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19h - Presentació de Festa Major 
i seguidament pintada de samarretes

 Porta la teva samarreta i la podràs tunejar i posar-la a punt per a la Festa Major d’enguany 

20h - Correbars amb xaranga 

22.30h - Batalla de Dj’s
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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 
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Avisos de Via Pública 
a la web municipal

En aquest apartat podeu trobar informació 
sobre les diferents actuacions que tant 

la Regidoria de Serveis Territorials i Medi 
Ambient com l’empresa municipal Sabemsa 

desenvolupin a la via pública.

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

Junts per Barberà continua 
amb el compliment dels seus 
compromisos

Sandra Ramos Montesinos
Grup Municipal Junts per Barberà
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Sovint la ciutadania ens queixem de com es gestionen 
els recursos i possiblement el desencís per com es duu 
a terme aquesta gestió ens ha anat apartant d’entitats i 
associacions i sobretot de la política.
Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà, que va 
néixer com un moviment veïnal, també hem reclamat 
sempre que volíem dir la nostra i reivindicàvem més 
espais on la ciutadania pogués incidir en la vida de la 
ciutat.
Segurament, en el món actual, on la informació és un 
dels poders més influents, hem pecat de no saber fer 
arribar a la ciutadania que hi ha mecanismes per escoltar 
el què ens ha de dir, a les persones que estem en les 
institucions.
De manera presencial i de manera virtual es poden 
fer arribar suggeriments a l’Ajuntament, a les Oficines 
d’Atenció a la Ciutadania o al web, també hi ha espais de 
debat com el Consensus (al web municipal), per exemple.
Un dels compromisos de la PCPB era fomentar aquesta 
participació ciutadana i compartir projectes, per enriquir la 
nostra ciutat entre tots i totes plegades.
Per aquest motiu, l’any passat es va fer una prova pilot 
amb els primers Pressupostos Participatius de la nostra 
ciutat.
Aquest any, amb l’experiència i propostes de millora de 
la comissió impulsora, de les entitats i ciutadania que ens 
ha fet arribar els seus comentaris, endeguem la segona 
edició. 

Què t’agradaria canviar de la nostra ciutat? Participa als 
Pressupostos de 2018, Fes ciutat!

Sota aquest lema, qualsevol persona o entitat pot fer 
arribar a l’Ajuntament, en un procés força senzill i pautat, 
la seva proposta de millora o actuació.
Com a novetat, enguany no només es poden fer arribar 
propostes d’inversions sinó també de serveis i activitats.
Les propostes presentades l’any passat ens van acostar a 
la sensibilitat per totes aquelles persones amb diversitat 
funcional o discapacitats vàries, en diferents col·lectius de 
la nostra població.
Aprofito aquest espai per agrair a totes les persones 
i entitats que van participar, d’alguna manera, en la 
convocatòria de l’any passat i molt especialment a les 
persones que van presentar les seves propostes, en 
les que estem treballant per poder dur a terme i a la 
ciutadania que va participar en la comissió impulsora.
Si teniu dubtes o consultes ens les podeu fer arribar 
a aquest correu: Com i on puc buscar pressupostos 
d’empreses? És factible la meva proposta? Es tindrà 
en compte de veritat? I així, d’aquesta manera trobar 
solucions.

pressupostosparticipatius@bdv.cat

La participació ciutadana: un dret 
o una obligació?

En compliment amb el compromís que vam adquirir 
per part del Grup Municipal Junts per Barberà a l’inici del 
mandat, aquest més realitzem la segona rotació de la 
persona portaveu i Primera Tinença d’Alcaldia, que ho fará 
fins juny de 2018. Al llarg dels propers dotze mesos, qui 
exercirà aquest càrrec serà la Sandra Ramos. Per a nosaltres 
aquest és un compromís molt significatiu, ja que és una 
mostra clara del que és el nostre projecte. Les persones 
que exercim com a regidores dins del Govern, ho fem com 
a representants de les nostres assemblees, així va nèixer el 
projecte i així continuem treballant, amb debats, consens i 
amb un full de ruta que és el nostre document programàtic, 
fet entre totes i mitjançant un procés participatiu, obert i 
transparent. 
Aquesta rotació, és significativa també, en el sentit de 
compartir entre totes quatre la mateixa experiència, 
coneixement i vivència al llarg del mandat com a portaveus 
del Grup Municipal, participar en els òrgans de govern i 
representar en igualtat de condicions a Junts per Barberà. A 
més coincideix que en els dos darrers anys, serem dones 
qui exercirem la portavocia. Un detall força important que 
aportarà paritat, feminització i contribuirà a la lluita per la 
despatriarcalització de l’Administració i la política, un espai 
massa contaminat per aquest fenòmen i que provoca 
moltes desigualtats entre homes i dones. 
Malgrat algun espai polític del nostre consistori defineixi 
com a  ridícul l’ús del llenguatge inclusiu, nosaltres 
considerem fonamental visibilitzar a les dones, que 
recordem sóm el 50% de la població mundial, un gest 
tant senzill com incloure el femení a l’hora de parlar, es un 
pas molt important, primer de tot perque existim, per molt 
que ens amaguin  De la mateixa manera que pel nostre 
espai és molt important la visió feminista en el món de la 
política, lluitar contra el patriarcat que la impregna i sobretot, 
demostrar que les dones no estem per omplir quotes a 
les llistes electorals, sinó per participar de manera activa i 
exercir en primera persona els càrrecs pels quals hem estat  
escollides democràticament.

“El dret a  vot o l’equiparació dels drets civils  
poden ser bones exigències, però la veritable 
emancipació no sorgirà de les urnes ni dels jutjats.  
Sorgirà de les ànimes de les dones.” (Emma Goldman)
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Están empeñados en poner las 
instituciones catalanas fuera de la ley

Dret a Decidir

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

En el Ple de maig, ERC vàrem presentar una moció per 
adherir-nos al Pacte Nacional pel Referèndum. La resposta 
dels diferents partits, va ser més o menys l’esperada. PCPB, 
JxB i RecB, vàrem votar a favor. En contra, els de sempre: 
PSC i PP.
Els arguments, sempre els mateixos; manca de legalitat i 
de legitimitat. El PSC, segueix sense entendre que volem 
posar les urnes perquè el poble de Catalunya, decideixi el 
seu futur. Que es pugui triar entre el Sí i el NO a un Estat 
independent. Nosaltres creiem que Catalunya vol un estat 
propi per a desenvolupar-se segons el seu criteri, no per 
oposar-se a res ni a ningú. Encara no heu entès que el 
procés actual no es fa contra ningú. Companyes, les lleis 
no sempre s’ajusten al bé comú o a la realitat canviant i per 
això es modifiquen. El sufragi universal o la igualtat racial, 
mai haurien estat possibles sense moviments ciutadans que 
aconsegueixen canvis legislatius i millores històriques. Això 
és la Democràcia, el respecte a les opinions dels altres. En 
una sentència sobre Kosovo, el Tribunal Internacional de 
Justicia de l’Haya exposava que, en cas que s’esgotessin 
altres vies d’entesa i els actors polítics legítims proclamessin 
de forma no violenta una declaració d’independència, no es 
podria oposar cap obstacle legal internacional. 
Em fa llàstima veure que el psc, que ha governat tants anys 
a casa nostra, no veu que aquest no és el camí. Dieu en 
algunes ocasions, que representeu a la “Catalunya real”, però 
la Catalunya real vol votar i no la deixeu. Voteu el que creieu 
millor per aquest poble companys, però voteu! Quina és la 
por que teniu? Tanmateix, no ens voleu deixar votar perquè 
no sigui que guanyi el SÍ? Quins són els vostres arguments 
reals? Els del PP ja els hem escoltat, també en el Ple. Només 
l’amenaça com a argument. Només teniu aquest? Els nostres 
arguments són uns altres, els de la democràcia real.
 
El Dret a decidir, no es fonamenta en el dret  
dels pobles, si no en el de la ciutadania, per tant  
la nostra, també ha de poder exercir-lo.
 
Ofesos com sempre que parleu. Però perquè no us ofeneu 
quan el Sr. Fernández Díaz, que és ell la víctima després 
de reconèixer que s’han carregat el nostre sistema sanitari? 
Podeu mirar als ulls a qualsevol família que hem perdut 
algún membre de la mateixa, per no haver pogut ser atès 
amb els mitjans que hauria estat desitjable?
Perquè us ofeneu tant quan parlem de desnonaments de 
persones i no quan es diuen els milers de milions destinats 
a salvar els bancs? Perquè us ofèn tant una estelada i no us 
ofèn la precarietat laboral, les banderes del pollastre o la 
corrupció que pressumptament, tan bé coneixeu en el vostre 
partit? Quan es demana més democràcia, no és allò de “per 
nosaltres els sobres i per vosaltres les sobres”.
Perquè us ofeneu tant quan demanem poder votar i que la 
gent decideixi el seu futur, per decidir el model d’Estat on 
volem viure? Perquè, tot el que té a veure amb el Procés, 
ho solucioneu amb els tribunals, i la corrupció no? Amb 
aquesta actitud, demostreu que teniu por, por de perdre el 
referèndum. Nosaltres, arribat el cas, quan es faci, si perdem, 
com a demòcrates que som, acceptarem que la societat 
encara no desitja el mateix que defensem nosaltres. I no 
passarà res, ens aixecarem i seguirem lluitant perquè en 
un futur aquesta majoria sigui amplia. Vosaltres no voleu ni 
preguntar a la gent.

