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Dimarts 18 d’abril 
A les 18h 
Contacontes de Sant Jordi 
Lloc: Botiga del  
Desván del Lector 
Organitza: Desván del Lector 

Dimecres 20 i 27 d’abril 
De 18.30 a 20.30h 
Taller literari de creació de 
microrelats. El microconte:  
Un petit gran gènere,  
a càrrec de Joan Pinyol.  
Places limitades. 
Lloc: Biblioteca Esteve Paluzie 
Organitza: Biblioteca  
Esteve Paluzie 

Divendres 21 d’abril 
A les 18h 
Hora del conte per a menuts 
Lloc: Sala Allende 
Organitza: Biblioteca  
Esteve Paluzie 
A les 19.30h 
Concert de Sant Jordi,  
a càrrec de les corals  
La Mallerenga i els 
Barbamecs, grups de 
guitarres, grups de saxos i 
l’Orquestra Combo Jove. 
Per a més informació  
visita la pàgina web del TMC: 
www.tmcbarbera.cat 
Lloc: Teatre Municipal Cooperativa 

Dissabte 22 d’abril 
A les 11h 
Visita al Castell de Barberà. 
Organitza l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb la 
col·laboració de l’Associació 
d’Història de Barberà del  
Vallès. Aforament limitat.  
Si voleu venir, heu de  
fer-nos arribar un correu 
electrònic a l’adreça:  
visitacastell@bdv.cat
A les 12h 
Presentació del llibre infantil: 
El deseo de Juan y otros 

cuentos, de l’Editorial  
Babididú, de  
Fco. Manuel Marcos  
amb il·lustracions de  
Fernando Martínez 
Lloc: Sala Allende 
Organitza: Biblioteca  
Esteve Paluzie
D’11 a 14h 
Signatura dels llibres: 
El Secreto de mi infancia i 
Corazones de papel, de l’autor 
barberenc Raúl Úbeda López 
Organitza: Desván del Lector 
A les 17h 
Signatura del llibre: Todo a 
cualquier precio, de l’autor 
barberenc Xavier Sabaté 
Organitza: Desván del Lector 

Diumenge 23 d’abril 
De 9 a 21h 
Mercat de roses i llibres 
Lloc: Plaça de la Vila 
De 10 a 13h 
Trobada de Puntaires 
Lloc: Jardins de la plaça 
de la Vila 
D’11 a 13h 
Taller de Roses 
Lloc: Plaça de la Vila 
Durant el matí 
Reinventem la llegenda 
Lloc: A la carpa de la  
Comissió Protocol 
Organitza: Comissió del 
protocol contra les violències 
masclistes als espais festius 
A les 12h 
Diada de Sant Jordi,  
amb el concert del grup 
barberenc Quelcom 
Lloc: Botiga del  
Desván del Lector 
Organitza: Desván del Lector 
A les 18h 
Ballada de sardanes amb la 
cobla Ciutat de Granollers 
Lloc: Plaça de la Vila 
Hi participa Barberà  
amb la Sardana
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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 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. Rufaza. Pg. Doctor Moragas, 249 

8, 21
9, 22
7, 20
1, 13, 26
14,15,16,17,23,27

2, 29
3
4, 30
5, 18
6, 19
12, 25
10
11, 24
28

Abril

Núm. 358. Març 2017

Revista d’Informació Local 
11.000 Exemplars de distribució gratuïta 
Edita: Ajuntament de Barberà del Vallès 

Direcció: M. José Velázquez, Cap del Gabinet 
d’Alcaldia i Comunicació velazquezcj@bdv.cat 
Col·laboren: Totes les Regidories i Empreses 
Municipals. Serveis Informatius de Ràdio Barberà.
Susana García. Joana Oliva. Nuria Cabrera. 

Publicitat: Espotpublicitat.com - Telf: 93 718 88 22
Maquetació: Espotpublicitat 
Fotografia: Juan Muñoz 54 Gallery 
Impressió: Graferna
Paper ecològic. Dip Leg: B-9936-86

Sumari

Grups Municipals ...............................................3, 4, 5

Plens Municipals .........................................................6

Entrevista ........................................................................ 7

Territori i Medi Ambient  ..........................................9

Nodus Barberà  ..........................................................10

Fundació Barberà Promoció ............................... 11

Barberà en un minut ........................................ 12, 13

La Vindicadora  ..........................................................15

Salut  ................................................................................16

Convivència i Participació Ciutadana  ........... 17

Habitatge .................................................................................. 18

Notícies .................................................................. 19, 20

Comerç i Desenvolupament Econòmic ........21

Polítiques de gènere ...............................................22

Aplec del pa  ...............................................................24

4, 17, 30
5, 18, 31
3, 16, 29
9, 22
1,10,13,14,21,23

12, 25
26
27

2, 15, 28
8
6, 19
7, 20
11, 24

Maig

Més informació a www.bdv.cat

Casa Nostra és Casa Vostra
Al ple número 2 del mes de febrer d’enguany, 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar el 
manifest i adhesió a la Campanya “Casa Nostra 
és Casa Vostra” creada per un grup de persones 
independents i un conjunt d’entitats del país en 

favor de les persones refugiades i migrades.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès té la voluntat 
de mantenir i reforçar el compromís actiu del 

món local ajudant a les persones que necessiten 
protecció internacional.

FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Bertran - Horari: 24 hores, 365 dies l’any
Farmàcia Palomeras - Horari: de 9 a 22 hores, 365 dies l’any
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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Un canvi polític basat en la  
bona gestió dels recursos 
públics i el benefici col·lectiu

David Clarà García
Grup Municipal Junts per Barberà
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Sota aquest títol, el passat 8 de març, Sonia 
Fuertes Ledesma, Vicepresidenta de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social i de la Xarxa de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social, 
entre d’altres càrrecs, va publicar un article molt 
interessant, que convida a la reflexió, amb el seu 
permís el faig meu.
Aquest any 2017 està sent per una banda, un any 
molt dur, si parlem de violència masclista i per 
una altra part molt engrescador, ja que els nous 
governs multicolor estan fent grans esforços  
per visualitzar la situació que pateix més de 
la meitat de la població i per primer cop s’ha 
organitzat una Aturada Internacional de Dones,  
en més de 50 països.
Barberà del Vallès, va aportar el seu granet de 
sorra i va fer una aturada institucional, a la Plaça 
de la Vila, on la nostra alcaldessa, Sílvia Fuster i 
Alay, va fer lectura del Manifest del 8 de març,  
al que ens vam adherir les entitats municipalistes 
de l’ACM i FEM.

En el punt 1.24 del pacte, signat pels  
tres grups municipals, ens comprometíem  
a defensar els drets de les dones i a que  
les polítiques municipals estiguessin  
adaptades a una visió feminista.

Amb una programació extensa, adreçada a un 
públic divers, amb xerrades, cinefòrum, tallers 
per a homes i per a tota la ciutadania, l’objectiu 
de l’equip de govern és apropar la sensibilització i 
la lluita per a la igualtat.
Paraules con INVISIBILITAT, DISCRIMINACIÓ 
LABORAL, CULTURAL o SOCIAL, ASSETJAMENT, 
AGRESSIONS, BRETXA SALARIAL, POR, 
MANIFEST, DESIGUALTAT ECONÒMICA,  
entre d’altres... són força comuns durant aquest 
mes. No només en les activitats programades  
per aquest objectiu, sinó en qualsevol tertúlia  
o taula de bar.
Des de la PCPB seguirem treballant per 
incorporar a les dones a les diferents comissions 
de treball de l’Ajuntament, i animant-les a ocupar 
càrrecs de coordinació i/o direcció.
L’objectiu i el desig és no haver de sentir més 
aquestes paraules que parlen de la realitat de 
més de 3.000.000.000 de dones arreu del món. 

Un article més sobre dones

El projecte polític de Junts per Barberà signa un pacte  
i entra al govern municipal amb l’objectiu clar d’activar i fer 
irreversible el canvi polític a la ciutat, basant-nos en la bona 
gestió dels recursos públics i treballant per les millores 
col·lectives. Gairebé 2 anys després de la nostra entrada 
a l’Ajuntament podem fer una valoració positiva parlant 
objectivament de la nostra gestió municipal. 

Les 4 regidores estem aplicant els compromisos del  
nostre codi ètic (no cobrar més de 3 salaris mínims 
inteprefessionals bruts i renunciar a privilegis com ara  
dietes, cotxes oficials o mecanismes de portes giratòries).

A les nostres regidories que encapçalem i altres organismes 
municipals, com Sabemsa, Barberà Inserta o Barberà 
Promoció, estem activant canvis, intervencions i dinàmiques 
que suposen canvis substancials que milloren les condicions 
de vida a la ciutat i les condicions de treball a l’ajuntament.
Aquesta tasca que desenvolupem ens ha dut a tancar mesures 
com ara l’ampliació del parc de lloguer social, que creix en 
12 nous habitatges, el qual suposa pràcticament el doble 
del que vam trobar en arribar a l’Ajuntament. Hem activat 
els tràmits per recuperar un local, ara en propietat d’Incasol, 
que servirà per millorar l’atenció ciutadana en polítiques 
municipals estratègiques, a més de les condicions de treball 
en el sí de l’ajuntament. Hem activat projectes urbanístics 
amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
destinats a millorar les condicions de vida de la ciutadania, 
i estem treballant amb una especial atenció vers l’espai del 
Ripoll i Bosc de Santiga. La despesa en polítiques socials 
ha crescut en un 60% i tot i que la situació de crisi és global, 
estem dedicant els màxims esforços per garantir els drets de 
la ciutadania, no només desde la intervenció econòmica sinó 
també amb accions polítiques concretes. En aquest sentit cal 
destacat el paper de SABEMSA, empresa pública municipal, i 
l’activació d’unes noves tarifes socials i medi ambientals, a més 
de la posada en marxa del protocol d’actuació Ajuntament-
Sabemsa, que a més de garantir el subministrament, proposa 
mesures per evitar el sobreendeutament de les famílies i per 
donar resposta a persones que s’han vist obligades a viure 
en precari com a conseqüència de l’especulació inmobiliària. 
I en matèria de llum i gas estem treballant per reorientar el 
pagament amb diners públics a les grans subministradores, 
per tal de fer assumir a aquestes empreses privades la seva 
responsabilitat en els abusos que pateix la ciutadania. I en 
matèria de nous valors culturals veiem amb esperança com les 
polítiques feministes i d’igualtat estan avançant a nivell ciutadà 
i dins el mateix ajuntament, activant-se nombroses dinàmiques 
i tallers on cada cop participen més persones, indicador positiu 
que ens ha d’impulsar encara més  
a treballar en aquest àmbit.  
Quasi 2 anys al govern, podem constatar que l’Ajuntament 
funciona i el canvi polític avança en una dinàmica de treball 
polític complexa, on la presència de Junts per Barberà està 
essent clau. Hem de treballar a diari equilibris, vetllant perquè 
no es desvirtuïn els compromisos adquirits en un pacte de 
govern que per nosaltres té plena vigència. I així seguirem 
treballant políticament a l’Ajuntament de Barberà del Vallès.



