa 
de disfresses de 
Carnestoltes!!! Fes-te la 
teva festa! 
Per a persones entre 12  
i 15 anys
Lloc: Espai El Forat.  
C.Nemesi Valls, 35 
Organitza: Servei socioeducatiu 
per a adolecents El Forat

De 17.30 h a 18.30 h 
Espectacle infantil a 
càrrec de Ladybug i Cat 
Noir 
A les 18.30 h Concurs de 
disfresses amb música a 
càrrec del Dj Charly 
Lloc: Mercat Onze de 
Setembre 
Organitza: Mercat Onze de 
Setembre 

21.00 h Nit Jove - 
Carnestoltes 
(a partir de 16 anys), passa 
per “La Roma” o informa-te’n 
als mitjans habituals 
(Facebook.com/joventutbarbera;  
joventut@bdv.cat; 937 189 328)
Lloc: Espai Jove La Roma
Organitza: Espai Jove La Roma

Dijous 23
D’11 h a 13 h Degustacions 
de botifarres variades dels 
xarcuters: Moreno Antolinos, 
Casa Ramirez i Carnes 
Serrano. 
Lloc: Vestíbul Mercat Onze de 
Setembre 
Organitza: Mercat Onze de 
Setembre 

Dissabte 25
17.30 h Rua i Concurs de 
Carnaval amb comparses i 
carrosses, amb l’animació 
Zèppelin de la Cia. La 
Baldufa 
Amb el següents premis: 
• A la comparsa més Original, 
a la més Divertida i a la més 
Vistosa 
• A la carrossa més Festiva
• La resta de comparses 
i carrosses participants 
obtindran el premi: Qui-no-es-
consola-és-perquè-no-vol

Sortida: c. Monturiol 
Recorregut: c. Monturiol, c. del 
Bosc, rda. Indústria, rda. de 
l’Est, pg. Doctor Moragas fins 
a la rotonda de la font del c. 
Pintor Fortuny i torna a baixar 
pel pg. Doctor Moragas fins a 
la plaça de la Vila.

19.30 h. Ball de Carnaval 
amb el grup Remenber 
Dancer. Lloc: plaça de la Vila 
Organitza: Ajuntament de 
Barberà del Vallès, amb la 
participació de comparses de 
grups i entitats ciutadanes 

21.30 h Cercavila a càrrec 
de Media Players des de 
la plaça de la Vila fins a “La 
Nau”
22.30 h Concert/ball de 
Carnestoltes a “La Nau”
Organitzen: Casal de Joves 
Obriu Pas, Ateneu de Barberà 
i Kol·lectiu de Dones de 
Barberà

Dissabte 4 
març 
18.30 h Judici Final
Cercavila a la mort del Rei 
Carnestoltes
Amb els Diables de Barberà 
i la Batucada Arritmia
Recorregut: Mercat Onze de 
Setembre, c. de la Verge de 
l’Assumpció, c. de Manuel de 
Falla, pg. del Doctor Moragas 
i plaça de la Vila.

19 h Judici Sumaríssim al 
Rei Carnestoltes
Lloc: plaça de la Vila

20 h Correfoc de l’Última 
Disbauxa 
Amb les Colles de Diables 
de Barberà, de Sant Pere 
(Terrassa), de la Llagosta  
i de Sant Cugat
Recorregut: plaça de la Vila, c. 
de la Verge de l’Assumpció, 
c. de Manuel de Falla, pg. del 
Doctor Moragas i plaça de la 
Vila.