Desde el pasado 31 de Mayo, el Ayuntamiento de Barberá, 
nuestro ayuntamiento, el de todos los ciudadanos y 
ciudadanas que vivimos en Barberá forma parte del PACTO 
NACIONAL POR EL REFERÉNDUM y por consiguiente 
queda automáticamente suscrito a dicho manifiesto en 
todos sus términos.
Dicho acuerdo fue tomado en pleno con el voto a favor del 
grupo de gobierno, es decir, por la Plataforma Ciudadana 
por Barbera (PCPB), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Junt x Barberà (Cup y Podemos). Y también les dio 
apoyo RECUPEREM BARBERÀ (IUiA, ICV, y otros)
Como todos ustedes saben, el PSC no participa del 
proceso independentista. No compartimos ni el objetivo 
de la independencia ni los medios para conseguirlo, hoy 
por hoy absolutamente impregnados de conceptos de 
unilateralidad, ilegalidad y desobediencia.
Nuestro programa electoral fijaba el objetivo de la 
reforma constitucional federal e incluía lo siguiente: “Nos 
comprometemos a promover las reformas necesarias para 
que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan 
ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o 
consulta acordada en el marco de la legalidad”.
Ya nos parece bien el propósito de impulsar un acuerdo 
entre el gobierno del Estado y la Generalitat, pero 
obviamente en la necesidad de que ese acuerdo se ajuste 
al marco legal. No nos sirven respuestas como las que se 
dieron en el pleno tras reprochar al equipo de gobierno 
haber aprobado la adhesión a ese pacto como ciudad, y 
manifestarles que el ayuntamiento de Barberá lo forman 
los 32.600 ciudadanas y ciudadanos que aquí vivimos. 
Ciudadanos y ciudadanas a los que no se les había pedido 
opinión si querían que el Ayuntamiento se adhiriese a dicho 
pacto, la respuesta fue contundente, “Nosotros somos 
el gobierno y nos han elegido los ciudadanos, así pues 
podemos tomar esta decisión en nombre de todos ellos, 
pues ellos nos han puesto aquí”.
Los ciudadanos de Barberá a través de sus votos en las 
municipales del 2015 dieron su confianza mayoritaria al PSC 
y a la PCPB, otra cosa distinta es que a través de legítimos 
pactos, el gobierno de la ciudad lo formen otros grupos 
minoritarios (PCPB, ERC, y JUNTS). Ninguna objeción, pero 
decisiones de ese tipo sí deslegitiman a ese gobierno 
totalitario y exento de transparencia y participación. Un 
gobierno que para decidir en qué invertir cien mil euros 
de un presupuesto de 41 millones de euros sí elabora un 
proceso “participativo”, pero que para decidir si la ciudad, 
como tal, se adhiere a un pacto por la independencia, ni 
pregunta ni se espera que lo hagan. Pero da igual, desde 
aquí daremos una respuesta al gobierno municipal, la que 
no quisieron oír en el Pleno. En las Elecciones Autonómicas 
del 2015 Barberá dio una respuesta, una respuesta en la 
que el 74% de los ciudadanos y ciudadanas de Barberá 
dijeron No, votando a partidos que ni querían, ni promovían 
la independencia. ¿No es ese un dato suficiente para que 
el equipo de gobierno se hubiese planteado se si adhería o 
no a ese pacto y no hacernos pasar a todos por el rodillo de 
su mayoría?
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40 anys... i sumantBarberà, un ayuntamiento más 
entregado al separatismo

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

España va a seguir siendo España mal que le 
pese a alguno

En el Pleno municipal del pasado 31 de mayo, la 
Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), Junts 
per Barberà (coalición que integra a Podemos 
y CUP), ERC y los comunistas de Recuperem 
Barberà, aprobaron finalmente la adhesión del 
Ayuntamiento de Barberà al “Pacte Nacional pel 
Referèndum”. 

Frente a la agresión continua de algunas 
formaciones políticas y los desvaríos está el 
Estado de Derecho que ha permitido que España 
sea un gran país y que, tras superar la crisis, 
encare el futuro con mucha esperanza. 

El grupo municipal de Partido Popular de 
Barberà ha exigido al Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento que garantice la democracia y el 
cumplimiento de la ley y el orden constitucional. 
Pedimos que no dediquen el dinero de todos a 
pagar conferencias partidistas. El Ayuntamiento 
no puede destinar recursos para promover 
referéndums ilegales. Desde el Partido Popular 
de Barberà exigimos el derecho de todos los 
ciudadanos de Barberà a tener un Ayuntamiento 
que garantice la neutralidad e imparcialidad 
porque nuestro Ayuntamiento debe representar al 
conjunto de todos sus vecinos, incluidos aquellos 
que quieren apostar por vivir en una España unida 
y plural. 

Este huracán va totalmente descontrolado y va a 
desembocar en un cataclismo de incalculables 
consecuencias. Quieren forzar un desastre que 
está a la vuelta de la esquina porque decidieron 
apartar su mirada de los problemas que sufren la 
mayoría, ante su incapacidad de gobernar.

2017 és un any d’aniversaris. Es compleixen 100 
anys de la revolució soviètica, que va significar una 
esperança per als que no tenien res, i un motiu 
d’inquietud per als que ho tenien tot. Es compleixen 
també 100 anys de la gran vaga general revolucionària 
que va aplegar a la CNT i l’UGT contra un govern que 
afavoria els rics i expoliava la classe treballadora. I 
han passat 40 anys des de la legalització del PCE i el 
PSUC, i també les primeres eleccions de la segona 
restauració borbònica, l’any 1977. 
Amb totes les seves limitacions, la celebració 
d’aquelles eleccions i la legalització de moltes 
organitzacions socials i polítiques va permetre 
l’expressió de la classe treballadora en l’àmbit 
electoral, sindical o juvenil, però també en les 
manifestacions de la cultura popular. A Barberà, ara fa 
40 anys, les entitats veinals, culturals i polítiques van 
ocupar l’espai de la festa muntant els seus espais de 
Festa Major. Aquell any va ser el primer en què el tot 
just legalitzat PSUC va obrir el seu xiringuito de Festa 
Major.
Han passat 40 anys, i la idea de què les entitats 
organitzin un espai lúdic permanent a la Festa Major 
ha sobreviscut, no sense dificultats. Hi ha hagut 
intents d’acabar amb els xiringuitos d’entitats per part 
d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, però la 
mobilització i la unitat de les entitats ha aconseguit 
consolidar l’Espai Jove i l’Espai d’Entitats a la Festa 
Major. La Carpa Roja manté el testimoni d’aquell 
primer xiringuito del PSUC, que després ho ha estat 
del PCC, d’EUiA, de Comunistes de Catalunya… Però 
on també han tingut el seu espai la coalició ICV-EUiA i 
ara Recuperem Barberà. És un espai de reivindicació, 
de trobada amb els veïns i veïnes i de celebració, 
que seria impossible sense la participació i la feina 
voluntària de persones militants i imprescindibles per 
arribar a aquests 40 anys.
Però la Festa Major continua evolucionant, i aquest 
any, gràcies a la iniciativa d’algunes entitats i persones 
de la ciutat, s’ha creat la Comissió Protocol per unes 
festes lliures de sexisme i violències heteropatriarcals. 
Cal felicitar aquesta iniciativa, i és fonamental que totes 
i tots ens impliquem perquè la nostra Festa Major sigui 
popular, participativa i feminista. 

Hi ha hagut intents d’acabar amb els xiringuitos 
d’entitats per part d’alcaldes, alcaldesses, regidors 
i regidores, però la mobilització i la unitat de les 
entitats ha aconseguit consolidar l’Espai Jove i l’Espai 
d’Entitats a la Festa Major
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Plens Municipals 2017
Ple municipal de març
La sessió es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior. 
Tot seguit es va donar pas a l’aprovació, per 
unanimitat, de la rectificació de l’inventari 
de béns a 31 de desembre de 2016.
Al punt número 3 es va donar compte 
de l’informe de fiscalització a posteriori 
dels ingressos de l’exercici 2015. També 
es va donar compte del decret número 
2017LLDC000618 relatiu a l’aprovació del 
pla pressupostari 2018-2020. Per últim 
també es va donar compte del decret 
número 2017LLDC000619 de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost 2016.
A continuació es va passar a debatre el punt 
número 4 relatiu a l’aprovació de l’adhesió 
al manifest del 8 de març, Dia Internacional 
de les dones i de mesures municipals a 
favor de l’equitat de gènere, aprovat per 
unanimitat de tots el grups municipals.
Al punt 5, i aprovat per unanimitat, es 
va debatre el pla de mobilitat urbana 
sostenible de Barberà del Vallès.
Es va continuar amb l’aprovació per 
unanimitat del canvi de dia de celebració 
de les comissions informatives núm.1 i 
núm.2 del mes d’abril de 2017.
Al punt número 7 es va tractar la 
modificació de l’àmbit territorial 
d’influència de l’àrea bàsica de salut de 
Barberà del Vallès, aprovat per unanimitat.
Al punt 8 es va donar compte de les 
resolucions d’alcaldia presidència i es 
va passar a les mocions d’urgència. Es va 
debatre el punt on es demanava facultar 
a la JGL per a l’adjudicació del contracte 
del servei d’atenció domiciliària (SAD) 
del municipi de Barberà del Vallès per 
motius d’urgència. Un cop aprovada la 
seva urgència es va passar a debatre i es 
va aprovar per unanimitat. El ple va acabar 
amb el torn de precs i preguntes.