4

Grups Municipals

Por un nuevo pacto constitucional que 
renueve las relaciones de convivencia 
entre Cataluña y España

La Lluita de les Dones

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

El 8 de març, es commemora que un grup de dones 
obreres, que reclamaven als seus patrons millores 
salarials, reducció de la jornada laboral a vuit hores, 
descans dominical i la fi de l’explotació dels nens, 
entre d’altres Drets, van morir cremades a la pròpia 
fàbrica.

En la història de les relacions laborals, ens adonem 
que malgrat el pas dels anys, la dona encara no té 
una relació entre iguals amb l’home.

Si mirem al segle XIX, el que prevalia en l’àmbit 
laboral, era la llibertat de contractació. Jurídicament, 
les RRLLL utilitzaven el contracte d’arrendament de 
serveis, on s’hi establien els drets i obligacions de les 
parts, i per tant llibertat per la part econòmica més 
forta: l’empresari. La classe obrera, només disposava 
dels seus braços com a patrimoni, i estava sotmesa 
a les condicions que se li oferissin, amb jornades de 
treball de sol a sol, salaris miserables, explotació de 
la mà d’obra infantil i d’altres penalitats. L’Estat va tenir 
poca intervenció durant aquesta etapa, però amb 
dues excepcions: l’any 1873 amb la llei que prohibia el 
treball dels menors de 10 anys i l’any 1878 la llei que 
prohibia als menors de 15 anys els treballs insalubres 
i perillosos, en aquest àmbit hi havia els oficis com el 
de torero…
A principis del segle XX, Europa aprova les primeres 
lleis proteccionistes. L’any 1900 a l’Estat s’aprova 
la Llei d’Accidents de Treball, més tard la Llei de 
Descans Dominical i la “Llei de la cadira”, al 1912. 
Aquesta llei obligava l’empresari a facilitar a tots els 
establiments no fabrils una cadira a les treballadores, 
per la seva influència en l’etapa reproductiva. Els 
metges de l’època van alertar sobre la quantitat 
d’avortaments de les treballadores que havien de 
passar moltes hores sense poder seure. Fins ben 
entrat el segle XX la dona no podia disposar del seu 
propi peculi ni del seu salari, que era administrat pel 
seu marit, que n’era amo absolut. 
Avui, parlar de “sostre de vidre”, “concialiació familiar” o 
“igualtat salarial”, ens demostren que queda molt per fer.
Elles són les que més pateixen la precarització del 
mercat laboral. Són discriminades i viuen situacions 
de vulnerabilitat pel fet de ser dones, i uns dels 
factors de discriminació més important al mercat 
laboral és la doble càrrega del treball remunerat i el 
treball no remunerat en la família, i això dificulta la 
plena participació de les dones al mercat de treball.

Los catalanes y las catalanas que queremos construir un 
nuevo acuerdo no preparamos un referéndum de ruptura 
ni está en nuestra agenda política llevar a la sociedad a la 
división y el enfrentamiento. Los que queremos seguir en 
España hacemos una apuesta por un nuevo pacto entre 
Cataluña y el resto del Estado.
Somos conscientes de que en este clima de tensión política 
al que se ha sometido la sociedad catalana durante los 
últimos años, hablar de la vía de pacto como solución no  
es un camino fácil. Pero, cada día somos más las personas 
que defendemos esta vía como única solución política.
En el camino del pacto estamos los que nos oponemos 
frontalmente a dividir la sociedad, los que defendemos  
que aún existe un catalanismo mayoritariamente  
abierto e integrador, dialogante y pacifista, que rechaza 
tanto el inmovilismo como las iniciativas unilaterales  
que ignoran la legalidad.
Cataluña necesita la Unión Europea para su pleno 
desarrollo, para la salida de la crisis y para el desarrollo 
económico y social de la actual generación y de las futuras. 
Por ello, no concebimos Cataluña fuera de la Unión 
Europea. Es más, no nos podemos permitir estar ni un 
solo día fuera de Europa. Por ello, hay que alertar contra 
cualquier proceso unilateral, que suponga quedar fuera del 
marco legal previsto en el Tratado de la Unión Europea por 
haber roto el Estado de Derecho y Democrático recogido en 
la Constitución española, y que pueda provocar por tanto, 
nuestra salida de la Unión Europea.
Los que defendemos el camino del pacto creemos que la 
independencia no es la solución. Ni beneficia a Cataluña, ni 
a España, ni nuestra dimensión europea, ni nuestra manera 
de entender el mundo, y por eso apostamos por preservar 
la unidad del pueblo de Cataluña. La solución no es que 
Cataluña se vaya de España.
Hoy tenemos la obligación de superar la situación creada 
por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 
que alteró el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado, 
tanto por el Parlamento de Cataluña como por las Cortes 
Generales Españolas, y posteriormente refrendado por la 
ciudadanía catalana, a la vez que queremos dar un nuevo 
impulso a la modernización del Estado.
La solución a los problemas de los ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña no consiste en marchar de 
España, pero tampoco en no hacer nada para cambiar la 
actual situación. La solución es el diálogo, la negociación 
y el pacto. La ruptura unilateral de la mayoría de escaños 
parlamentarios independentistas no se corresponden al 
sentimiento mayoritario de los votos emitidos en las últimas 
elecciones al Parlamento de Cataluña.
Estamos en un estado de derecho. Un estado de 
derecho que hace que las libertades de la ciudadanía 
sean posibles y que se garantice el cumplimiento de las 
normas legales de las que nos hemos dotado. Por este 
motivo, querer imponer unilateralmente un referéndum 
por la independencia no tiene hoy cabida en nuestro 
ordenamiento jurídico.
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Grups Municipals

18 mesos perduts  
pels drets socials

El Estado de Derecho y la democracia 
están garantizados en Cataluña

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

El relato del proceso se les acaba, cada vez tienen menos 
apoyo, cada vez más catalanes son conscientes que esta 
situación no lleva a ninguna parte

El 9 noviembre de 2014, los concejales del Partido Popular 
denunciamos la utilización de institutos de Barberà del 
Vallès para la celebración de la consulta separatista. Mas, 
Rigau y Ortega no fueron imputados por poner las urnas, 
sino por prevaricación y desobediencia. Finalmente,  
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los ha 
condenado por desobediencia en el 9N. 
Es triste y profundamente lamentable que por primera 
vez en democracia se condene a un presidente de la 
Generalitat por saltarse el Estado de Derecho a favor de 
unos intereses ideológicos y electoralistas. La sentencia 
demuestra que todos somos iguales ante la ley,  
nadie está por encima, y quien la hace la paga.  
Esto nos reconforta y nos anima a seguir trabajando.
La sentencia es un golpe muy duro para Convergencia, 
para el Gobierno de la Generalitat y para los afectados, 
pero sobretodo es un claro mensaje para todos  
aquellos que siguen apostando por fracturar, dividir  
a la sociedad e intentar repetir un referéndum ilegal  
que no se va a producir.
Los políticos no pueden instrumentalizar las instituciones 
para conseguir la separación de Cataluña. La Constitución 
debe respetarse y las instituciones deben cumplir con la 
ley y respetar la legalidad vigente.
Por su parte, las entidades municipales, como todo el 
Estado (del que son parte esencial), están sujetas en  
primer lugar a la Constitución y su artículo 2 establece  
la indisolubilidad de la nación española. Por eso,  
los políticos dentro de su derecho pueden defender  
la ruptura, pero no pueden instrumentalizar las  
instituciones para conseguir ese propósito, ya  
que se estaría incumpliendo la Constitución. 
Los ayuntamientos no pueden adoptar decisiones de 
posicionamiento político ajenas a sus competencias 
y menos aún si atentan contra la Constitución. El 
Ayuntamiento de Barberà no puede destinar recursos 
públicos para llevar a cabo finalidades contrarias al 
ordenamiento jurídico, en los términos en los que hoy 
existe, porque excede y desborda claramente el ámbito  
de la libertad de expresión y de acción política. 
Presentar en los plenos municipales la separación de 
Cataluña del resto de España como si fuera una finalidad 
de interés común supone ignorar que se trata, cuanto 
menos, de un tema notoriamente polémico y sobre el  
que no existe, en absoluto, ningún consenso; a lo sumo  
se trataría de una finalidad de interés común de  
algunos de nuestros representantes políticos municipales,  
pero en modo alguno puede confundirse con una finalidad  
de interés común de nuestros vecinos. 
El proceso separatista catalán, finalidad que es  
partidista y política y está completamente fuera de 
las competencias municipales, y por tanto no puede 
impulsarse desde el Ayuntamiento.