I seguidament,
Crema del Rei 
Carnestoltes (espectacle  
de foc)
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Diables de Barberà.
Hi col·laboren: Batucada 
Arritmia, D’sas’3 i Konya 
Motera

Nou 
recorregut!
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L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, a través de la 
Fundació Barberà Promoció i 
amb el suport econòmic del 
Pla Metropolità de Suport 
a les Polítiques Socials 
Municipals 2016-2019 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
ha obert dues línies de 
subvencions públiques que 
tenen per finalitat fomentar 
l’ocupació i generar noves 
oportunitats que afavoreixin la 
inserció i la cohesió social. 
Per una banda, es donarà ajut 
a  empreses i/o autònoms que 
compleixin els requisits per a 
la contractació de persones 
desocupades com a mínim 
durant 12 mesos, essent 
subvencionables les despeses 
salarials i de Seguretat Social 
de 6 dels 12 mesos.
El consistori subvencionarà 
el 50% del salari brut de les 
persones que es contractin, en 
funció d’un barem de puntuació, 
i fins a un màxim de 6 mesos.
El termini de presentació de la 
sol·licitud i de la documentació 
d’aquesta subvenció serà fins 
al 21 d’abril de 2017.
Per altra banda, se 

subvencionarà fins a 4.000 
euros a persones perquè 
puguin crear noves iniciatives 
empresarials.
El termini de presentació de la 
sol·licitud i de la documentació 
d’aquesta subvenció serà fins 
al 21 de novembre de 2017 i, 
un cop presentada, s’atorgarà 
un període de 10 dies hàbils 
per a esmenar la documentació 
requerida o aportar els 
documents preceptius. 
Amb aquest tipus d’iniciatives, 
l’Ajuntament de Barberà vol 
facilitar l’accés al mercat de 
treball de les persones aturades, 
així com ajudar a aquelles 
persones amb idees i ganes de 
posar en marxa algun projecte 
empresarial.  
Totes dues subvencions 
s’han de tramitar a través de 
les Oficines d’Atenció a la 
Ciutadania .

Nova convocatòria del 
programa Joves per 
l’Ocupació 2016-2018 
a la Fundació Barberà 
Promoció
El programa s’adreça a joves de 
16 a 25 anys i joves menors de 30 
anys amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%.
Aquest projecte combina accions 
d’orientació, formació i adquisició 
d’experiència professional 
en empreses, amb l’objectiu 
de millorar la qualificació 
professional de les persones 
joves desocupades i facilitar 
la seva inserció laboral a les 
empreses.
El programa té una durada del 
27 de desembre de 2016 al 31 
de març de 2018.
Per més informació cal trucar a 
la Fundació Barberà Promoció, 
telèfon 93 719 28 37 (extensió 723 
- Mireia Muñoz).

L’Ajuntament de Barberà ofereix 
nous ajuts per fomentar l’ocupació i 
dinamitzar l’economia local

Ràdio Barberà acull un debat  
amb els i les portaveus

El passat 1 de desembre, Ràdio 
Barberà, emissora municipal, 
va acollir una taula rodona 
política entre els i les portaveus 
dels grups polítics municipals 
representats al Ple del consistori 
barberenc.
El programa especial, presentat 
pel locutor Jordi Martín García, 
es va allargar més de dues hores 

i mitja, fins passades les 
22.30h i ha estat la primera 
vegada que Ràdio Barberà 
és l’escenari d’un debat 
com aquest.
La tertúlia es va estructurar 
en tres blocs. El primer, 
sobre una valoració 
d’aquest any 2016. El 
segon, sobre el futur i 
les principals polítiques 
que s’haurien de dur a 

terme durant l’any 2017; i per 
últim, un bloc on la ciutadania va 
ser la protagonista, amb la seva 
participació fent preguntes durant 
el programa.
Per a tothom que ho vulgui 
escoltar o descarregar, l’àudio del 
programa es troba al perfil Ivoox 
de l’Ajuntament.
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Barberà presenta projectes d’inversió 
que faran a la ciutat durant 2016-2019

Notícies

La presentació, que es va dur 
a terme a la sala polivalent de 
l’Escola Miquel Martí i Pol, va 
comptar amb la presència de 
l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster, el regidor 
de Territori i Medi Ambient, Fabià 

Díaz, el director d’Espai Públic 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), Xavier Segura, 
el cap de servei de Projectes i 
Obres de l’AMB, Albert Gassull, 
i el cap d’Àrea de Serveis 
Territorials de l’Ajuntament de 