Ple municipal d’abril
La sessió es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior. 
Seguidament es va donar compte de l’acord 
adoptat per Junta de Govern Local el passat 
12 d’abril i que fa referència a l’aprovació 
dels Pressupostos Participatius 2018.  
A continuació, es va passar a debatre un 
altre donar compte al Ple, en aquest cas, 
sobre l’acord adoptat en Junta de Govern 
Local del 12 d’abril, sobre l’adjudicació del 
contracte del Servei d’Atenció Domiciliària 
de Barberà, per motius d’urgència. 
La sessió plenària del consistori va continuar 
amb l’aprovació definitiva del Reglament 
Municipal sobre l’ús de la Xarxa de 
Clavegueram per unanimitat. 
Tot seguit es va passar a debatre 
l’Aprovació del Pla Estratègic de Promoció 
de la Ciutat de Barberà del Vallès. L’acord 
va ser aprovat per unanimitat. 
Seguidament es va passar al punt de les 
mocions. La primera d’elles, presentada 
pel Grup Municipal del PSC tractava 
sobre la transformació de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana. Després del debat 
finalment la moció va ser aprovada amb els 
vots a favor de PCPB, ERC, PSC, RB i PP i 
les abstencions de JxB.   
L’altra moció presentada també pel Grup 
Municipal del PSC demanava la millora 
del finançament de les Escoles Bressol. 
L’acord va ser aprovat amb els vots a 
favor de PCPB, JxB, PSC, RB i PP, i les 
abstencions d’ERC. 
El següent punt va ser donar compte de les 
resolucions d’alcaldia presidència. 
Es va continuar amb les mocions 

d’urgència. La primera va ser un dictamen 
d’urgència per instar al Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i a la Generalitat 
de Catalunya per desenvolupar i complir 
el desplegament de la Llei 39/2006 
de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les Persones en situació 
de Dependència amb la necessària 
suficiència financera. Es va aprovar la 
seva urgència. L’acord va ser aprovat per 
unanimitat de tots els grups municipals. 
Seguidament es va passar a la votació de 
la urgència per unanimitat de la moció 
presentada per Recuperem Barberà per 
adherir a l’Ajuntament de Barberà a la 
Resolució de la Federació Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) del dia 6 
d’abril de 2017.  La moció va ser aprovada 
per unanimitat. 
El tercer punt d’urgència va ser una moció 
presentada per JxB, amb l’acord dels 
grups de PCPB, ERC i RB. La moció, es va 
aprovar la seva urgència per unanimitat. 
Via Asturiana és una iniciativa del 15M 
presentada pel Dret Col·lectiu de Petició i 
aprovada pel Parlament Asturià, acceptada 
en el Congrés a tràmit i llista per passar a 
la seva aprovació, amb la qual es vol instar 
a realitzar “una reforma constitucional 
que habiliti les llibertats polítiques que 
l’esborrany de constitucional del 78 
incloïa, com són la ILP sense restriccions, 
referèndum vinculant i iniciativa popular a 
la reforma constitucional”.  La moció va ser 
aprovada amb els vots a favor de PCPB, 
JxB, ERC i RB, i les abstencions de PSC i PP. 
Per últim es va passar al torn de precs i 
preguntes. 

Ple de maig
El ple va començar amb l’aprovació, per 
unanimitat, de l’acta de la sessió anterior.
El segon punt de la sessió plenària va ser 
l’adhesió de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès al projecte ‘No puc esperar’. 
Aquest punt es va aprovar per unanimitat.
Tot seguit es va passar al punt número 3, 
l’aprovació inicial de la modificació puntual 
del Reglament Orgànic Municipal, amb 
referència específica als articles 15 i 19. 
Aquest es va aprovar amb el vots a favor 
ERC, PP, JxB, PCPB i PSC i l’abstenció de 
RB .
Al quart punt es tractava l’execució de la 
sentència 78/2017, de 15 de març, per 
la qual s’estima el recurs contenciós 
administratiu núm. 181/2016 interposat 
contra la moció aprovada pel ple del 
27 d’abril de 2016 presentada pel Grup 
Municipal Junts per Barberà de suport a 
la campanya de boicot, desinversions i 
sancions contra l’Estat d’Israel i en solidaritat 
amb Palestina. Aquest punt es va aprovar 
amb els vots a favor de PP, PCPB i PSC i les 
abstencions de RB, ERC i JxB.
Al cinquè punt, aprovat per unanimitat, es 
va debatre la licitació per a l’arrendament 
de 4 naus industrials de titularitat 
municipal ubicades al carrer Torrent 
Tortuguer, 42-52.
Tot seguit es va passar al punt sisè, 
el reconeixement de l’Associació de 
Voluntariat de Protecció Civil de Barberà 
del Vallès, vinculada funcionalment a 
l’autoritat municipal, com a entitat creada 
amb la finalitat social de col·laborar de 
forma desinteressada en les tasques de 
protecció civil del municipi de Barberà 
del Vallès i que desenvoluparà les seves 
funcions en el marc dels plans de protecció 
civil d’aquest àmbit territorial, pel qual 
s’aprova el Reglament de les associacions 
del voluntariat de protecció civil de 

Catalunya. Aquest punt de l’ordre del dia es 
va aprovar per unanimitat de tots els Grups 
Municipals.
El setè punt relatiu a l’aprovació provisional 
de la modificació de l’ordenança general 
3.1 reguladora dels preus públics 
municipals per a l’any 2017, i en concret 
l’annex 16, preus públics per a la prestació 
de diferents serveis en les Llars d’Infants 
Públiques Municipals. Aquest punt es va 
aprovar amb els vots a favor de PP, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i l’abstenció de RB.
Al punt 8 es va aprovar la modificació 
número 4 per suplements de crèdit 
degut a la insuficiència en la consignació 
de les aplicacions pressupostàries per 
a fer efectives les aportacions a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’adquisició 
del local a Ronda Santa Maria 211, que s’han 
d’atendre i que no es poden ajornar fins al 
proper exercici econòmic. Aquest punt es 
va aprovar amb els vots a favor de PP, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i l’abstenció de RB.
A continuació es va passar al punt 9, 
En aquest ple es va donar compte de 
l’estat d’execució del pressupost a data               
31-03-2017. Tot seguit es va donar compte 
del període mig de pagament global a 
proveïdors durant aquest primer trimestre 
de l’any. Per últim es va donar compte de 
l’informe de morositat del primer trimestre 
de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de 
Barberà i de les empreses SABEMSA i 
AISA.
Al punt 10 es va donar compte de la 
pròrroga de comissió de serveis en el lloc 
de treball de Tresoreria essent una primera 
i última pròrroga per un any.
A continuació es va passar a les mocions. 
La primera d’elles, presentada pel 
Grup Municipal PCPB era relativa a la 
implementació de millores salarials en 
els plecs de condicions de la contractació 
pública, a petició de la secretaria comarcal 
de la UGT del Vallès Occidental, aprovada 
amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, PCPB 
i PSC i els vots en contra del PP.
La segona, presentada pel Grup Municipal 
d’ERC, per a l’adhesió al Pacte Nacional pel 
Referèndum i l’aprovació del manifest, es 
va aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, 
JxB i PCPB i els vots en contra de PP i PSC.
Al punt 12 es va donar compte al ple de les 
resolucions d’Alcaldia Presidència i es va 
passar al punt 13, les mocions d’urgència,  
on es va presentar una del Grup Municipal 
Junts per Barberà relativa a la defensa de 
l’autonomia dels ajuntaments i de rebuig 
als pressupostos generals de l’Estat 2017. 
Aprovada la seva urgència amb els vots 
a favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i els 
vots en contra del PP. Aquesta moció es va 
aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i els vots en contra del PP.
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 dos anys de govern, 
quines han estat les primeres 
mesures o decisions que han hagut 
de prendre?
Sóc regidor de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès per la Plataforma 
Ciutadana Per Barberà (PCPB), estic 
adscrit a la Regidoria de Territori i Medi 
Ambient amb una dedicació del 25% i 
sense retribució econòmica. Aquesta 
regidoria és competència de JxB i la 
meva adscripció està definida com a 
reforç per al que se’m vulgui assignar. 
Així doncs en els temes del dia a 
dia no tinc l’oportunitat d’intervenir 
directament. 
De les primeres actuacions 
realitzades podem mencionar que 
es va finalitzar la substitució dels 
semàfors a Ctra. de Barcelona pels 
de LED i amb indicadors sonors per a 
vianants invidents. Hem eliminat dels 
nostres pressupostos els ingressos 
per venda de sòl o edificis municipals. 
S’està racionalitzant l’ús i gestió dels 
horts municipals. S’han fet els primers 
passos per a endegar el projecte de 
millora de la xarxa de clavegueram. 
Hem posat fil a l’agulla al tema 
endèmic i preocupant del col·lector de 
Can Gorgs. S’ha definit la remodelació 
dels accessos a l’estació de la Renfe.
S’han fet actuacions de millora en 
l’Espai Gran del Casal de Cultura i 
s’han iniciat els primers passos per al 
projecte de construcció d’una nova 
comissaria de Policia Local.
Portem gaire bé dos anys de Govern, 
la meitat de la legislatura i seguim 
tenint intenció de finalitzar els acords 
del nostre Pacte d’Actuació Municipal, 
dins dels principis de transparència i 
proximitat a la població. 

Quines són les prioritats de l’Equip 
de Govern per aquesta legislatura en 
la regidoria?
Una de les prioritats d’aquest Equip 
de Govern és la millora del servei de 
neteja viària. Ens hem trobat amb un 
contracte de neteja molt deficient. 
Hem anat fent actuacions per tal 
de pal·liar les deficiències greus i 
molt greus, però fins a la finalització 
d’aquest al 2018 només podem posar 
pedaços. 
Tot just hem iniciat l’experiència dels 
processos participatius amb els 
Pressupostos participatius, ens queda 
per plantejar la modificació del Pla 

General d’Ordenació Urbana. 
Respecte la mobilitat, treballem per 
a redefinir les zones blaves, millorar 
i ampliar les opcions dels carrils per 
a bicicletes i la definició de zones 
preferents per a vianants per tal de fer 
una Barberà més amable.
Son també prioritaris millorar els 
accessos i neteja de camins i sendes 
per al gaudi de la natura propera que 
disposem. Cal mantenir actuacions 
conjuntes amb d’altres regidories per 
tal de conscienciar que les actuacions 
que es facin s’han de respectar. 