Durant aquest mes de març, es compleixen els 
18 mesos en què Catalunya assoliria la seva 
independència, segons el “full de ruta” de Junts 
pel Sí, que amb el suport de la CUP, va aconseguir 
formar govern a la Generalitat. Els autoproclamats 
“sobiranistes”, a banda d’alguns gestos i declaracions 
d’intencions, s’han comportat exactament igual  
que els governs convergents -primer amb suport  
del PP i després d’ERC- dels anys 2010 al 2015.
Pel que fa als temes educatius, les polítiques no 
han variat gaire i no s’han revertit les retallades 
dels governs de Mas, executades per Irene Rigau. 
El desviament de fons de les escoles bressol a la 
concertada ha arribat al Tribunal Superior de  
Justícia de Catalunya per la demanda col·lectiva 
presentada per diversos ajuntaments, entre ells 
el de Barberà del Vallès. Malgrat tot, la majoria 
parlamentària, amb el suport del PP quan convé, 
continua mantenint les retallades a la pública i el 
finançament a les escoles d’elit.
En el cas de les beques menjador, tot i l’ampliació  
de fons dedicats en les bases recentment aprovades 
pel 2017-2018, el finançament és molt insuficient. 
Encara hi ha moltes famílies que queden fora de  
les beques, tot i que bona part de les beques les 
sostenen els Ajuntaments. El més preocupant, però, 
és que des del món local es continua suportant 
sense gaires reclamacions aquest abandonament de 
les seves responsabilitats per part de la Generalitat. 
Només cal recordar el paper galdós de l’Alcaldessa 
i part de l’equip de govern (i el PSC) en l’assumpte 
del tercer institut, donant l’esquena a la comunitat 
educativa de Barberà i assumint com a propis els 
arguments de la Generalitat.
Per canviar les polítiques no n’hi ha prou amb canviar 
les cares, ni les sigles, ni fins i tot, els partits que 
formen el govern. El president Puigdemont i Junts pel 
Sí no han canviat les polítiques de Mas i CiU, continuen 
defensant els interessos de la minoria més rica sota 
l’aparença de defensar un sobiranisme que en 18 
mesos només ha suposat que tot segueixi igual. Des 
de Recuperem Barberà donem suport al procés de 
construcció d’Un País en Comú, que vol acabar amb 
l’hegemonia convergent i aconseguir un canvi real, no 
només de cares i sigles, sinó de polítiques, amb un 
govern a Catalunya que defensi la majoria treballadora.

“El desviament de fons de les escoles bressol  
a la concertada ha arribat al Tribunal Superior  
de Justícia de Catalunya per la demanda col·lectiva 
presentada per diversos ajuntaments, entre ells  
el de Barberà del Vallès”
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Plens Municipals 2017
Ple municipal de gener
Abans de començar amb l’ordre del 
dia del Ple, l’Alcaldessa va realitzar la 
lectura de la Declaració institucional de 
suport als càrrecs electes i en contra de 
l’homofòbia i la intolerància.
A continuació es va passar al primer punt 
de l’ordre del dia que va ser l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior per 
unanimitat.
El segon punt de la sessió plenària va 
ser la modificació de la data i hora de 
celebració de les sessions ordinàries 
de la Junta de Govern Local que tal 
com va explicar l’Alcaldessa han passat 
de dimarts a les 12h, que és quan se 
celebraven, a dimecres a les 11h, dia i 
hora en el que es reunirà l’òrgan a partir 
d’ara.  L’acord va ser aprovat amb els 
vots a favor de la Plataforma Ciutadana 
per Barberà, Esquerra Republicana 
de Catalunya, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, Junts per Barberà i 
les abstencions del Partit Popular i 
Recuperem Barberà. 
Seguidament es va passar a debatre les 
Mocions establertes en el punt de l’ordre 
del dia, dues presentades pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
La primera d’elles tractava sobre la 
recuperació de les places residencials 
per a la Gent Gran i Centres de dia 
a Barberà. La moció estableix que 
“Catalunya és una de les comunitats 
autònomes on més problemes genera 
l’aplicació de la Llei de la Dependència i 
l’Autonomia Personal”. 
Després del debat finalment la moció va 
ser aprovada per unanimitat de tots els 
partits polítics. 
L’altra moció presentada també pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya demanava l’inici urgent dels 
processos de concertació territorial amb 
els municipis en matèria d’ocupació. La 
moció va ser aprovada amb tots els vots 
a favor de tots els partits polítics. 
El quart punt de l’ordre del dia va ser 
donar compte de les resolucions 
d’alcaldia presidència. 
En l’apartat de mocions d’urgència, 
se’n van presentar dues: una sobre les 
titulitzacions de les hipoteques i els 
desnonaments que promouen els 
bancs executant hipoteques que van 
ser transferides a fons de titulització; i 
altra en suport a les persones afectades 
per les clàusules sòl. Totes dues 
presentades pel Grup Municipal Junts 
per Barberà. 
Abans d’iniciar el debat de la primera 
moció, es va aprovar la seva urgència per 

unanimitat. Després del debat la moció 
va ser aprovada amb els vots de PCPB, 
ERC, PSC, JxB i RB i amb les abstencions 
del PP. 
Seguidament es va passar a explicar 
la moció en suport a les persones 
afectades per les clàusules sol. La moció 
va ser aprovada amb els vots de PCPB, 
ERC, PSC, JxB i RB i amb les abstencions 
del PP. 
La sessió va concloure amb el torn de 
precs i preguntes.

Ple municipal de febrer
Abans de començar amb l’ordre del dia 
del ple, es va realitzar un minut de silenci 
per l’assassinat d’una dona a mans de 
la seva exparella a Santa Perpètua de la 
Mogoda.
A continuació es va passar a l’aprovació 
per unanimitat de l’acta de la sessió 
anterior.
El punt 2.1, l’elecció i proposta de 
nomenament de jutge/jutgessa de 
pau titular. En aquest punt s’acorda 
elegir i proposar a l’òrgan competent per 
al seu nomenament a Sandra Medina 
Pérez per ocupar el càrrec de Jutgessa 
de Pau Titular de Barberà del Vallès, 
per considerar que és la persona més 
adequada per a l’exercici d’aquest 
càrrec.
El punt 2.2 va ser l’elecció i proposta de 
nomenament de jutge/jutgessa de pau 
substitut/a, que es proposa a Guillem 
Vilaregut Pérez, per ser considerat el 
més adeqüat per a l’exercici d’aquest 
càrrec. Aquests punts es van aprobar 
amb els vots a favor de Partit Popular 
(PP), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Junts per Barberà 
(JxB), Plataforma Ciutadana per Barberà 
(PCPB) i Partit Socialista de Catalunya 
(PSC) i l’abstenció de Recuperem 
Barberà (RB).
Al següent punt del dia es va debatre 
l’autorització de compatibilitat 
d’un empleat municipal d’aquesta 
Corporació per a l’exercici d’una segona 
activitat per compte aliena. Aquest punt 
es va aprovar amb els vots a favor de PP, 
ERC, JxB, PCPB, PSC i l’abstenció de RB.
Al punt número 4.1 tractava la 
modificació de l’organigrama municipal. 
Aquest punt, es va aprovar amb els 
vots a favor de RB, ERC, JxB i PCPB i les 
abstencions de PP i PSC.
A continuació es va debatre el punt 4.2, 
la modificació de la relació de llocs de 
treball. Aquesta modificació ve donada 
per la modificació de l’organigrama 
municipal del punt anterior. Aquest 
punt es va aprovar amb els vots a favor 

d’ERC, JxB i PCPB i les abstencions de 
RB, PP i PSC.
Al punt 5 de l’ordre del dia es van aprovar 
les Bases reguladores de concessió 
d’ajuts econòmics i infraestructurals 
a entitats sense finalitat de lucre que 
promoguin activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès. Aquest punt es va 
aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i l’abstenció del PP.   
Al punt 6 es va aprovar la declaració 
de Barberà del Vallès com ciutat lliure 
de maltractament animal i amiga dels 
animals, a favor del tracte ètic i els drets 
dels animals. Es va aprovar amb els vots 
a favor de RB, ERC, JXB, PCPB, PSC i 
l’abstenció del PP.
El punt 7 de l’ordre del dia es va aprovar, 
amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, 
PCPB i PSC i l’abstenció del PP,   el 
manifest i adhesió a la Campanya “Casa 
Nostra és Casa Vostra” creada per un 
grup de persones independents i un 
conjunt d’entitats del país en favor de 
les persones refugiades i migrades.
Al punt 8 es va aprovar per unanimitat 
el Pla Local de Joventut 2017-2020 de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
A banda de l’aprovació d’aquest Pla 
en aquest punt també es va aprovar 
la constitució de dues comissions de 
seguiment de l’aplicació del Pla Local de 
Joventut, una comissió tècnico-política i 
una altra comissió de joves. 
A continuació es va passar al debat 
del punt número 9 de l’ordre del dia, 
l’aprovació de la proposta del protocol 
regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica 
en relació al consum d’aigua potable.
El punt es va aprovar amb els vots a 
favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i i els 
vots en contra del PP.
Tot seguit es va passar al punt de donar 
compte al ple.
En primer lloc es va donar compte de 
l’estat d’execució del pressupost a data 
31 de desembre de 2016. 
A continuació, al següent punt d’aquest 
apartat, es donava compte al ple del 
període mitjà de pagament global a 
proveïdors al 4t trimestre de 2016, que 
és de 25,67 dies.
I per últim es va donar compte al ple de 
les resolucions d’Alcaldia Presidència.
Per acabar l’ordre del dia es va passar al 
punt 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? 
Sempre, primer de tot, s’ha de 
conèixer l’àrea en la que es treballa 
perquè a partir d’aquí es pugui 
anar endreçant tot i adequar-lo 
al teu estil de feina. La regidoria 
de Cultura és apassionant i és 
un plaer per a mi programar, 
juntament amb el meu equip, 
l’activitat cultural al llarg de l’any. 
Cal tenir molt clar que treballem 
per a la ciutadania i aquesta 
constitueix un públic molt ampli 
i divers, és per això, que des de 
la Regidoria de Cultura intentem 
prendre les decisions sempre 
amb el màxim respecte per la 
diversitat cultural del nostre 
municipi.