Barberà, Jordi Llonch.
Tots ells van explicar diferents 
aspectes d’un total de 5 projectes 
que es troben emmarcats en 
el Programa d’Actuacions de 
Cohesió Territorial (PACTE) 
2016-2019 que promou l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona: les 
rampes d’accés a la plaça Badia 
i parc de l’Estació; l’Ampliació de 
l’equipament sociocultural per 
a joves La Nau; la reurbanització 
de diversos trams de carrers 
entorn al Mercat Municipal Onze 
de Setembre; la dotació de 
gespa i grades al camp de futbol 
La Romànica; i el projecte de la 
nova seu de la Policia Local.

Barberà del Vallès rep 
381.128,44 euros en ajuts 
per al pagament del 
lloguer
Enguany s’han tramitat a l’Oficina 
Municipal de l’Habitatge 221 
sol·licituds d’ajuts per al pagament 
del lloguer, de les que s’han 
resolt favorablement 179, 
perquè complien els requisits 
de la convocatòria. La xifra de 

sol·licituds ha augmentat en 
una cinquantena respecte l’any 
anterior.
Els ciutadans i ciutadanes 
de Barberà que han obtingut 
resolució favorable per al 
cobrament de l’ajut per pagar 
el lloguer de l’any 2016, han 
rebut un total de 381.128,44 
euros. Aquest ajut correspon 
al 40% de l’import del lloguer, 
amb un mínim de 20 i 200 euros 
mensuals per sol·licitant, durant 
dotze mesos.

Per ser-ne beneficiari o 
beneficiaria cal ser persona física  
titular d’un contracte de lloguer 
de l’habitatge que constitueix el 
seu domicili habitual i permanent 
i pagar un import de lloguer 
inferior a 600 euros, entre altres 
requisits. Cal recordar que en les 
darreres convocatòries ja no hi ha 
un requisit d’edat, pel que poden 
sol·licitar aquest ajut persones de 
qualsevol edat que compleixin la 
resa de requisits exigits en cada 
convocatòria.

Oficina Municipal d’Habitatge 
Av Verge de Montserrat, 60 Baixos - 08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 937194120 - oficinahabitatge@habitatge-bd.cat 
Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14  i de 16  a 18 h
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‘Creixem entre plantes’: un projecte compartit entre 
infants i jovent del municipi’
El passat 9 de novembre es va 
iniciar el projecte ‘Creixem entre 
plantes’, on participa l’alumnat 
del PFI – Programes de Formació 
i Inserció en l’especialitat ‘Auxiliar 
de vivers i jardins’ de la Fundació 
Barberà Promoció, els infants de 
les Llars d’Infants La Baldufa i La 
Blava i l’alumnat de 1r d’ESO de 
l’Institut Bitàcola de Barberà del 
Vallès.
Aquest projecte es realitza emprant 

la metodologia d’aprenentatge-
servei (APS), a través del qual 
els infants de les llars, juntament 
amb l’alumnat de Barberà 
Promoció i de l’institut, milloren 
els seus aprenentatges referents 
a coneixements, capacitats, 
destreses, actituds i valors 
morals, i ho fan alhora que 
actuen com a membres de la 
comunitat compromesos amb 
l’entorn.

La CEP de l’Hort de 
la Torre d’En Gorgs 

ens explica: 

Aquest mes de desembre el 
jovent del PFI d’Auxiliar de vivers 
i jardins i les persones adultes 
del Curs d’Horticultura,  han 
treballat conjuntament, realitzant 
un aprenentatge servei,  per fer 
la decoració de Nadal de la 

balconada i plaça de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, així com 
dinamitzar el treball, amb intercanvi 
intergeneracional,  entre jovent i 
persones adultes. 
Al fer la instal·lació, cada grup va 
ser rebut per l’Alcaldessa com a 

reconeixement i celebració de la 
tasca realitzada en el projecte. 
Si voleu més información,  podeu 
veure el vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=SczHk1v-0-k i 
també a l’apartat notícies de  
www.bdv.cat i www.esbarbera.cat 

Enguany el SOC ha aprovat 
la nova oferta formativa de 
cursos adreçats a persones 
prioritàriament aturades a la 
Fundació Barberà Promoció. Els 
cursos aprovats i el seu calendari 
d’execució són:
-  Operacions auxiliars de serveis 

administratius i generals  
(29-12-2016).