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran la llum 
de manera immediata?
Aviat veurem finalitzada la 
remodelació del camp de futbol 
del barri de La Romànica, una 
antiga demanda dels veïns i veïnes 
d’aquest barri. Si parlem de l’aspecte 
econòmic, sens dubte la construcció 
de la nova comissaria de Policia és 
potser la de més significat juntament 
amb el projecte del col·lector de Can 
Gorgs i la millora als accessos de 
l’estació de Renfe. Dos d’ells depenen 
en part de l’AMB i el seu compromís 
és la  realització entre el 2015 i 2019.
No vull oblidar-me’n de l’obra i 
instal·lació de l’ascensor a la Casa 
Gran. Trenquem la impossibilitat 
d’accés tant a dependències de 
l’Ajuntament, despatx de l’Alcaldessa 
o fins i tot la Sala de Plens.  

Quin model de ciutat li agradaria per 
a Barberà?
Ens agrada a la PCPB pensar en 
una Barberà que afavoreixi la 
convivència dels seus habitants i que 
aquests tinguin veu. Ens agradaria 
un model on els vehicles a motor 
de combustió tinguessin un paper 
menys predominant i afavorir els 
desplaçaments a la ciutat tant a peu 
com en bicicleta.
Malgrat que Barberà no té una gran 
extensió, sí que patim uns eixos que 
ens divideixen el territori, dificultant 
la mobilitat separant o aïllant els 
diferents barris. Hem de fer el possible 
perquè aquestes barreres físiques 
siguin menys barreres i perquè 
les que estan projectades, no es 
duguin a terme i en el cas que no 
es puguin aturar, ens perjudiquin el 

Manel Ferreté Ferrer

Regidor adscrit a l’àmbit competencial de Territori i Medi Ambient

“Ens agrada pensar en una Barberà que afavoreixi 
la convivència de la seva ciutadania i que aquesta 
tingui veu”

Volem la proximitat 
de la gent. Que la 
ciutadania se senti 
escoltada i potenciar 
la comunicació 
ciutadana

menys possible i s’integrin de forma 
respectuosa amb la natura. 

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té el 
pressupost de 2017? 
Volem que la ciutadania se senti 
escoltada així que les partides 
respecte dels pressupostos 
participatius estan incloses en els 
pressupostos d’enguany. 
En el tema d’estalvi energètic, hem 
obert partides per al monitoratge del 
consum en instal·lacions municipals 
i l’actuació per ajustar aquests 
consums. 
Partides significatives van destinades 
a la millora de voreres i adequació 
de paviments en el casc antic, i hem 
dotat partides per a la millora de 
camins i la senyalització d’aquests, així 
com estudi de la situació i millora de 
Can Llobateres.
Volem la proximitat de la gent i 
sentir-los tant les seves queixes 
com els seus punts de vista, ja sigui 
per instància a la Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), participant en el 
pressupostos participatius, per correu 
electrònic o telefònicament. També 
voldríem potenciar la comunicació 
ciutadana mitjançant les associacions 
de veïns i veïnes i/o les regidories de 
barri. 
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Notícies
La ciutadania s’apropa a conèixer el Castell de Barberà
Durant les activitats per 
commemorar la Diada de  
Sant Jordi a Barberà del Vallès, 
una de les iniciatives que va  
tenir molt èxit va ser la visita  
al Castell de Barberà.
Es va dur a terme el  
dissabte dia 22 d’abril i va  
ser multitudinària. Més d’un 
centenar de persones van  
poder conèixer el passat,  
present i futur d’un dels  
edificis més emblemàtics  
de Barberà del Vallès. 
La visita va estar organitzada per 

l’Ajuntament de Barberà amb 
la col·laboració de l’Associació 
d’Història de Barberà (AMB). A 
banda dels membres de l’AMB, 
Maria Teresa Sánchez Costa i 
Lluís Miñarro Martínez, es va 
comptar amb la presència, entre 
d’altres, de l’arqueòleg, Jordi Roig, 
l’arquitecte, Joan Llulell, i de l 
a filla d’un dels antics masovers 
del Castell, Carme Vila Oms. 

L’Associació d’Història de Barberà, 
a més, ha volgut donar a conèixer 
amb profunditat la història del 
monument barberenc mitjançant 
un article en el qual repassen 
la importància i el significat del 
Castell de Barberà al llarg de 
la Història, disponible al web 
municipal www.bdv.cat i allà es 
pot ampliar una mica més  
la història del Castell de Barberà.
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Territori i Medi Ambient

El municipi de Barberà s’ha incorporat 
recentment a Viles Florides, que tal i 
com descriu l’entitat organitzadora, la 
Confederació d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya, és un projecte que 
promou la transformació de racons, 
pobles i ciutats de Catalunya a través 
de la flor i la planta ornamental.
Actualment hi ha 112 municipis que 

participen a Viles Florides. Al Vallès 
Occidental som dels primers en 
participar-hi. 
Aquest any, en concret, s’ha 
incrementat la superfície de flor de 
temporada, incorporant-la en algunes 
rotondes viàries i d’altres espais.
A més, el passat 21 de maig, es van 
repartir 1.000 plantes de flor de 
temporada, de diferents espècies, 
entre la ciutadania de Barberà.
L’Ajuntament, a través de la Regidoria 
de Territori i Medi Ambient vol convidar 
a particulars, escoles, entitats i 
comerços a unir-se a la iniciativa i 
estendre la promoció de les flors a 
tots els indrets de la ciutat on sigui 
possible.

Com s’indica en el gràfic adjunt, 
les recollides selectives a 
Barberà del Vallès en l’exercici 
2016 han assolit al 28.6% del total 
dels residus generats.
Com a la resta de l’àmbit 
metropolità, en els últims anys 
s’ha produït un retrocés en aquest 
indicador i s’està lluny de complir 
els objectius marcats que es fixen 
en que l’any 2020 s’haurà d’arribar 
al 60%.
Si bé s’estan preparant plans 
estructurals per poder assolir aquest 
objectiu, l’aportació individual 

de la ciutadania continua sent 
imprescindible per a aquest fi. 

La recollida selectiva a Barberà

A principi del mes de maig es va 
procedir a restringir l’aparcament 
a un sol costat del carrer Migdia, 
d’acord amb el que s’havia acordat 
amb veïns i veïnes d’aquest carrer. 
La situació que hi havia abans 
d’aquest canvi no establia més 
restricció que el respecte a guals 
i s’aparcava de forma indistinta a 
ambdós costats. L’evolució del 
barri, amb nous equipaments 
de ciutat ha fet incrementar la 
demanda d’aparcament, de 
manera que l’espai d’aparcament 
del carrer estava sempre ocupat 
i l’espai de circulació estava molt 
constrenyit i no tenia l’amplada 
mínima per garantir el pas de 
vehicles d’emergència.
Ara s’aparca a un sol costat 
del carrer, alternat per mesos 
el costat on es permet 
l’aparcament, permetent així 
millorar la neteja de la zona 
d’aparcament, quan queda buida, 
a més de guanyar amplada per 
al pas de vehicles d’emergència i 
per als vianants.
El carrer Migdia es pot considerar 
com espai emblemàtic de quan 
Barberà era un petit nucli rural; 
aquest carrer ha mantingut moltes 
de les cases originals, fet que 
li dóna interès i singularitat. Per 
aquest motiu, des de la regidoria 
de Territori i Medi Ambient, s’està 
treballant per proposar una 
nova solució de tractament del 
carrer que millori la seva qualitat 
ambiental. 

Canvis en l’ordenació 
de l’aparcament al 
carrer Migdia

I Concurs de Viles 
Florides a Instagram
Des de Viles Florides s’ha 
endegat el I Concurs Florit de 
Viles Florides a Instagram. Perquè 
es vol que aquesta primavera 
s’ompli de flors, natura i verd urbà.
Si vols participar, penja les 
teves imatges amb l’etiqueta 
#concursflorit i no us oblideu 
de citar a @vilesflorides. Podràs 
guanyar tres lots de jardineria 
valorats en 50, 100 i 150€.
Hi ha temps per a compartir 
fotografies a Instagram fins 
el 30 de juny!

Barberà del Vallès, Vila Florida

El dia 4 de maig es va fer una Jornada 
pel dia de la Solidaritat amb persones 
voluntàries de l’empresa Novartis. 
Van assistir 30 participants, que van 
dur a terme diverses tasques al bosc 
de Santiga, just en l’àmbit que delimita 
amb les instal·lacions de Novartis al 

carrer Circumval·lació de Barberà del 
Vallès. 
Es van dur a terme la neteja de 
deixalles de l’àmbit, es van construir 10 
caixes niu i dos hotels d’insectes.

Dia de la Solidaritat 
amb Novartis

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha inclòs dins el seu Programa 
d’actuacions en paisatges naturals 
i urbans la construcció d’aquesta 
passarel·la que l’Ajuntament de 
Barberà havia proposat. 
Aquest pont permetrà creuar el riu 
a l’indret del Molí Vermell, donant 
continuïtat al camí que prové de la 
ciutat, a través del carrer Folch i Torres 
(d’accés al col·legi del Bosc i institut 
Can Planas) per anar fins al castell de 
Barberà.