Quines són les prioritats de 
l’Equip de Govern per aquesta 
legislatura en les seves 
regidories?
Tenim clar que el nostre objectiu és 
fer de l’activisme cultural un motor 
de cohesió i arrelament en la nostra 
ciutat. Tenim un Teatre Municipal 
amb programació professional al 
llarg de l’any, que busca arribar a 
tot tipus de públic, i també amateur 
que any rere any demostra la seva 
consolidació i reconeixement arreu 
de la província. 
Volem mantenir i fomentar l’Escola 
Municipal de Música i fer de les 
entitats i les associacions una part 
essencial de la nostra agenda 
cultural local, fent-les partícips, 
ja que elles són part de la nostra 
identitat i ens ajuden a potenciar la 
vessant cultural i de catalanitat del 
nostre municipi.
Per una altra banda, volem seguir 
treballant en el nostre servei 
de mediació i convivència, que 
tants bons resultats està donant, 
volem fer de Barberà una ciutat 
més cívica i segura: seguirem 
acollint i assessorant a la població 
nouvinguda així com fomentant 
el voluntariat, que ha tingut una 
molt bona rebuda per part de la 
ciutadania.

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran la llum 
de manera immediata? 
En l’àmbit teatral ja estem 
treballant amb diversos col·lectius 
per aprofitar més les obres 
que portem al nostre municipi, 
ja sigui amb conferències, 
trobades o debats, a banda de la 
representació. Diàriament treballem 
en l’organització de les diverses 
activitats culturals i ens esforcem 
perquè aquestes millorin any rere 
any. El voluntariat aconsegueix 
consolidar les persones usuàries i 
beneficiaries, i la seva demanda va 
en augment, per això aquest any 
tindrem quatre nous projectes de 
voluntariat.

Quin model de ciutat que li 
agradaria per a Barberà?
Barberà és una ciutat que ha 
d’apostar per una bona política 
cultural, coherent però incisiva, 
que permet la vertebració social. 
La cultura ens dóna consciència 
de qui som i on volem arribar com 
a poble. Un municipi culte és un 
municipi més just i més lliure i, per 
tant, més ben preparat per fer front 
als moments difícils com els que 
ens toca viure. Invertir en cultura, en 
polítiques culturals, és una inversió 
en la societat per si mateixa, que si 
bé no té un efecte retorn immediat, 
sí que té un resultat a mitjà i llarg 
termini de gran transcendència. 
Per això, cal considerar el sistema 
cultural dels municipis com un 
pilar bàsic de l’estat del benestar, 
com a element cohesionador per 
excel·lència que ens referma en la 
pertinença dins d’una col·lectivitat 
però també ens dóna les eines per 
créixer, desenvolupar-nos com 
a país, i ens obre les possibilitats 
d’arribar a totes les sensibilitats 
socials i culturals.

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té 
el pressupost de 2017? 
Aquest any el pressupost de cultura 
el que fa és consolidar i millorar les 
festes i activitats anuals que tenim 

Roger Pérez Àlvarez

Regidor de Cultura, Entitats i Ciutadania

“Des de la Regidoria de Cultura intentem prendre 
les decisions sempre amb el màxim respecte per 
la diversitat cultural del nostre municipi”

El nostre  
objectiu és fer  
de l’activisme 
cultural un motor  
de cohesió i 
arrelament en la 
nostra ciutat

fixades en el nostre calendari com 
són les del Carnestoltes, Sant Jordi, 
Aplec del Pa, Mercat Medieval, la 
Festa Major, la Diada Nacional de 
Catalunya, i moltes altres. També 
mantenim un pressupost que 
ens permeti programar al llarg de 
l’any al nostre Teatre Municipal 
Cooperativa, així com un paquet 
d’inversions dedicat a l’adequació 
dels equipaments i la renovació i 
adquisició de nous materials, per tal 
de facilitar la realització d’activitats 
obertes a la ciutat per part 
d’entitats, associacions i col·lectius. 
Pel que fa a la l’àrea de Ciutadania, 
hem augmentat les hores de Punt 
de Voluntariat, a més de mantenir 
els diferents serveis de la secció.
Per últim mencionar que el 
pressupost de 2017 conté una 
partida dedicada a l’estudi del 
projecte de remodelació del 
Casal de Cultura, que vol mirar de 
solucionar les limitacions d’espai 
de l’equipament.
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Territori i Medi Ambient

Millorar l’estalvi i l’eficiència energètica

L’Ajuntament aprova de forma 
definitiva el pla de mobilitat urbana 
sostenible redactat per iniciativa 
conjunta de la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, en compliment de 
l’obligació legal dels municipis de 
més de 20.000 habitants de disposar 
d’un pla per aconseguir una mobilitat 
més sostenible, que repercuteixi, 

entre d’altres, en una millora de la 
qualitat de l’aire i en general de les 
condicions de vida de la ciutadania.
El pla fa una diagnosi de la situació 
actual analitzant: la mobilitat a peu 
i en bicicleta, el transport públic, 
la mobilitat en vehicle motoritzat i 
l’aparcament.
Les característiques i situació de 
la ciutat afavoreixen els modes 
de mobilitat sostenibles (a peu, 
bicicleta i transport públic) per 
aquest motiu, Barberà és el tercer 
municipi de la 2ª Corona de l’àrea 
metropolitana més sostenible.
No obstant això, hi ha nombrosos 
aspectes a millorar i per això, a 
partir de l’anàlisi i la diagnosi, el pla 
formula un seguit de propostes que 
l’Ajuntament preveu anar aplicant en 
els propers anys.

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible Treballs de poda d’arbrat 
viari i de parcs i jardins
A les darreres setmanes s’ha 
dut a terme la poda de l’arbrat 
de carrers i parcs de la ciutat. Es 
tracta de treballs ordinaris que es 
duen a terme cada any de forma 
programada d’acord amb les 
característiques dels arbres.
Barberà compta amb un total de 
13.109 arbres a la zona urbana dividits 
en 125 espècies diferents, el que fa 
que la diversitat existent sigui força 
bona. La ràtio d’arbres per nombre 
d’habitants és de 0,4 arbres/habitant. 
Totes les podes ordinàries es fan 
d’acord amb el que els arbres i 
l’espai requereixen.
D’uns anys ençà, els treballs de poda 
general s’encarreguen a empreses 
del sector especialitzades, ja que 
és una feina amb necessitats de 
maquinària i formació específiques.

Les mesures executades fins al 
moment han suposat un estalvi 
de més de 200.000€/any en els 
costos energètics del consistori. 
L’Ajuntament ha realitzat en els 
darrers anys diverses actuacions 
en el marc de diferents projectes 
d’eficiència energètica i d’estalvi 
econòmic per tal de millorar 
els costos que suposen els 
subministraments d’electricitat i gas 
per al consistori. 
En l’enllumenat públic, a finals de 
l’any 2014 es va iniciar un projecte 
en aquest cas amb l’objectiu 
de reduir el consum energètic 
i a la vegada produir un estalvi 
econòmic. El projecte ha consistit 
en la substitució de les làmpades 
existents per làmpades d’inducció i 
halogenurs metàl·lics ceràmics per 
reduir la despesa energètica i assolir 
els nivells lumínics marcats per la 
normativa sectorial. Aquest projecte 
desenvolupat principalment durant 
el 2015 i 2016 amb un pressupost 
total de 504.000€ ha comptat amb 
una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya de 133.000€ i de 
la Diputació de Barcelona de 
109.557€. 
En quant a l’ajust dels  
contractes, l’Ajuntament ja ha 

realitzat les sol·licituds per  
modificar 89 contractes.
A les dependències municipals 
s’han realitzat principalment 
accions per a la reducció de 
costos. Actualment, s’estan iniciant 
les actuacions de millora i estalvi 
energètic sobre l’enllumenat 
en 16 equipaments municipals, 
desenvolupant el Pla d’acció i  
derivat de les auditories 
energètiques realitzades a les 
dependències municipals, el  
període d’execució serà de 7 
mesos amb 1.400 actuacions on 
es substitueixen fluorescents i 
bombetes i s’instal·len automatismes 
per a la encesa i apagada de 
l’enllumenat. Aquesta inversió 
es finança amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i es 
recobrarà la inversió en 7.3 anys.

Futurs arquitectes estan treballant en diverses propostes per 
millorar espais de la ciutat
L’Ajuntament de Barberà del Vallès i 
la Universitat Politècnica han signat 
un conveni de col·laboració que 
té per objecte l’estudi i formulació 
de propostes per part d’un curs de 
Màster en Arquitectura de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, per millorar espais de la ciutat. 

Des de l’òptica urbanística i social 
de la ciutat, el treball, desenvolupat 
per 25 estudiants, té molt interès 
per al municipi ja que permet 
analitzar diversos aspectes des 
d’una visió externa i aportaran 
coneixement i possibles solucions 
a problemàtiques concretes, així 

també és interessant per a la 
universitat, que podrà aplicar els 
estudis i treballs a situacions reals.
Les diverses propostes que sorgeixin 
del treball acadèmic realitzat seran 
exposades, de manera que podran 
alimentar noves idees respecte el 
desenvolupament de la ciutat. 

Millores a la Llar d’infants  
La Xerinola
L’objecte de l’actuació ha estat la 
substitució del paviment de diverses 
aules de la llar d’infants per restituir 
les condicions d’ús òptimes. El cost 
d’aquesta actuació, que s’ha finançat 
amb el pressupost municipal, ha 
estat de 12.835,83€, IVA inclòs

Adequació del vestidor adaptat a 
la IEM Can Llobet
S’està rehabilitant un vestidor adaptat 
perquè compleixi amb els requisits 
establerts a la normativa vigent.
A l’exterior, s’adequa una vorera i 
una rampa per accedir a la platja 
de piscines. El cost previst per a 
aquesta actuació, que es financia 
amb el pressupost municipal i que 
actualment s’està executant, és de 
7.383,25€, IVA inclòs.