-  Activitats de gestió 
administrativa (23-01-17).

Si estàs en atur vine a formar-te a Barberà Promoció!

S’inicia l’acció Dissenyem Pensant 
La Fundació Barberà Promoció  
ha començat l’acció Dissenyem 
Pensant. 
Aquesta eina, realitzada 
conjutament amb l’Ajuntament 
de Badia del Vallès vol contribuir 
a donar recursos a les persones 

per superar la situació 
d’atur, millorar l’ocupabilitat 
i connectar millor amb el 
mercat de treball. El projecte 
comptarà amb la col·laboració 
d’empreses, administracions i 
altres agents socials.

- Anglès A2 (06-03-17).
-  Atenció Sociosanitària a 

persones dependents en 
institucions socials* (06-03-17).

-  Instal·lació i manteniment de 
jardins i zones verdes (03-04-17).

-  Operacions auxiliars 
d’enregistrament de dades i 
documents (15-05-17).

-  Anglès: Gestió Comercial  
(19-06-17).

-  Activitats auxiliars de 

magatzem* (12-06-17).
-  Operacions auxiliars de 

magatzem en indústries i 
laboratoris químics* (06-06-17) 

(marcat amb asterisc 3 cursos  
pre-aprovats-inici condicionats  
a autorització aula formativa).

Per obtenir més informació o realitzar 
inscripcions d’aquests cursos, 
subvencionats pel SOC i el Fons Social 
Europeu cal posar-se en contacte amb 
la Fundació Barberà Promoció. 
C/De la Torre d’en Gorgs, 40 Barberà 
del Vallès Telf: 937192837    
formacio@barpro.cat
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www.cancer.gencat.cat

Per a més informació, podeu

 posar-vos en contacte amb el Programa 

També podeu adreçar-vos al vostre metge 
o farmacèutic i podeu consultar:

Programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte

Programa de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte de Barcelona

www.cancer.gencat.cat

El càncer de còlon 
i recte es pot curar

si es detecta a temps 
Per a homes i dones de 50 a 69 anys

No t’ho pensis més, la prevenció
és a les teves mans

PARTICIPA-HI   

COM PUC PARTICIPAR-HI? 

www.cancer.gencat.cat

Per a més informació, podeu  
posar-vos en contacte amb el Programa

Para más información, puede ponerse
en contacto con el Programa

De dilluns a divendres: De lunes a viernes:
De 9 h a 14 h

De dilluns a dijous: De lunes a jueves:
De 15 h a 17 h

Tel. 93 745 83 78
Tel. 93 693 31 49

També podeu adreçar-vos al vostre metge
o farmacèutic i podeu consultar:

También puede dirigirse a su médico
o farmacéutico y puede consultar:

prevenciocolon@tauli.cat



Notícies
El Forat torna a obrir  
les seves portes
El Forat és un servei socioeducatiu destinat a 
adolescents d’entre 12 i 15 anys del municipi. 
La seva gran finalitat és aconseguir una 
educació integral dels i les adolescents, 
incidint en els seus processos de socialització, 
tot donant sortida a les seves necessitats 
i inquietuds. Educant globalment en les 
idees, els valors, les habilitats, les actituds 
i les maneres de fer, aconseguirem el 
desenvolupament social i personal dels i les 
adolescents.