La construcció d’aquesta passarel·la 
està valorada en 502.150 €; l’AMB 
en finançarà el 75 % (376.612,50€) i 
l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec del 
25% restant (125.537,50€).
Es preveu una construcció lleugera 
que sigui utilitzable exclusivament per 
vianants i bicicletes.
Actualment s’està iniciant el procés de 
redacció del projecte i la construcció 
pròpiament dita es preveu que es pugui 
iniciar el proper any 2018.

L’Ajuntament obté un important ajut per 
construir una passarel·la sobre el riu Ripoll 
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Nodus Barberà

S‘inicien les sessions d’Ocupació i 4.0 al  
Laboratori de Realitat Augmentada i Virtual

 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. 

Des de la Fundació Barberà 
Promoció en col·laboració amb el 
Centre de Negocis Nodus Barberà 
es va impartir a l’espai VLAB la 
primera sessió Ocupació i4.0 on una 
quinzena de persones usuàries dels 
serveis municipals de la Fundació 

van rebre continguts dirigits a 
l’orientació professional, a la millora 
de l’ocupabilitat, la difusió dels nous 
perfils professionals demandats 
per les empreses i la generació 
d’habilitats i competències digitals.
En la primera part de la visita, les 
persones assistents van rebre una 
presentació informativa sobre l’estat 
actual de la tecnologia, de les 
implicacions del concepte Indústria 
4.0 i dels perfils professionals, 
habilitats i competències associats 
a aquestes noves tecnologies 
disruptives. En la segona part de la 
visita, les persones assistents van 
poder provar alguns dispositius 
com ulleres i visors per conèixer de 
primera mà l’experiència de la realitat 

augmentada i virtual i les seves 
aplicacions a la indústria.
D’aquesta manera es va iniciar 
el cicle de sessions i jornades 
previstes al Virtual Lab que, tal 
com va manifestar l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Silvia Fuster 
Alay durant l’acte de presentació 
“aquest sigui el punt de partida de 
molts projectes col·laboratius entre 
les empreses locals, empoderament 
de la ciutadania i desperti nou talent 
que reverteixi als nostres polígons 
industrials”.
Per a més informació sobre l’VLAB i 
4.0 es pot consultar la web 
www.virtual-lab.eu. També és 
pot sol·licitar informació al correu 
electrònic info@virtual-lab.eu. 

El passat abril es va celebrar al Nodus 
Barberà la I Jornada ‘Com millorar els 
recursos humans a la meva empresa’
Al llarg del matí totes les persones 
assistents van poder ampliar els seus 
coneixements sobre la Formació 
Professional en alternança i dual i 
els Certificats de Professionalitat 
que tenen com a objectiu apropar la 
formació amb el sector empresarial.
David Clarà García, primer tinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de 
Barberà, va donar la benvinguda 
a les empreses participants 
destacant la importància d’establir 

col·laboracions entre el món 
educatiu i el teixit empresarial del 
territori per a millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania. Carme 
Viñas, coordinadora de la Direcció 
General de Formació Professional 
dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, va ser l’encarregada de 
presentar la modalitat de Formació 
Professional Dual com una opció per 
adequar la formació de l’estudiant 
amb la necessitat de l’empresa
Tot seguit, Carlos Garcia, Cap de 

secció del Servei de Programes 
de Formació del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va introduir 
els Certificats de Professionalitat, 
títols oficials que acrediten les 
competències professionals 
de les persones treballadores 
independentment de si s’han 
obtingut mitjançant l’experiència 
professional o la formació. 
Finalment es va donar torn a 
les empreses encarregades de 
compartir les seves experiències 
d’èxit.

I Jornada ‘Com millorar els recursos humans a la meva empresa
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      Barberà

L’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay, presideix l’acte de cloenda  
del COB adreçat a l’alumnat dels instituts 
Els dies 5, 6 i 7 d’abril, 157 alumnes de 
2n i 3r d’ESO dels Instituts Can Planas 
i La Romànica, van participar en el 
COB – Coneixement Ocupacions 
Barberà. L’acte de cloenda va estar 
presidit per l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster, que va 
felicitar al jovent per haver realitzat un 
procés d’orientació com el COB, que 
els ajudarà a saber quins interessos 
professionals tenen. També els 
ha encoratjat a continuar amb els 
estudis post-obligatoris i fer-ho de 
manera coherent amb els seus 
interessos i habilitats.
L’objectiu és apropar als participants 
a ocupacions representatives de 
famílies professionals per facilitar-
los-hi la presa de decisió del seu 
itinerari formatiu i professional un 
cop finalitzin.

A partir de tallers d’una durada 
de 2 hores, els participants han 
pogut apropar-se als següents 
sectors ocupacionals: Activitats 
físiques i esportives, Agrària, 
Hoteleria i turisme, Informàtica 
i comunicacions, Fabricació 
mecànica, Sanitat i serveis 
socioculturals i a la comunitat, 
Serveis de protecció i seguretat 
i Transport i manteniment de 

vehicles. Un altre taller que s’ha 
ofert de manera voluntària, ha estat 
el de Sensibilització a la creació 
d’empresa. Aquest taller ha tingut 
l’objectiu de fomentar la creativitat i 
esperit emprenedor del jovent. A la 
web de Barberà Promoció, 
www.esbarbera.cat, hi ha material 
de suport per l’orientació de les 
persones i que es pot trobar en el 
botó “Jove t’orientem”.

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

Barberà Promoció  va presentar el 
dia de Sant Jordi, a la Plaça de la 
Vila, el tercer díptic d’una planta 
aromàtica, dins del Projecte Integrat 
‘Les plantes per cuinar i per curar’.
És el tercer any que les persones 
participants en les diverses accions 

de Barberà Promoció juguen un 
paper rellevant com grup actiu 
per impulsar el treball comunitari 
i l’intercanvi intergeneracional 
i presenten un díptic d’una planta 
aromàtica, que aquest any 2017 ha 
estat la Menta. 
També es va presentar la recepta 
d’Aigua Fresca de Menta i Llima, 
gràcies a la col·laboració, en haver-
la fet arribar i difós, de Pilar Vela  i 
Jesús Neira, persones participants en 
accions de Barberà Promoció. 
A l’hora, també es va presentar 
tota l’altra documentació realitzada 
per l’entitat des del 2015, en la 
temàtica de les plantes, quan 
s’inicia el projecte integrat,  i que 

impulsa l’alimentació saludable i la 
sensibilització mediambiental. 
Al mateix temps que es presentava 
tota aquesta informació, es regalava 
una menta, embolcallada i adornada 
amb motiu de la Diada, a les 
persones que ho desitjaven, cultivada 
a l’hort de la Torre d’En Gorgs per 
l’alumnat del curs d’horticultura que 
va finalitzar el 31-3-17 dins del 
projecte Hort de la Torre d’En Gorgs 
– mesura activa inserció -  Dins 
del Projecte Integrat “Les plantes 
per cuinar i per curar” s’ha elaborat 
divers material que es pot trobar  
al banner  “Què fem?  
Imatges i Paraules” de la web  
www.esbarbera.cat

Anglès A2 (170 h.): iniciat 06-03-17. Inclou proves d’acreditació nivell A2 a un centre examinador oficial.
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (470 h.): iniciat el 04-04-17.  Inclou titulació de 
Certificat Professionalitat oficial. 
Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (490 h.): Iniciat el 03-04-17. Inclou Certificat Professionalitat oficial.

Al llarg del semestre, es realitzaran xerrades informatives a la Torre d’en Gorgs amb l’objectiu de donar a conèixer els 
propers cursos que s’aniran iniciant, en concret:
Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics (320 h., data d’inici prevista: 06-06-17)
Activitats auxiliars de magatzem (170 h., data d’inici prevista: 12-06-17)
Anglès: gestió comercial (220 h., data d’inici prevista: 19-06-17)

Nous cursos de Formació Ocupacional inciats al 2017 
(subvencionats pel SOC)
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L’Associació de Veïns i Botiguers del  
Casc Antic celebra el Dia del Soci

Barberà en un minut 

L’institut Can Planas va organitzar una 
caminada popular, pel Parc Fluvial del Riu 
Ripoll, per commemorar el 25è aniversari 
de l’institut. Aproximadament van 
participar unes 140 persones

El centre del municipi va reunir prop d’una 
trentena de carpes que van rebre la visita de 
milers de veïns i veïnes de Barberà que van 
aprofitar la jornada per sortir al carrer i gaudir 
d’una de les festes més emblemàtiques de 
Catalunya, la Diada de Sant Jordi

La Casa de Granada celebra la 
tradicional festivitat de la  
“Cruz de Mayo”.

El Teatre Municipal Cooperativa va acollir la  
gala a favor en benefici de la investigació  
de la malaltia Niemann-Pick tipus C, organitzada  
per l’entitat Juntos Podemos Vencer

L’Aula d’Extensió Universitària va organitzar una 
sortida a Sant Benet de Bages on van gaudir 
d’una visita cultural molt profitosa i amb encant

La comunitat educativa de Barberà del Vallès 
va estar de festa amb el 10è aniversari de la 
gegantona de l’escola Miquel Martí i Pol, L’Elionor
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L’Associació de Veïns i Botiguers del  
Casc Antic celebra el Dia del Soci

Barberà amb la Sardana va celebrar un nou Aplec de la Sardana, que ha reunit a multitud 
dels seus socis i sòcies així com a la ciutadania que ha volgut gaudir d’una jornada festiva 
entorn a la sardana. El Premi a la Sardanista de l’any es va atorgar a la senyora Judit Bertral

Més de 1.100 persones participen a la  
Festa de Primavera de l’AVV Can Gorcs II

La Casa de Granada celebra la 
tradicional festivitat de la  
“Cruz de Mayo”.