Renovació de xarxa d’aigua 
potable a la Romànica
Aquest any 2017 continuen les 
feines de renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua, instal·lant 
canonada de fosa dúctil, substituint 
vàlvules i accessoris i instal·lant nous 
hidrants per a l’extinció d’incendis, 
segons preveu el Pla Director de 
l’Aigua de Barberà del Vallès.

Generalitat
133.000€

26%

Diputació
Barcelona
109.557€

22% Ajuntament
261.443€

52%

Finançament enllumenat
públic
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APROPAR LES NOVES  
TECNOLOGIES A LA INDÚSTRIA
El Centre de Negocis Nodus Barberà en 
col·laboració amb l’empresa tecnològica In-
novae Augmented Reality posen en marxa 
el proper mes d’abril l’espai VLAB Indústria 
4.0 en el marc dels programes de suport 
de l’empresa i amb l’objectiu de promoure 
l’avanç cap a la digitalització de les empre-
ses i facilitar espais de coneixement, de 
creativitat i d’innovació centrats en noves 
oportunitats i nous models de negoci. 
Per a la visita de l’espai es crearan grups 
d’em preses que rebran una sessió de durada 
al voltant de les 2 hores on es realitzaran ex-
hibicions i demostracions de casos pràctics 
de realitat virtual i augmentada aplicats als 
diferents sectors d’activitat econòmica i in-
dustrial.

DIRIGIT A LES EMPRESES I LES 
PERSONES EMPRENEDORES 
Totes les sessions d’experimentació i de-
mostració van dirigides fonamentalment 
a les empreses, directius, professionals i 

persones emprenedores de Barberà del 
Vallès, del seus Polígons Industrials, i a la 
resta d’empreses de la comarca del Vallès 
interessades en el desenvolupament d’habi-
litats digitals, competències tecnològiques i 
noves oportunitats de negoci.
L’espai VLAB també estarà obert a la ciuta-
dania, amb sessions anomenades d’Ocupa-
ció 4.0 orientades a la millora de l’ocupabi-
litat de les persones, a la difusió dels nous 
perfils professionals demandats per les 
empreses i la generació d’habilitats i com-
petències digitals.

COM PARTICIPAR?
Per a la posada en marxa de l’VLAB 4.0 es 
va dur a terme una jornada de llançament 
i inauguració de l’espai el passat dimecres,  
29 de març a Nodus Barberà. Pots consultar 
tota la informació a el web www.virtual-lab.eu. 
També pots sol·licitar informació al correu 
electrònic info@virtual-lab.eu. Es podrà fer 
seguiment dels actes programats a twitter  
@virtual_lab_i40.

Barberà impulsa la Indústria 4.0 amb  
el llançament del Laboratori de Realitat 
Augmentada i Virtual, VLAB Indústria 4.0
ES CREA UN ESPAI AL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ PER 
A LA DIFUSIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA REALITAT AUGMENTADA 
I REALITAT VIRTUAL APLICADES AL MÓN INDUSTRIAL.

EL CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ  
PRESENTA EL CALENDARI D’ACTIVITATS 2017 
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de la ciutat. El Centre de Negocis NODUS BARBERÀ ubicat 
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de Barberà del Vallès en el foment i la retenció de l’activitat 
empresarial, el suport a les empreses i l’impuls cap a la 
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INDUSTRIA 4.0
29/03/2017 => Jornada inaugural VLAB  
DE REALITAT AUGMENTADA i VIRTUAL i presentació del  
CICLE DE LAB’S D’EXPERIMENTACIÓ INDUSTRIAL
Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre i Octubre =>  
Sessions programades per empreses i ciutadania per 
assistir a l’VLAB i al Cicle d’Experimentació Industrial.

INTERNACIONALITZACIÓ
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Per a més informació: Centre de Negocis Nodus Barberà. 
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Telèfon 93 729 72 72 Web: www.nodusbarbera.cat Email: 
nodus@nodusbarbera.cat

 Ubicació privilegiada. Connexions directe 
a AP7 i C-58. Barcelona en 15 minuts 

 
Connexió telefònica, fibra òptica d’última 
generació FTTHI 300MB simètrics i zones 
WI-FI 

 Secretaria, recepció de trucades i serveis 
de copisteria i missatgeria 

 Espai de cuina, menjador i vestidors 

 Pàrquing Inclòs. Accés 24h, 365 dies amb 
sistema de vigilància propi. 

 Accés sales de reunions i formació 

 wwww.nodusbarbera.cat  tel.937297272 Centre de negocis NODUS Barberà   
C. Mogoda, núm. 1, 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) 

nodus@nodusbarbera.cat // @nodusbarbera //  Facebook/nodusbarbera  
* Membre de l’ACN (Asociación española de Centros de Negocios) 

Espais modulars dissenyats per 
ser el més funcional possible i 
fer més productives les hores 
de treball. Des de 25 a 80m2 

Coworking: Taules per hores/
dies/mesos. 

Oficina virtual i domiciliació 
d’encàrrecs. 

Locals comercials Amb visibili-
tat a peu de carrer. 

Sala polivalent 600m2 per 
esdeveniments, trobades o 
demostracions de productes. 

Auditori per a conferències, 
trobades o presentacions. 
Amb 250 butaques, cabina de 
traducció i equipament d'àu-
dio 4.0. 

1 sala VIP i 2 Sales de forma-
ció o de treball amb equipa-
ment multimèdia de nova 
generació. Zona WI-FI. 
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Emprenedoria social: Idees de negoci que aporten 
solucions a necessitats socials
Els ajuntaments de Barberà del 
Vallès, Cerdanyola, Montcada i 
Reixac i Ripollet estan col·laborant 
des de 2016 en un projecte de la 
Diputació de Barcelona anomenat 
ESStem Treballant, amb un Conveni 
de Cooperació signat recentment 
per a l’execució conjunta d’aquest 
programa d’impuls de l’economia 
social i solidària al nostre territori.
En el marc d’aquest projecte a la 
Fundació Barberà Promoció tindrà 

lloc el taller “Emprenedoria social: 
Idees de negoci que aporten 
solucions a necessitats socials” el 
proper 7 d’abril.
Objectius de la jornada
Aquest curs t’ajudarà a identificar 
necessitats socials no cobertes (o 
cobertes de manera ineficient), a 
generar idees que aportin solucions 
noves, i a posar de relleu la 
necessitat de promoure una cultura 
emprenedora d’enfocament social.

A qui va dirigit?
La sessió està oberta a tothom que 
tingui una inquietud social amb ganes 
d’emprendre però encara sense una 
idea definida de negoci. 
A càrrec de Calidoscoop, SCCL
Places limitades. Reserva per estricte 
ordre d’inscripció.
Més Informació i inscripcions: 
Fundació Barberà Promoció 
Tel. 93 719 28 37  
autocupacio@barpro.cat

La CEP de l’Hort de la  
Torre d’en Gorgs ens explica

Un any més, la Fundació Barberà 
Promoció proporciona a la  
ciutadania una àmplia oferta 
formativa subvencionada pel  
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquestes formacions són fonamentals 
per a la capacitació professional  
de les persones i millorar la  
serva ocupabilitat a  l’hora de  
trobar de feina.
El passat 29 de desembre es va iniciar 
el primer curs dels 9 que es faran.  

És el curs d’Operacions Auxiliars de 
Serveis Administratius i generals que 
té una durada de 450h i  finalitzarà 

el 16 de maig. L’alumnat posarà en 
pràctica els coneixements adquirits 
realitzant pràctiques en empreses  
al llarg de dues setmanes (40h) 
i també rebrà un mòdul de  
formació complementària de 20h  
on, entre altres, es dóna informació  
de les eines bàsiques per a la  
cerca de feina.
Si voleu més informació a  
l’apartat notícies de  www.bdv.cat  
i www.esbarbera.cat

L’Ajuntament continua 
potenciant la creació de 
noves empreses a la ciutat
La FBP amb el suport 
econòmic del Pla 
Metropolità de Suport 
a les Polítiques Socials 
Municipals 2016-2019 de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, té obertes dues 
línies de subvencions 
públiques que tenen 
per finalitat fomentar 
l’ocupació i generar 
noves oportunitats que 
afavoreixin la inserció i la 
cohesió social. 
Una d’elles són les 
ajudes de fins a 4.000 
euros per al foment 
de l’autoocupació  de 
persones de Barberà.
L’altra línia de subvencions 

públiques és a empreses 
i autònoms per al 
foment de l’ocupació, 
per a la reinserció social 
mitjançant l’increment 
de l’ocupació efectiva 
per a la contractació de 
persones desocupades 
de Barberà del Vallès.
Les sol·licituds per optar 
als ajuts econòmics  
s’han de formular 
mitjançant l’imprès de 
sol·licitud, degudament 
complimentat, que es 
facilita a la Fundació 
Barberà Promoció, 
a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania de 
l’Ajuntament.

Nou projecte d’aprenentatge 
El passat 13 de febrer l’alumnat del  PFI – Programes de 
Formació i Inserció en l’especialitat “Auxiliar de vivers i 
jardins” de la Fundació Barberà Promoció va anar a l’Institut 
Bitàcola per fer un taller d’assessorament a l’alumnat de 
primer d’ESO per ensenyar i mostrar com es pot fer un jardí 
vertical. 