Per a més informació, podeu

 posar-vos en contacte amb el Programa 

També podeu adreçar-vos al vostre metge 
o farmacèutic i podeu consultar:

Programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte

Programa de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte de Barcelona

www.cancer.gencat.cat

El càncer de còlon 
i recte es pot curar

si es detecta a temps 
Per a homes i dones de 50 a 69 anys

No t’ho pensis més, la prevenció
és a les teves mans

PARTICIPA-HI   

COM PUC PARTICIPAR-HI? 
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L’Ajuntament de Barberà treballa per potenciar el mercadet 
setmanal i impulsar el comerç de proximitat

El Mercat de venda no 
sedentari de Barberà del Vallès, 
conegut com el Mercadet 
setmanal, ja té més de 50 anys 
d’història. Actualment es troba 
ubicat en un recinte al costat 
de l’Escola Can Llobet i cada 
dilluns ofereix un gran ventall 
d’articles a preus competitius i 
interessants. 
Els barberencs i barberenques 
de més edat segur que 
recorden els inicis del Mercadet, 
en un primer moment ubicat 

en una de les artèries principals 
de la ciutat, el passeig Doctor 
Moragas, entre els carrers 
Pintor Fortuny i Pintor Murillo. 
L’any 1999, per tal de reformar i 
millorar l’avinguda es va decidir 
traslladar-lo a les portes de les 
Instal·lacions Esportives Can 
Llobet, i anys més tard, es va 
ubicar a un recinte tancat on 
actualment es troba, fet que 
va consolidar encara més la 
compra i les visites per part del 
veïnat.
Arrel de la crisi econòmica, 
durant aquests últims anys 
les vendes han disminuït 
notablement, i les parades 
han perdut consumidors. De 
fet, de 124 paradistes amb 
els que es comptava a l’any 
2000, queden un total de 64 

petits comerciants que en 
la seva majoria es dediquen 
exclusivament a aquesta 
activitat. 
El Mercadet setmanal de 
Barberà és un dels llocs 
tradicionals de compra habitual 
per part de la ciutadania gràcies 
als seus preus competitius, per 
tenir possibilitat de veure i tocar 
els articles i per la gran varietat 
de productes. Per aquest 
motiu, la regidoria de Comerç 
i Mercats de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès està 
treballant per consolidar les 
parades dels marxants amb 
la finalitat de millorar l’oferta, 
enfortir-ne la qualitat dels 
seus productes i treballar per 
unir sinergies amb la resta 
de sectors comercials del 
municipi, per generar així 
una oferta atractiva per a la 
ciutadania barberenca. Un dels 
objectius de cara l’any 2017 és 
ubicar el Mercadet en un espai 
en el qual es consolidi la seva 
ubicació i recuperi la presència 
i l’atractiu de l’oferta comercial 
per a la ciutat.  

Notícies

La mediació com a un recurs  
per a la salut de les persones
Darrerament s’està parlant 
molt de la mediació. Dels seus 
beneficis i avantatges en relació a 
evitar un procés judicial, generar 
convivència, fomentar el diàleg, etc.
Del que no es parla tan 
habitualment són dels beneficis per 
a la salut que suposa la participació 
de les persones en un procés de 
mediació. I què vol dir això?
Les persones que hi han participat 
ho tenen molt clar!!!
Quan una persona s’adreça al 
Servei de mediació, ve perquè està 
vivint una situació problemàtica, 
d’angoixa i patiment. Sovint, quan 
s’ha fet la primera entrevista 
d’acollida i informació del servei, 
la persona sol·licitant en surt 
alleugerida. S’ha tret un pes de 
sobre, està acompanyada per 

un o una professional, la persona 
mediadora, que l’escolta i l’ajuda 
a pensar i projectar un camí de 
sortida a aquest problema.
Més endavant la persona 
mediadora ajudarà a parlar i 
resoldre els conflictes entre 
les parts, passant d’una relació 
conflictiva a una relació de diàleg i 
confiança. 
En definitiva, la mediació, com 
a procés de diàleg pacífic pot 
considerar-se un recurs de salut 
per a les persones i la vida en 
comunitat, entenent salut no 
com la manca de malaltia, sinó 
com l’estat d’equilibri, benestar i 
possibilitat de viure intensament la 
vida. Més encara quan és viure-la 
amb la resta de persones. A aquest 
estat se li diu salut comunitària.