 El veïnat s’apropa al Parc Europa  
a la festa ‘Balla amb nosaltres’  
organitzada per l’AVV Parc Europa

El Teatre Municipal Cooperativa va acollir la  
gala a favor en benefici de la investigació  
de la malaltia Niemann-Pick tipus C, organitzada  
per l’entitat Juntos Podemos Vencer

La comunitat educativa de Barberà del Vallès 
va estar de festa amb el 10è aniversari de la 
gegantona de l’escola Miquel Martí i Pol, L’Elionor

25 estudiants del Màster final de carrera 
de l’Escola d’Arquitectura del Vallès van 
presentar els seus treballs a la ciutadania. 
Des de l’òptica urbanística i social de la 
ciutat, aquests treballs permeten analitzar 
diversos aspectes des d’una visió externa, 
adaptant-se a la demanda real i a les 
possibilitats pressupostàries.

L’AVV La Romànica celebrà la Festa Major del Barri amb multitud d’actes, que van coincidir 
amb la commemoració del 40è aniversari de l’entitat. Aquesta Festa es va celebrar amb 
l’objectiu de fomentar l’activitat del barri, fent partícips a persones de totes les edats.
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Habitatge

Oberta convocatòria 
ajuts lloguer
Recordem que fins el 19 de juny es 
pot sol·licitar l’ajut per al pagament 
del lloguer. Aquest ajut subvenciona 
el 40% de l’import de lloguer, amb 
un màxim de 2.400 euros anuals. 

El poden sol·licitar les persones 
titulars d’un contracte de lloguer 
de l’habitatge que constitueixi 
el seu habitatge habitual. Per a 
qualsevol consulta podeu posar-
vos en contacte amb l’oficina per 
correu electrònic, per telèfon, o si ho 
preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès 
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos 
08210 Barberà del Vallès 
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

L’OMH ha atès durant l’any 2016 un 
total de 6.505 consultes, gairebé 
tres quartes parts d’aquestes són 
presencials.
Ajuts econòmics per al pagament 
de l’habitatge habitual i demanda 
d’habitatge
Tot i que la demanda majoritària 
dels usuaris i usuàries de l’oficina 
han estat els ajuts econòmics 
per al pagament de l’habitatge 
habitual amb 2.707 consultes 
(50%), queda palès que l’accés a un 
habitatge és la principal necessitat 
de la ciutadania. Així ho demostren 
les 1.240 consultes (23%) sobre 
habitatges de protecció oficial 
i el Registre de sol·licitants 
d’habitatge, eina indispensable 
per a accedir a qualsevol habitatge 
protegit a preu assequible.

Rehabilitació i cèdula 
d’habitabilitat
La necessitat de rehabilitar 
els edificis i habitatges del 
municipi i l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat representa el 16% de 
les consultes rebudes, amb 1.034 
consultes. 
Mediació per a persones amb 
deutes del seu habitatge habitual
Les consultes d’ajuts per a 
persones amb deutes correspon 
al 7% del total amb 441 consultes. 
Aquesta xifra s’ha vist fortament 
incrementada en l’últim trimestre 
de l’any, amb l’augment de 
consultes sobre les clàusules 
sòl de les hipoteques. L’OMH, 
mitjançant un conveni amb 
empreses del tercer sector, ofereix 
un servei de mediació assessorant 

personalment, estudiant cada 
cas, acompanyant a la persona 
afectada a l’entitat de crèdit si cal 
i proposant els passos a seguir 
amb l’objectiu que no perdin 
l’habitatge. Aquest servei també 
pot donar orientació sobre si el 
nostre préstec hipotecari inclou 
una clàusula sòl o qualsevol altra 
clàusula abusiva i orientació de 
com reclamar la seva devolució 
davant l’entitat de crèdit.
Els casos en que el deute de 
l’hipoteca pugui provocar la 
pèrdua de l’habitatge es deriven al 
Servei d’Intermediació en Deutes 
de l’Habitatge (SIDH). Es tracta 
d’un servei gratuït d’informació, 
assessorament i intermediació 
per a les persones o famílies 
amb problemes per afrontar el 
deute hipotecari del seu habitatge 
habitual.

L’Oficina Municipal d’Habitatge atén més de 6.000 
visites durant l’any 2016
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Convivència i Participació Ciutadana

L’entitat La Víbria està cercant persones 
interessades en intercanvis, formacions i 
voluntariats europeus

La Mostra d’Entitats ja té data de celebració

Serà el cap de setmana 
del 30 de setembre i l’1 
d’octubre de 2017 a la 
Plaça de la Vila

Des del Programa de 
Participació Ciutadana estem 
iniciant els treballs per a que es 
dugui a terme la XI edició de la 
Mostra d’Entitats els dies 30 de 
setembre i 1 d’octubre, 
La Festa de les entitats i 
associacions que sortirà al 
carrer per donar a conèixer a la 
ciutadania les seves activitats, 

els diferents tipus d’entitats 
que hi ha a Barberà del Vallès, 
les noves associacions, també 
per a que les persones de les 
mateixes entitats es puguin 
conèixer millor, intercanviin 
informació, col·laborin....
La Mostra d’Entitats és una 
activitat molt consolidada, 
valorada per les associacions i 

entitats com un espai  
obert i de relació amb la 
ciutadania i amb les pròpies 
entitats i que se celebra en  
un espai obert i emblemàtic 
com la Plaça de la Vila.
Tot i que la Mostra és un 
projecte bianual, aquest any  
se celebrarà novament per  
no fer-la coincidir amb la Fira 
del Comerç i Serveis, la qual 
està prevista que es dugui a 
terme l’any 2018.

La Víbria és una entitat vinculada 
a l’Espai Jove La Roma de 
Barberà del Vallès, que es dedica 
a la mobilitat internacional. 
D’una banda informa i assessora 
el jovent que vulgui marxar a 
l’estranger i de l’altra, forma part 
d’una xarxa europea, Erasmus+, 
que permet enviar joves en 
voluntariat o intercanvi sense  
cap cost per al participant.
Els voluntaris i voluntàries 
podran realitzar intercanvis 
juvenils, formacions socials i 

voluntariats europeus. Es  
tracta d’una oportunitat per 
conèixer noves cultures i  
noves maneres de treballar i 
créixer tant personalment  
com professionalment. 
Les persones que vulguin  
fer un voluntariat amb  
La Víbria han de dirigir-se al  
Punt de Voluntariat (dilluns i 
dijous, de 16 a 19h a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barberà) o 
escriure a voluntariat@bdv.cat.

L’Agrupament 
Escolta i Guia Sant 
Jordi busca monitors 
i monitores de lleure
L’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jordi (Cau) treballa per l’educació 
en el lleure no formal dels 
infants i joves amb l’objectiu de 
fer-los protagonistes del seu 
creixement personal per tal que 
esdevinguin persones actives, 
conscients i compromeses amb 
la societat.
Els monitors i monitores de lleure 
hauran de dinamitzar i organitzar 
les activitats de lleure que es 
fan els caps de setmana, en les 
sortides i els campaments d’estiu. 
Les activitats es realitzen els 
dissabtes a Barberà i és necessari 
ser major d’edat. Les persones 
que vulguin fer un voluntariat 
amb l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jordi han de dirigir-se al Punt 
de Voluntariat (dilluns i dijous, de 
16 a 19h a l’OAC de l’Ajuntament) 
o escriure a voluntariat@bdv.cat.
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El Dia de la Hipertensió a Barberà
El passat 17 de maig,  
l’Equip d’Atenció Primària de 
Barberà del Vallès va distribuir 
informació sobre la hipertensió i 
va prendre la tensió arterial  
a totes aquelles persones  
que es van apropar a la  
Plaça de la Vila.
L’objectiu d’aquesta jornada  

va ser promoure un correcte  
control de la tensió arterial  
entre la ciutadania.
Si vols saber més sobre la 
Hipertensió llegeix l’entrevista a 
la Metgessa de família del CAP 
de Barberà del Vallès, la doctora 
Eva Acerboni publicada a la web 
municipal www.bdv.cat.

Salut

L’entitat FibroBarberà celebra el seu 10è aniversari
L’Associació de Fibromialgia 
i síndrome de fatiga 
crònica FibroBarberà va 
organitzar diferents activitats 

per commemorar el Dia 
Internacional de la Fibromialgia 
i S.F.C i així celebrar el seu 10è 
aniversari. A més també es 

commemorava el 
25è aniversari del 
Reconeixement 
de la Fibromialgia 
per l’Organització 
Mundial de la Salut.
Durant el matí les 
membres de l’entitat 
van muntar una taula 
informativa a la 
plaça de la Vila per 

donar a conèixer aquests tipus 
de malaltia. Van oferir informació 
sobre el treball que realitza 
l’entitat i van convidar a totes les 
persones que passaven per la 
plaça a xocolata desfeta.
L’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, ha 
estat l’encarregada de llegir el 
manifest per a commemorar 
aquesta data.
A la tarda, la celebració va tenir 
lloc al Centre Cívic Ca n’Amiguet 
on es van realitzar diferents 
tallers.