Beques de KAO Corporation S.A.U.
L’alumnat de Formació Professional de química de 
l’Institut La Romànica pot optar a les beques que 
concedeix l’empresa KAO Corporation S.A.U.  en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la 
Fundació Barberà Promoció i l’Institut La Romànica. 
Els nois i noies ja han pogut presentar les seves sol·licituds 
i ara entrarien a la fase de valoració per tal de triar als 
tres alumnes que millor s’adaptan als requisits que es 
demanen per rebre aquesta beca. 
L’alumnat beneficiari rebrà una quantia de 450 euros en 
concepte d’ajuda a la matrícula i materials. 
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L’escriptora Assumpta Montellà i Carlos 
apropa a Barberà ‘La Maternitat d’Elna’

Barberà en un minut 

L’abanderada Lídia Pons Pujol i els 
cordonistes Daniel Pons Pujol i Marc 
Rafael Pons en la tradicional passada de 
Sant Antoni Abat

El Carnaval és una activitat molt consolidada 
dintre del calendari festiu, i unes de les 
més importants donat la gran participació 
d’associacions i entitats locals, tant a la 
tradicional rua, amb nombroses carrosses i 
comparses pels carrers de la ciutat, com al 
judici del rei Carnestoltes, com a les diferents 
festes organitzades pel jovent, gent gran i 
ciutadania en general

FibroBarberà commemora el Dia 
Internacional de les Dones

La barberenca Esther 
López es proclama 
Campiona de Catalunya 
de Tennis

Dani Martínez i Laura 
Pou guanyen la plata al 
Campionat de Catalunya 
Cadet

Prop de 200 persones participen en 
una passejada per conèixer Barberà Es lliuren els premis del Concurs ‘Dibuixa la nostra ciutat’
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L’escriptora Assumpta Montellà i Carlos 
apropa a Barberà ‘La Maternitat d’Elna’

El Carnaval és una activitat molt consolidada 
dintre del calendari festiu, i unes de les 
més importants donat la gran participació 
d’associacions i entitats locals, tant a la 
tradicional rua, amb nombroses carrosses i 
comparses pels carrers de la ciutat, com al 
judici del rei Carnestoltes, com a les diferents 
festes organitzades pel jovent, gent gran i 
ciutadania en general

La comunitat andalusa de Barberà gaudeix 
de l’espectacle ‘Caminos Flamencos’ per 
commemorar el Dia d’Andalusia

El premi al Millor Aparador de 
Nadal a Barberà va recaure 
en Flors i Plantes Ara

Més de 149 joves participen a la 4a 
Trobada Inter Clubs Lúdica de Natació 
Sincronitzada

FibroBarberà commemora el Dia 
Internacional de les Dones

Robert Lara i Christian 
Tocasna, estudiants de 
Barberà, guanyen l’SpainSkills

Dani Martínez i Laura 
Pou guanyen la plata al 
Campionat de Catalunya 
Cadet

Es lliuren els premis del Concurs ‘Dibuixa la nostra ciutat’

Més de 400 nens i nenes de Barberà i Badia 
participen en les Jornades Atlètiques i 
Cooperatives

Barberà amb la Sardana celebra la 
Diada del Soci

L’Institut Can 
Planas continua 
amb els actes 
de celebració 
del seu 25è 
aniversari

L’Escola Miquel Martí i Pol celebra 
l’11a edició de les Jornades Poètiques

El llibre de Raúl Úbeda va estar 
selecciont com finalista a la 
categoria de Crecimiento Personal 
als Premios Círculo Rojo
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Publicitat



Torna la Vindicadora! L’espai d’informació juvenil de la revista municipal. Desprès d’anys sense publicar-se a partir  
d’aquest número la Vindicadora es recupera com a espai de difusió d’actes i notícies d’interès per al jovent de Barberà

L’aprovació del document final al 
Ple de febrer dona el tret de sor-
tida a l’aplicació del Pla Local de 
Joventut 2017-2020. 

El projecte encapçalat per la 
regidora de joventut, participació 
i feminismes, Mireia Sánchez Pi, 
veurà la llum desprès d’haver re-
but el suport de tots els grups al 
Ple municipal de febrer. 

El nou PLJ és fruït d’un procés 
participatiu, que durant un any de 
treball ha pogut recollir aportaci-
ons de diversos actors claus en 
les polítiques de joventut, tant a 
nivell d’entitats, personal tècnic i 
polític, experts i el jovent de Bar-
berà.Recollint així, noves propos-
tes d’accions i projectes d’acció 

al marge de les que ja estan en 
marxa. 

El Pla Local de Joventut 2017-
2020 marca la les línies d’actuació 
de l’Ajuntament i la ciutadania de 
Barberà en matèria de joventut, i 
està organitzat en set eixos: ocu-
pació, educació, convivència, par-
ticipació, salut, relacions afectives 
i equitat, oci i cultura, viure a Bar-
berà. 

Així doncs, la voluntat del nou 
Pla és que la societat de Barberà 
faci seva la idea de que el foment 
d’un jovent actiu i participatiu és 
la millor manera de que els i les 
joves siguin capaces de fer front 
per si mateixes a les seves pro-
blemàtiques, sinó que també pu-

gin ser actors presents i tinguts 
en compte en el conjunt de deci-
sions que es prenen pel futur de 
la vida del municipi. 

El PLJ-2017-2020 es pot trobar a 
la plana web municipal, i 
durant  les properes set-
manes es podrà trobar 
un resum en format físic 
a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, als equipaments 
municipals de joventut i 
a les seus físiques de les 
entitats juvenils.

Pla Local  
de Joventut  

2017-2020

Consultoria de formació 
i treball per a joves

Consultoria de salut 
per a joves

Servei d’Informació per adolescents, a El Forat: dilluns de 17 a 19.30h 
dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dimecres de 17 a 21h
Pots també enviar les teves consultes online a: salut@edpac.cat

Servei d’assessorament 
a entitats juvenils
Suport tècnic, jurídic i fiscal

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: Dijous de 17 a 18.30h
Pots també enviar les teves consultes on-line a:

valles-osona@casalsdejoves.org

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dijous de 17 a 19h
Pots també enviar les teves consultes online a: info@vibria.org

Més informació

Si vols  
saber  
més de  
joventut

Aprovat el Pla Local  de Joventut 2017-2020

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimarts de 17 a 21h

Servei d’Informació per 
adolescents, a El Forat: 
dilluns de 17 a 19.30h

dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimecres de 17 a 21

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: Dijous 

de 17 a 18.30h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: dijous 

de 17 a 19h

El Centre d’Esplai 
l’Esquirol és una as-
sociació voluntà-
ria sense ànim de 
lucre que treballa 
per  l’educació en 
el lleu  re d’infants i 
jovent des de 1986, 
celebrant aquest 
curs el nostre 30è 
aniversari. El Centre 
es pot entendre de 
diverses formes de 

funcionament com ara extraescolars, ca-
sals d’estiu, colònies i campaments, però 
normalment s’entén com a Esplai una ac-
tivitat setmanal d’unes 2 hores de duració 
en el cap de setmana, on infants i jovent 
realitzen diverses activitats dinamitzades 
pel monitor o monitora, que els hi serveix 
de referent.
Entre las diferents activitats que es poden 
fer a l’esplai, en destaquen:

• El joc, com a element clau en el desen-
volupament personal i interpersonal.

• El taller, com a element de desenvolu-
pament de la creativitat.

• L’excursió, com a descoberta de l’en-
torn i el medi natural.

• La convivència, com a potenciador de 
la independència de l’infant.

• L’esport i els hàbits saludables.
• La implicació personal, la participa-

ció i la presa de responsabilitats en el 
desenvolupament de l’activitat.

Durant el curs realitzem algunes activitats 
populars com: la Castanyada, Cavalcada 
de Reis, Carnestoltes o Sant Jordi; a part 
de les Colònies de curs, Colònies d’Estiu, 
sortides, campaments i rutes. En especial, 
aquest any és el nostre 30è aniversari i hi 
ha previst activitats especials per tots els 
barberencs i barberenques.

Dades de contacte:
Els locals de l’Esplai es troben just al  

centre de Barberà del Vallès, a la Plaça 
de la Vila, al costat de la Parròquia  

(Avinguda Generalitat nº 79).

Adreça electrònica: 
ce.lesquirol@gmail.com

Pàgina web: 
http://celesquirol.es 

Twitter: 
https://twitter.com/celesquirol

Facebook: 
https://www.facebook.com/ce.lesquirol

Instagram: 
https://www.instagram.com/celesquirol/

30è aniversari del Centre d’Esplai l’Esquirol
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Taula de diàleg dels Ajuntaments de 
l’àrea d’influència de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
Durant la trobada, celebrada 
a Barberà del Vallès i on van 
assistir els diferents alcaldes i 
alcaldesses i representants dels 
Ajuntaments, es va subratllar la 
responsabilitat adquirida de tots i 
totes a l’hora de donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania.
D’aquesta manera, es va decidir 
impulsar una carta conjunta 
dirigida a la Conselleria de Salut 

del Govern de la Generalitat, per 
demanar que es preguin mesures 
per dotar de pressupost i personal 
l’Atenció Primària en totes les 
poblacions i l’atenció d’urgències 
a la Corporació Sanitària Parc 
Taulí donat que la dotació 
pressupostària i de professionals 
a l’Atenció Primària és bàsica per 
donar resposta a curt termini a la 
problemàtica actual.

Salut

Es presenten les polítiques de Salut a 
Barberà del Vallès
A l’acte del passat mes de febrer 
es va informar sobre el nou 
Programa de detecció precoç 
del càncer de còlon i recte, el 
Programa Municipal de Salut 
2017, les actuacions que es 

duen a terme en Salut Pública 
a la ciutat i la realitat del dia a 
dia a les Urgències del Taulí i 
el treball diari en els CAP de 
Barberà del Vallès.