Servei de Mediació i Convivència Ciutadana
c/Marquesos de Barberà, 125 - 08210 Barberà del Vallès 
93-729.71.71 ext. 311 / Dimarts 9-19h / Dijous i divendres 9-15h
mediacio@bdv.cat - www.bdv.cat/mediacio
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Barberà commemora el Dia Internacional contra la 
Violència vers les dones

Els dies 30 de Novembre i el 
14 de Desembre es va realitzar 
el cicle de tallers “repensant 
els rols de gènere”, on van 
participar l’alumnat de primer 
de Batxillerat de l’Institut 
Can Planas. Els tallers s’han 
desenvolupat gràcies a la 
coordinació del Programa 
Municipal de Polítiques per a 
l’Equitat de gènere i el Programa 
Municipal de Joventut, i 
emmarcats dins del Programa 
d’Informació i Dinamització 
als Instituts de Secundària de 
l’Ajuntament.
L’objectiu dels tallers ha estat 
facilitar elements bàsics tant 
teòrics com pràctics, per a 
reflexionar sobre “Què vol dir ser 
una noia?, i un noi? Què s’espera 
de nosaltres? Com afecta això al 
mateix desenvolupament?” per 
fer-ho s’han generat dos tallers 
simultanis, un per noies i un per 
nois.

Notícies

PLA LOCAL 
DE JOVENTUT

2017 - 2020

PRESENTACIÓ DE 
L’ESBORRANY DEL 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 
2017-2020  
DE BARBERÀ DEL VALLÈS

DISSABTE  
4 DE FEBRER

11H

D IA LLOC HORA

ESPAI 
GRAN - CENTRE

C/ Nemesi Valls, 35

L’alumnat de primer 
de Batxillerat de 
l’Institut Can Planas 
participa al cicle de 
tallers “repensant 
els rols de gènere”

Amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional contra 
la Violència vers les Dones, 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones Braç 
a Braç, l’Associació per a la 
Igualtat Dones.com, ANC de 
Barberà del Vallès i el KDB 
Kol·lectiu de Dones per Barberà 
van organitzar un programa amb 
tallers, xerrades i conferències, 

entre d’altres activitats. 
Amb aquestes 
iniciatives es vol 
mostrar el compromís 
en la lluita contra 
aquesta xacra 
social, sensibilitzar 
i conscienciar a la 
població i donar suport 
a totes les víctimes de 
violència masclista.

Dintre d’aquest programa es va 
presentar el Protocol Municipal 
per a l’abordatge 
integral de la 
violència masclista 
en l’àmbit de la 
parella. L’objectiu 
d’aquest protocol és 
garantir el treball en 
xarxa dels diferents 
serveis que poden 

detectar una situació de 
violència masclista, en qualsevol 
dels nivells d’intervenció, per 
tal de fer un abordatge integral i 
donar una millor i més adequada 
resposta. A més de la necessitat 
de posar els esforços i l’èmfasi 
en la prevenció, apostant per 
una veritable coeducació, que 
transmeti uns altres valors a les 
nenes i nens, atès que és l’única 
manera d’eradicar la violència 
masclista.
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Barberà en un minut 

El Club d’Escacs Barberà guanya la Copa Catalana 
de Barcelona

Francisca Huelva ha estat la guanyadora del 
sorteig de Nadal de Barberà Comerç Urbà

Barberà protagonista del programa ‘Divendres’ de TV3. A més, la ciutadania barberenca va 
participar  a la flashmob de La Marató de TV3

Barberà acull l’exposició ‘Art i discapacitat’

El Club Handbol Barberà presenta la nova temporada

L’esportista de la Unió Atlètica 
Barberà, Maite Ríos Campoy, 
premiada per la seva actuació 
al Campionat del Món amb 
la Federación Española de 
Deportes para Sordos als ‘Premios 
Nacionales del Deporte 2015’

L’AVV Eixample Can 
Llobet omple el TMC 
amb la seva ‘Tarde de 
fiesta’