17

Esports
La jugadora dels Barberà Rookies CFA, Anna Fernández 
Avel·lí, i el Club Voleibol Barberà, guardonats a la  
13a Nit de l’Esport barberenc

Durant l’acte es va lliurar el 
premi ‘Premi Ciutat i Esport’ 
al president de l’Escola de 
Futbol Barberà Andalucía, 
Fulgencio Valle

El Teatre Municipal Cooperativa 
de Barberà del Vallès va acollir, 
el passat 12 de maig, la 13a edició 
de la Nit de l’Esport, una trobada 
de caràcter anual que reuneix 
esportistes, membres d’entitats i 
clubs, personal tècnic, i persones 
relacionades amb el món de 
l’esport barberenc.
En aquesta 13a edició, van ser 
reconeguts, d’una banda, el Club 
Voleibol Barberà com a millor 
entitat de 2016, i d’una altra, la 
jugadora dels Rookies CFA Anna 
Fernández Avel·lí, com a millor 

esportista de 2016.
Enguany la cita esportiva més 
destacada va comptar amb el 
guardó ‘Premi Ciutat i Esport’, 
atorgat per l’Ajuntament amb 
la finalitat de subratllar la tasca 
d’una entitat o persona envers 
l’esport i la ciutat. Aquest va 
recaure en el president de 
l’Escola de Futbol Barberà 
Andalucía, Fulgencio Valle.
Un any més, també van ser 
guardonats els i les esportistes 
que les mateixes entitats escollien 
per a premiar el seu mèrit, 

trajectòria o projecció esportiva. 
L’alcaldessa de Barberà, 
Sílvia Fuster Alay, va donar la 
benvinguda a l’acte, i va destacar 
la importància de l’esport con a 
eina d’inclusió. 
Més informació de l’acte i de les 
persones guardonades a  
www.bdv.cat

La Diada de la Bicicleta aplega 1.500 ciclistes per Barberà

Diumenge, dia 21 de maig, 
la ciutadania barberenca va 
participar a la 29a Diada de la 
Bicicleta.
La Diada va començar a les set 
del matí amb els components 
de la Penya Ciclista Barberà 
que van realitzar una sortida al 

amb una samarreta de la diada 
i van poder gaudir d’un dinar. 
Finalment es va realitzar el 
sorteig de diferents premis.

Tibidabo.
Després, a les 
11h, el centre 
de la ciutat es 
va anar omplint 
de ciclistes per 
gaudir d’un 
tranquil passeig 
pels carrers de 
Barberà, una 
jornada en la 
qual la tònica 
dominant va 
ser l’ambient de convivència 
esportiva.
Una vegada totes les persones 
participants van superar la línia 
d’arribada se les hi va obsequiar 

En relació amb la pràctica 
ciutadana de llençar pols 
de sofre a la via pública i les 
proximitats dels habitatges 
a l’efecte d’impedir que 
els animals domèstics, 
especialment els gossos, 
realitzin les seves miccions a 
les zones “tractades”, s’informa 
que la deposició de productes 
químics a la via pública és una 
pràctica prohibida. En aquest 

sentit, ressaltar que si bé la 
creença popular que el sofre 
en pols repel·leix als gossos 
impedint que orinin a les façanes 
dels edificis, no existeix cap 
evidència científica d’això, sent 
indispensable conscienciar a 
les persones propietàries dels 
animals a adoptar uns hàbits 
d’higiene a la via pública i 
d’acord amb les normatives 
d’aplicació.

PROHIB IDA LA  DEPOSIC IÓ  DE  SOFRE  A  LA  V IA  PÚBL ICA
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Es lliuren els premis del 30è Premi 
Literari Castell de Barberà

Educació

Se celebra una nova edició del Certamen Minerva
El passat 30 de maig es va 
celebrar el 15è Certamen 
Minerva organitzat pel Centre de 
Recursos Pedagògics del Vallès 
Occidental del Departament 

d’Ensenyament. En aquesta 
trobada anual es presenten 
i es lliuren els premis dels 
treballs de recerca guardonats 
de l’alumnat de batxillerat de 

Barberà del Vallès i  
Badia del Vallès.
A l’acte van assistir les 
alcaldesses de Barberà  
i Badia, Sílvia Fuster Alay  
i Eva Menor Cantador, el 
director adjunt dels  
Serveis Territorials 
d’Ensenyament  
del Vallès Occidental,  
Fernando García Ortíz,  
entre d’altres representants  
de les dues ciutats.
Consulta els treballs 
guanyadors a la web  
municipal www.bdv.cat. 

Dijous, 25 de maig, el Teatre 
Municipal Cooperativa va 
acollir 30a edició del Premi 
Literari Castell de Barberà de 
conte i narració breu, poesia i 
microrelats per a l’alumnat de 
Barberà del Vallès. 
A l’acte van assitir l’Alcaldessa, 
Sílvia Fuster Alay, i el regidor 
d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas que juntament 
amb els i les membres del jurat 
van fer el lliurament dels premis a 
les persones participants.
Enguany s’han presentat un 
total de 1.569 treballs dels 

quals s’han premiat 38. Aquests 
es poden consultar a la web 
municipal www.bdv.cat a l’apartat 
d’Educació.
En aquesta edició es 
va comptar amb la 
participació especial de 
l’alumnat de l’Institut 
Can Planas que amb 
motiu de la celebració 
del seu 25è aniversari va 
amenitzar l’acte amb les 
actuacions que havien 
preparat amb el seu 
professorat.
L’objectiu del Premi 

Literari Castell de Barberà 
és estimular el gust de llegir 
i escriure, motivar l’ús del 
llenguatge escrit com a mitjà 
d’expressió i comunicació i 
impulsar la creació literària.
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Gent Gran

Prop de 80 persones,  
majors de 60 anys, han 
participat al Programa de 
Turisme Cultura, organitzat per 
l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès, durant aquest  
mes de maig.
Enguany s’han fet dos circuits, 
un a València-Albufera on ha 
visitat Gandia, Alzira, L’Albufera o 

Dènia entre d’altres  
llocs d’interès.
L’altre circuit s’ha realitzat  
per Astúries, visitant Gijón, 
Oviedo o Cangas de Onís.

La Gent Gran de Barberà viatja amb el  
Programa Turisme Cultural +60 anys

La regidoria del Programa per 
la Gent Gran de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès ha volgut 
retre homenatge, el passat 
diumenge, 7 de maig, als avis i 
àvies nonagenaris de la ciutat. 
Com anys enrere, la Sala Celler 
de la Torre d’en Gorgs va ser el 
lloc escollit per acollir la trobada 
familiar.
Els nostres grans, acompanyats 
pels seus familiars i per 
l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay i el 
regidor de Gent Gran, Francisco 
Blanco Romero, van poder 
gaudir d’una jornada que té 
per objectiu distingir-los per 

la seva trajectòria vital. Durant 
la trobada es va gaudir de 
l’espectacle ‘Somnis de Sorra’, 
on només amb les mans i la 
sorra damunt d’un vidre, Borja 
González va narrar el pas de 
dues persones en el transcurs 
de les seves vides. 

Tant l’Alcaldessa de Barberà 
com el regidor van voler  
dedicar unes paraules  
personals d’agraïment a  
les persones homenatjades,  
i van lliurar a tots els avis i  
àvies un obsequi recordatori 
dels seus 90 anys.

Barberà torna a homenatjar a la ciutadania nonagenària
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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

Una trentena de joves van par-
ticipar a l’assemblea general 
de preparació de l’Estiu Jove’17, 
conjunt d’activitats que es de-
senvoluparan des de l’Espai 
Jove la Roma durant el mes de 
juliol. 

A l’assemblea es van compar-
tir experiències d’altres anys; i tot 
seguit els mateixos nois i noies 
van fer les seves propostes per 
enguany, on van sorgir idees per 
a fer jornades esportives, jocs 
de taula, taller de tunning de 
bicicletes, taller d’economia per 
subsistir a final de mes, tallers 
de cuina, jornades de cultura 
urbana (skate, scuter, hip hop...). 
Finalment s’han format diferents 
comissions de treball, que seran 
el motor des d’on s’organitzaran 
les activitats de l’Estiu Jove’17. 
Durant aquestes setmanes es 
reuniran els joves que formen 
part de les comissions i comen-
çaran a treballar per organitzar 
les activitats proposades. Des-
prés de l’assemblea es va fer 
una barbacoa on van arribar a 
participar unes cinquanta joves i 
seguidament es va fer espai de 
jocs de taula de la Roma, ano-
mentat “Jake Mate a la rallada!”. 

La participació i organització 
del jovent és un motor impres-
cindible per aquest Estiu Jove’17 
i es per això que fem una crida 
a totes les joves interessades 
en participar-hi a acostar-vos 
a l’Espai Jove la Roma (Via 
Sant Oleguer, 6) o escriure’ns a  
laroma@bdv.cat

ESTIU JOVE’17

L’Ateneu de Barberà celebra enguany el seu 15è aniversari. 

L’Ateneu és una associació d’agitació po-
lítica i cultural de Barberà del Vallès for-
mada  l’any 2002, celebrant aquest any el 
nostre 15è aniversari. Des de l’Ateneu s’ha 
impulsat i treballat a Barberà del Vallès di-
verses lluites pel canvi social, per la inde-
pendència del poble català, per la igualtat 
de gènere, en defensa del territori i contra 
el feixisme. 

L’Ateneu ha combinat la seva activi-
tat política organitzant xerrades, debats 
i passis de vídeos, amb una tasca de di-
namització cultural a Barberà del Vallès, 

promocionant una forma d’oci alternatiu 
per a les joves del municipi, organitzant 
concerts i impulsant l’Espai Jove de Fes-
ta Major. L’Ateneu de Barberà està format 
per diversos col•lectius com l’Assemblea 
de Joves de Barberà, el Kol•lectiu de Do-
nes de Barberà i l’Esquerra Alternativa 
per Barberà – Candidatura d’Unitat Po-
pular. 

Si es vol participar de l’Assemblea, 
saber més sobre el projecte o algun dels 
col•lectius no dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres. 

Dades de contacte:
L’Ateneu es troba al  

Carrer Sant Pere nº 4.