Servei de recollida 
d’animals abandonats, 
ferits o perduts
Encara que la llei de 
protecció dels animals 
prohibeix expressament 
l’abandonament dels 
animals de companyia, 
en la nostra ciutat, 
malauradament cada 
any es troben gossos i 
gats abandonats als carrers, durant l’any 
2016 s’han recollit un total de 74 animals.
Per aquest motiu l’Ajuntament de Barberà 
té signat un contracte amb una protectora 
per la recollida, acollida i assistència 
d’animals domèstics de companyia 
abandonats, ferits o perduts a la via 
pública dins del terme municipal de 
Barberà del Vallès.
El nombre de gossos i gats abandonats a 
la ciutat ha anat augmentant en els últims 
anys i l’Ajuntament vol conscienciar a la 
ciutadania sobre la importància de “ser 
responsables en la cura dels animals de 
companyia”.                                            
Us recordem que censar els animals, 
gossos, gats i fures, es responsabilitat de 
les persones propietàries d’animals de 
companyia. Aquest tràmit és obligatori 
per Llei i gratuït a l’Ajuntament de 
Barberà. Alhora us informem que tot 
animal de companyia ha de dur una 
placa al collar on ha de constar el nom 
de l’animal i com a mínim el telèfon 
de la persona propietària. També 
us recordem que si adquiriu un gos 
considerat potencialment perillós teniu 
la responsabilitat censar-lo, l’obligació de 
treure la llicència de gossos perillosos i 
l’assegurança del mateix.
Us recordem que les defecacions i els 
orins dels gossos no només representen 
un problema estètic, representen 
principalment un problema d’higiene públic 
i degraden el mobiliari urbà.  
Tenim cura dels nostres animals 
i de l’entorn.
Més informació www.bdv.cat 
secció Salut.
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Convivència i Participació Ciutadana

El passat 14 de març es va iniciar un nou grup de Lècxit amb 
infants de l’Escola Marta Mata, un projecte de voluntariat que 
ja compta amb 4 grups a Barberà del Vallès i un total de 44 
persones voluntàries i 44 infants. 
El programa Lècxit és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill, 
amb la col·laboració de La Caixa. L’activitat consisteix en un 
espai de lectura d’una hora setmanal on alumnat de 4t a 6è de 
primària comparteixen amb voluntaris i voluntàries moments 

de conversa i de lectura 
en llengua catalana que 
els ajudaran a consolidar 
els seus aprenentatges. 
La persona voluntària 
contribueix a la creació 
d’un espai d’entreteniment, 
confiança i compromís 
educatiu amb l’infant.

Inici del nou grup de Lècxit

Fomentar i sensibilitzar sobre 
el fenomen migratori així com 
les conseqüències i l’esforç 
humà que implica marxar del 
país d’origen, ha estat un dels 
objectius bàsics de la formació 

que el jovent de l’Institut Bitàcola 
de Barberà del Vallès va rebre els 
passats 17 de gener i 7 de febrer.
Els tallers han anat a càrrec de 
l’SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment 
als Immigrants) i s’han fet en dues 
sessions amb 30 joves cadascuna. 
En elles s’han realitzat diferents 
dinàmiques formatives per tal que 
l’alumnat incorpori una mirada 
sensible i crítica sobre la realitat 
actual de la immigració així com 
els Drets Humans que col·loquen 
a les persones migrades en una 
situació molt vulnerable.

L’Institut Bitàcola sensible a la realitat 
de la immigració i dels Drets Humans

Com sol·licitar 
la nacionalitat 
espanyola?
L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès organitza una xerrada 
sobre els darrers canvis per 
sol·licitar la nacionalitat espanyola.
Dia: 19 d’abril de 2017
Hora: 18h 
Lloc: Sala 2 / Torre d’en Gorgs 
(C/ de la Torre d’en Gorgs, 40)
Duració màxima: 2 hores
Inscripcions: Al correu electrònic 
civisme@bdv.cat o al telèfon de 
l’Ajuntament 937297171 extensió 
314 o a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

El passat 21 de febrer la Fundació 
Amics de la Gent Gran va presentar 
el seu projecte de voluntariat 
“Acompanyament a domicili” a les 
persones interessades en fer un 
voluntariat amb gent gran de la ciutat. 
Amics de la Gent Gran és una entitat 
que treballa per acabar amb la soledat 
no volguda de les persones grans 
a través de l’acompanyament que 
persones voluntàries fan a la gent gran 
que està sola, sigui al seu domicili o no. 
Aquest projecte s’ha impulsat de 
manera transversal des Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Barberà, enmarcat 
dins del Servei d’Atenció Domiciliària i 
el Punt de Voluntariat.

Amics de la Gent Gran

Els darrers mesos l’AFA de l’Escola Marta Mata ha estat treballant 
en la creació del projecte de voluntariat “Catacrac Catacric la 
Biblioteca ja és aquí”; una iniciativa per catalogar les obres de 
l’escola i obrir la biblioteca escolar a les famílies i infants fora de 
l’horari lectiu.
Les persones que vulguin fer un voluntariat amb l’AFA de l’Escola 
Marta Mata han de dirigir-se al Punt de Voluntariat (dilluns i 
dijous, de 16 a 19h a l’OAC de l’Ajuntament de Barberà), escriure a 
voluntariat@bdv.cat o trucar al 937 297 171 (demanant pel Punt de 
Voluntariat).

Catacrac catacric la Biblioteca ja és aquí
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Habitatge

Està previst que durant l’última 
setmana de març s’obri la 
convocatòria d’ajuts per al 
pagament del lloguer. Poden 
sol·licitar l’ajut les persones 
físiques titulars d’un contracte 
de lloguer de l’habitatge que 
constitueix el seu domicili 
habitual i permanent.
Per poder ser beneficiari  
de la subvenció cal estar al 
corrent de pagament de les 
rendes de lloguer en el  

moment de la presentació 
de la sol·licitud i s’ha de fer 
el pagament del lloguer per 
transferència bancària,  
ingrés en compte,  
rebut domiciliat o rebut emès  
per l’administrador de la finca.
Aquestes prestacions són 
incompatibles, per les mateixes 
mensualitats de l’any en curs 
amb el cobrament d’altres 
ajuts provinents de qualsevol 
administració pública o  

Vols venir a visitar el  
     “Castell de Barberà”?

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

Si voleu venir heu de fer-nos arribar un correu 
electrònic a l’adreça: visitacastell@bdv.cat, 
facilitant-nos el vostre nom, quantes persones 
vindreu, número de telèfon i ens posarem en 
contacte amb vosaltres.

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

VISITA GUIADA AL

Castell de Barberà, 
dissabte dia 22 d’abril al matí,  
aforament limitat.

d’entitats privades, que 
tinguin la mateixa finalitat.
Per a qualsevol consulta podeu 
posar-vos en contacte amb l’OMH.

Oficina Municipal d’Habitatge 
Av Verge de Montserrat, 60 Baixos 
08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 937194120 
oficinahabitatge@habitatge-bdv.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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Notícies

El Ple Municipal, celebrat el 22 
de febrer, va aprovar el Protocol 
Regulador de Mesures Contra 
la Pobresa Energètica i la 
Vulnerabilitat Econòmica en 
Relació al Consum d’Aigua Potable, 
subscrit entre l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès i l’empresa 
municipal Serveis i Aigües de 
Barberà (SABEMSA). El consistori i 
l’empresa pública SABEMSA, amb 
la voluntat compartida de fer un 
pas més en el seu compromís de 

trobar solucions a les situacions de 
pobresa energètica, i poder garantir 
el servei d’aigua a totes aquelles 
persones i famílies que es trobin 
en una situació de vulnerabilitat 
econòmica i/o en risc d’exclusió 
residencial, han decidit formalitzar 
aquest protocol, en el que es 
regulen les actuacions a dur a 
terme davant de situacions de 
pobresa energètica, que provoquen 
la impossibilitat d’atendre, dins 
el termini previst, les factures 
per al consum d’aigua, i evitar 
que es portin a terme talls de 
subministrament.  
En paraules del regidor de Territori 
i Medi Ambient, Fabià Díaz Cortés, 
que va presentar i justificar la 
proposta d’aprovació del protocol,  
l’objectiu principal  és “assegurar uns 
drets i aclarir uns procediments”.

Barberà commemora el Dia Mundial de l’Aigua
L’Ajuntament i l’Empresa Municipal 
de Serveis i Aigües de la ciutat, 
Sabemsa, s’han sumat a la 
celebració del Dia Mundial de 
l’Aigua organitzant una Jornada 
de Portes Obertes a l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i 
Dipòsit Nicolàs. 
La jornada va comptar amb la 
presència de diversos veïns i  
veïnes de Barberà que es van  
apropar a la planta potabilizadora  
per conèixer els processos i etapes  
de tractament i depuració de  
l’aigua dels aqüífers de Barberà. 
Nova pàgina web www.sabemsa.cat
Aprofitant la celebració del Dia 
Mundial de l’Aigua, Sabemsa va 
estrenar nova pàgina web.  
La web és accessible, funcional, i  
està adaptada a dispositius mòbils. 
La nova pàgina vol convertir-

se en un canal de comunicació 
bidireccional entre la ciutadania i 
l’empresa municipal. De fet, disposa 
d’una Oficina Virtual amb atenció els 
365 dies de l’any, on la ciutadania 
pot realitzar de manera fàcil i ràpida 
tràmits com pagament de factures, 

Protocol Regulador 
de Mesures Contra la 
Pobresa Energètica 
i la Vulnerabilitat 
Econòmica en Relació al 
Consum d’Aigua Potable

alta de subministrament o  
canvis de titularitat, entre altres.
Amb aquesta nova web,  
Sabemsa fa un important  
esforç de modernització, 
transparència i millora d’atenció  
a la població barberenca. 
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Notícies
Neix l’entitat 
Barberà  
Tennis Club
Barberà Tennis Club, una 
associació que té per 
finalitat oferir als i les seves 
esportistes un lloc on 
millorar la seva qualitat de 
vida a través de l’esport, 
així com un mitjà de relació 
social, i una forma de 
conèixer i progressar en la 
pràctica del tennis.
L’entitat que te seu a les 
Instal·lacions Esportives 
Municipals Maria Reverter, 
està oberta tots els dilluns i 
dimecres, de 17.30 a 19.30h 
(pista núm. 3).
Si vols apuntar-te 
posa’t en contacte 
amb l’entitat a través 
de l’adreça electrònica: 
barberatennisclub@
hotmail.com

Calendari d’obertura dels Equipaments Culturals Públics Municipals 2017
L’Ajuntament de Barberà del Vallès disposa i gestiona actualment, entre d’altres, les instal·lacions 
culturals públiques municipals Torre d’en Gorgs, Centre Cívic de Ca n’Amiguet, Casal de Can Gorgs,  
Casal de Cultura i Biblioteca pública Esteve Paluzie,  que ofereixen de forma generalitzada serveis 
i activitats culturals amb un calendari de prestació que assegura la seva obertura durant tot l’any, 
incloent-hi alguns dies laborables i festius.
Amb la finalitat d’establir una planificació del calendari de funcionament i la definició 
dels dies de tancament total i parcial d’aquestes instal·lacions culturals públiques 
municipals, per l’any 2017, la Junta de Govern Local del passat 15 de febrer va acordar 
un calendari d’obertura. 

El passat 23 de Març es 
va presentar el Projecte la 
Cruïlla Comuna a càrrec de 
l’alumnat participant del 

projecte i de l’Associació El Parlante.
Durant els  mesos d’octubre, novembre 
i desembre del 2016, l’alumnat de  
4t d’ESO de l’Institut Can Planas ha 
participat en el projecte la Cruïlla 
Comuna. A través del debat i la crítica 
als mitjans de  comunicació. El jovent 
ha construït la seva pròpia mirada 
i  actitud sobre la diversitat cultural i 
la immigració, rebatent els discursos 
hegemònics que transmeten i perpetuen 
els rumors, prejudicis i estereotips.

La Cruïlla Comuna té com a principal 
objectiu desenvolupar una estratègia 
d’edu-comunicació ciutadana que, 
basada en la lectura crítica de mitjans 
audiovisuals (alfabetització mediàtica) 
permeti avançar en la construcció d’una 
ciutat on el respecte per la diversitat 
sigui la base de la convivència, la 
integració i la cohesió social.
La presentació va començar al matí 
amb la performance “Refugiades” amb 
Paranoïa Teatre i Skizodrama. 
A la tarda es va comptar la participació 
de Xavi Oñate, membre de la brigada 
Eko-Idomeni, que va explicar als 
presents la situació de les persones 
refugiades a Grècia. També hi van 
participar membres de la Plataforma 
“Casa Nostra, Casa Vostra”, que van 
presentar la campanya a la qual s’ha 
adherit Barberà del Vallès.  
A més es a poder visitar  l’exposició 
“Rostres de la Mediterrània”, de la 
Plataforma Stop Mare  Mortum i 
l’exposició “Descobrir Benin” a càrrec de 
l’Associació  d’intercanvi sociocultural 
“El Baobab”.

Es presenta el Projecte Cruïlla Comuna a Barberà



21

Visita a la seu barberenca 
de Louis Vuitton

Comerç i Desenvolupament Econòmic

La regidoria de Comerç i Mercats 
va organitzar, el 27 de febrer, una 
sessió informativa amb el veïnat 
del passeig Doctor Moragas i Pintor 
Fortuny, així com amb diferents 
agents de comerç de la ciutat per 
tal d’informar-los sobre el nou i 
futur emplaçament del mercat de 
venda no sedentari, conegut com 
el Mercadet.
La trobada va estar conduïda 
pel tinent d’Alcaldia de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació de l’Ajuntament 
de Barberà, Pere Pubill i Linares 
qui va manifestar que la finalitat 

d’aquest canvi que es durà a terme 
al mes de juliol és “potenciar el 
Mercadet setmanal i impulsar el 
comerç de proximitat”.
El consistori 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, i mantenir 
així una oferta atractiva per a la 

El futur emplaçament del Mercadet
ciutadania barberenca. Amb la 
reubicació del Mercadet es pretén 
consolidar-lo i que aquest recuperi  
la presència i l’atractiu de l’oferta 
comercial per a la ciutat.   

La nova ubicació serà al passeig Doctor Moragas i Pintor 
Fortuny. El canvi està previst fer-ho al mes de juliol.

Representants de l’Ajuntament 
visiten l’empresa Nacex

L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, i el tinent d’Alcaldia de 
Desenvolupament econòmic, Comerç i 
Ocupació, Pere Pubill i Linares, van visitar la 
seu barberenca de l’empresa Louis Vuitton, 
ubicada al polígon industrial de Can Salvatella.
El motiu de la visita va ser conèixer al nou 
director, Michael Lazar, que va presentar a la 
resta de la directiva i que els va guiar en la 
visita a les instal·lacions de la multinacional.

L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, i el tinent 
d’Alcaldia de Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació, 
Pere Pubill i Linares, van visitar la seu barberenca de l’empresa 
de missatgeria Nacex.
Durant la trobada, el subdirector general, Manel Orihuela, el 
director de zona Catalunya i Aragó, Juan Ramón Domínguez, 
la responsable de Màrqueting, Arianne Muñoz, el responsable 
d’Enginyeria, Edgar Otero, el responsable de Control 
d’operacions a Barcelona, Paco Gordillo i la coordinadora de 
Comunicació, Paula 
Arbó, van explicar 
el treball habitual 
de l’empresa a 
Barberà del Vallès 
i van dur a terme 
una visita guiada 
admirant les noves 
instal·lacions de la 
companyia.
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Polítiques de gènere

Barberà commemora el 
Dia Internacional de les Dones

La coordinadora de l’Institut Català de les Dones visita el SIAD

Del 4 al 28 d’abril
Exposició Caterina Albert / 
Víctor Català
L’exposició recorre la vida i 
obra de Caterina Albert, poeta, 
narradora, novel·lista i autora 
teatral.
Biblioteca Esteve Paluzie

Dimecres 19 d’abril
18h Conferència El buentrato 
como proyecto de vida,  
a càrrec de Fina Sanz Ramón, 
psicòloga, sexòloga i pedagoga.
Biblioteca Esteve Paluzie

Les entitats barberenques 
conjuntament amb el Programa 
Municipal de Polítiques per a 
l’Equitat  de Gènere del consistori 
tornen a configurar un cicle 
d’activitats amb l’objectiu de fer 
visible la diversitat de les dones i 
sensibilitzar i reivindicar la igualtat 
entre dones i homes.

Com cada any, Barberà del Vallès 
presenta un extens programa 
d’actes en commemoració del 
8 de març, Dia Internacional 
de les Dones. Un cicle de 
xerrades, conferències, tallers i 
cinefòrums que són possibles 
amb la implicació de les diferents 
entitats ciutadanes que treballen i 

continuen reivindicant l’equitat de 
gènere. Les entitats participants en 
aquest programa són: Associació 
de Dones Braç a Braç i l’Associació 
per a la Igualtat Dones.com,

La coordinadora territorial de 
l’Institut Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya, Marta 
Jové Sentelles, i la tècnica de 
Planificació i seguiment del Pla 
d’Actuació del Govern, Carme Vidal 
Estruel, van visitar el SIAD (Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones) 
del nostre municipi.
La regidora del Programa Municipal 
de Polítiques per a l’Equitat de 
Gènere, Mireia Sánchez Pi, el Cap 
de l’Àrea de Serveis Personals, 
Lluís Carol Andrés i la tècnica del 
Programa, Marisol Caro i Zambudio, 

van explicar el funcionament del 
SIAD i l’evolució del mateix en 
els darrers anys, així com tots 
els projectes i actuacions que 
l’Ajuntament està desenvolupant en 
Polítiques per a l’Equitat de Gènere. 
El Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès posa 
a disposició de les dones 
del municipi un equip de 
professionals, que atenen 
les necessitats d’informació, 
orientació i assessorament 
en tots aquells aspectes 

relacionats amb la vida de 
les dones, ja sigui de l’àmbit 
laboral, social, personal, familiar 
i altres, que per raons de gènere 
presenten una situació de 
discriminació.
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17 d’abril  | Dilluns de Pasqua

Jocs infantils gegants  Organitza: AVV La Romànica
D’11.30 a 13.00 h A la plaça del Centre Cívic de Ca n'Amiguet

Cercavila pels carrers del barri La Romànica 
amb la Colla de Geganters i Grallers de Barberà del Vallès
Recorregut: plaça del Mil·lenari, ronda de Santa Maria, c.de Ramon Berenguer IV, 
c. d'Onze de Setembre,  via de Sant Oleguer i plaça del Mil·lenari.

A les 10.30 h
Concert de cant coral 
amb les corals de Can Gorgs i Endavant de La Romànica  

A les 12.15 h Al Centre Cívic de Ca n’Amiguet

Missa a l'esglèsia de La Romànica
A les 11.00 h A la plaça del Mil·lenari  

Espectacle infantil amb Embolica que fa fort
Organitza: AVV La Romànica

A les 13.00 h A la plaça del Centre Cívic de Ca n'Amiguet

A les 13.30 h A la plaça de Ca n’Amiguet
Taller de mones de Pasqua
Organitza: AVV La Romànica

 

A les 12.00 h A la plaça del Mil·lenari 

Ballada de sardanes, amb la  Cobla Jovenívola de Sabadell
Patrocinadors: El Forn de Barberà i 9Serlons
Hi col·labora: Barberà amb la Sardana i AVV La Romànica

Ball Gent Gran amb música en viu a càrrec de Taxi Gong
Organitza: AVV La Romànica

A les 17.00 h Al Centre Cívic  de Ca n’Amiguet 

PROGRAMA

Hi col·laboren: 

  Associació de Veïns La Romànica,  Colla de Geganters i Grallers de Barberà del Vallès, 
   Barberà amb la Sardana, Coral Can Gorgs i Coral Endavant de La Romànica.  
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