Adreça electrònica: 
ateneubarbera@gmail.com 

Twitter: 
https://twitter.com/ 

AteneuBarbera

Facebook: 
https://www.facebook.com 

/AteneuBarbera
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Comerç i Desenvolupament Econòmic

La plaça García Lorca va acollir 
la III Mostra Gastronòmica, 
una trobada on es dóna a 
conèixer l’oferta gastronòmica 
de la ciutat, la qualitat dels 
productes que s’escullen per 
fer cadascuna de les receptes i 
l’excel·lent professionalitat dels 
establiments de menjar del 
municipi.
Diumenge es va fer lliurament 
dels premis a la millor tapa, 
per votació popular, dels 17 
establiments que van participar 
a la setena edició de la Ruta 
de la Tapa i que va finalitzar el 
passat 21 de maig. 

Enguany, el primer 
premi a la millor tapa 
ha estat per LaOna 
Restaurant amb la seva 
tapa ‘Timbal de patata i 
botifarra del perol amb 
ceps i ou poché’.
El segon premi ha estat 
per Bar Granja Can 
Llobet amb la seva 
tapa ‘Del Mediterràneo 
al Pacífico’ i el tercer premi va 
recaure en La Casa del Tapeo 
amb ‘Gambas con Gabardina’.
El premi al Millor Servei ha estat 
per LaOna Restaurant.
Els premis els van lliurar 

Multitud de barberencs i barberenques  
visiten la III Mostra Gastronòmica

l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, el 
regidor de Cultura, Roger Pérez 
Àlvarez, el regidor d’Esports, 
Francisco Blanco Romero, el 
president de l’Associació de 
Comerciants Barberà Comerç 
Urbà, Alfonso Alharilla Ortega i 
diversos membres de BCU.
La Mostra va cloure amb el 
sorteig, entre les butlletes 
omplertes a la Ruta de la Tapa, 
d’un cap de setmana d’hotel i el 
sorteig de 10 sopars entre les 
butlletes omplertes a la Mostra 
Gastronòmica.

Barberà organitza ‘El mes del comerç online’

El mes del comerç online a 
Barberà del Vallès és una 
iniciativa que vol ser un espai 
d’activitats que aglutini un 
seguit de recursos per tal de 
fomentar la digitalització del 
comerç urbà.
En l’estudi d’hàbits de compra a 
Barberà, realitzat l’any 2016, es 

va copsar com hi havia una 
relació directa entre l’adopció 
de les TIC en el punt de venda 
i la marxa positiva del negoci. 
A banda, en els darrers 
cursos de formació realitzats 
pel sector comercial es va 
detectar certa demanda per 
a la capacitació en aspectes 

de noves tecnologies i, més 
concretament, en la confecció 
de pàgines web i en la gestió de 
xarxes socials.
Amb aquesta premisa, 
l’Ajuntament aposta per 
contribuir a augmentar la 
presència dels establiments 

comercials de Barberà a 
internet.
En aquest sentit, El mes del 
comerç online es planteja 
com un cúmul d’activitats per 
a fomentar la incorporació del 
teixit comercial local en l’espai 
web i saber-ne treure’n profit.
D’aquesta manera, s’ha posat 
en marxa un cicle de tallers, 
seminaris i taules rodones, 
durant tot un mes, que es duran 
a terme a la Torre d’en Gorgs. 
Aquests tallers estan dirigits 
a comerciants de Barberà del 
Vallès. Més informació a www.
bdv.cat

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

Horari d’estiu a  
l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Passeig Doctor Moragas, 224  
(al costat Ajuntament)
De l’1 de juliol al 15 de setembre  
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Via Sant Oleguer, 20 (Ca n’Amiguet)
Dimarts i dijous de 9 a 15 hores.  
Agost tancat
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Notícies

Es dóna continuïtat al taller de 
gestió emocional per a homes 
L’Oficina de Polítiques de Gè-
nere dóna continuïtat al taller 
de gestió d’emocions per a 
homes, que va organitzar en el 
mes de març, dins del progra-
ma d’activitats per commemo-
rar el Dia Internacional de les 
Dones.
El taller va ser valorat molt        
positivament pels homes que 
hi van participar, que van ser 

ells mateixos que van demanar 
donar continuïtat a la iniciativa, 
per tal de seguir treballant en la 
gestió d’emocions.  
El grup serà tancat i el forma-
ran els homes que han tingut 
interès en continuar amb l’ex-
periència.  Es reuniran de forma 
quinzenal a l’estiu i de setembre 
a desembre les sessions tindran 
una freqüència mensual.

Barberà engega 
una campanya 
de sensibilització 
sobre la diversitat 
d’identitat  
de gènere i  
d’orientació sexual

El 27 de maig, la plaça de la Vila ha 
acollit una de les activitats que es 
troba emmarcada dins d’aques-
ta campanya, ‘Barberà surt de 
l’armari’, organitzada conjuntament 
amb el centre Esplai l’Esquirol i 
l’AEiG Sant Jordi.
Les activitats es van dividir en tres 
espais, diferenciats per edats, on 
es va tractar de diferents formes 
la superació de prejudicis de 
gènere, reflexionar sobre els 
estereotips i els rols de gènere 
tradicional i construir noves sexu-
alitats i géneres més sans, lliures i 
desitjats.
A banda d’aquests espais, es va 
habilitar una zona per a l’expressió 
artística on es va pintar un mural a 
favor de la diversitat.
Un cop van finalitzar les diferents 
activitats, es va habilitar una pas-
sarel·la on es va poder trencar amb 
els rols de gènere en la vestimenta 
i sortir, simbòlicament, de l’armari i 
mostrar el desig d’igualtat envers la 
diversitat.
Les activitats van continuar a la nit 
al TMC amb l’obra de teatre Lim-
bo, a càrrec de la companyia Les 
Impuxibles. Limbo és la història 
d’un trànsit. Les vivències i l’imag-
inari de l’Albert, que abans era la 
Berta. 
Aquesta campanya de sensibil-
ització sobre la diversitat d’identitat 
de gènere i d’orientació sexual va 
finalitzar el proper 8 de juny, a les 
18 hores, amb la projecció a l’audi-
tori Maria Feliu, de la pel·lícula ‘La 
chica danesa’.

Com continua el procés de pressupostos participatius 2018?
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La ciutadania barberenca  
presenta 29 propostes per als  
Pressupostos Participatius 2018

Les propostes finalistes es 
presentaran el 20 de juliol
en un acte a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

El passat dilluns 5 de juny, es 
va reunir la comissió impulsora 
de Pressupostos Participatius 
2018 per tal d’analitzar com ha 
funcionat la fase de presentació 
de propostes.

Cal recordar que l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès ha endegat 
el procés de Pressupostos 
Participatius 2018, una iniciativa 
en la qual la ciutadania pot decidir 
on destinar part dels recursos 
públics, que compten amb una 
dotació de 150 mil euros que es 
repartiran en projectes que no 
podran superar els 30 mil euros 
(IVA inclòs) cadascun. 

Fins el passat 31 de maig, el veïnat 
major de 16 anys adjuntant la 
signatura de 15 persones que 
donin suport a la proposta i les 
entitats podien presentar les 
seves propostes a les OAC de la 

ciutat. Durant aquest procés, s’ha 
comptat també amb informació 
i assessorament a peu de 
carrer, amb punts d’informació 
presencials que van recórrer els 
barris barberencs per tal d’apropar 
aquesta iniciativa de forma directa 
a la ciutadania.

En total s’han recollit 29 
propostes, les qual ara passen 
a ser estudiades pels serveis 
tècnics municipals, en quant a la 
viabilitat econòmica, tècnica i 
normativa de cadascuna de les 
propostes.

Els projectes que superin aquesta 
fase es donaran a conèixer en un 
acte públic, convocat pel dia 20 
de juliol, a les 19h a la sala de 
plens de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, on persones i entitats 
podran defensar-les davant la 
ciutadania.

Cal recordar que la web 
municipal compta amb un 
espai destacat on es recull 
tota la informació d’aquesta 
edició de Pressupostos 
Participatius 2018: www.bdv.cat/
PressupostosParticipatius2018. 
Aquesta secció s’anirà 
actualitzant a mesura que vagin 
avançant les fases del procés 
participatiu.

Pressupostos Participatius

Els serveis tècnics municipals avaluaran 
cada una de les propostes i la seva 

viabilitat tècnica, normativa i econòmica.

Es farà un acte on es presentaran 
públicament les propostes acceptades.

 
Les persones i entitats podran 

presentar-les i defensar-les.

ESTUDI DE LES
 PROPOSTES

Es farà pública la selecció definitiva 
de propostes.

Es redactarà un projecte a nivell 
tècnic.

Es disposarà de l’any 2018 per dur a 
terme l’execució de les diferents 

propostes seleccionades.

SELECCIÓ
DEFINITIVA

Estudi de les propostes: juny.

Sessió pública de presentació de les 
propostes: 20 de juliol.

Votació: Del 4 al 29 de setembre. 

Recompte i valoració. Publicitat de les 
propostes guanyadores: 

primera quinzena d'octubre.

CALENDARI
APROXIMAT

Poden votar les persones majors de 16 anys empadronades 
a Barberà del Vallès.

Cada persona disposarà de 20 punts, que podrà repartir en un 
màxim de quatre propostes.

Es podrà votar a:
- Oficina d'Atenció Ciutadana (Passeig Doctor Moragas, 224)

- Oficina d'Atenció Ciutadana (Ca n'Amiguet, Via sant Oleguer,20)
- Casal de Cultura (Nemesi Valls, 35)

Les votacions s’efectuaran de forma presencial del 4 al 29 de 
setembre de 2017. 

El recompte de vots es realitzarà 
en un acte públic.
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