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23 d’abril
Diada de Sant Jordi

Durant el mes d’abril 
 � Biblioteca Esteve Paluzie

ESPAI ADULTS:
-  Exposició: Ni tast ni vins, ni tast de  

pernill... tast literari!
ESPAI INFANTIL:

- Exposició: Aquest mes ens il·lustra... 
Quentin Blake, Tomi Ungerer, Maurice 
Sendak, Oliver Jeffers, Anthony Browne, 
Isabelle Carrier)
-  Dimarts i dijous: Juguem i aprenem  

escacs
-  Dilluns i dijous: Projecte LÈCXIT

3 diumenge
 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN A LA ROMÀ-
NICA. Organitza: AVV de La Romànica.

4 dilluns 
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE amb 
motiu de la commemoració del nai-
xement de Hans Christian Andersen. 
TALLER infantil: Reinventem Andersen 
a càrrec de Sara Tornos. Edad re-
comanada: a partir de 6 anys. Ins-
cripció prèvia. Organitza: Biblioteca 
Esteve Paluzie.

5, 12, 19 i 26 
d’abril

 � 17.30h - Casal Gent Gran Centre
BALL PER A LA GENT GRAN. Entrada 
gratuïta.

5 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘Joan Amades i Gelats; 
Un català Universal’ a càrrec de Joan 
Pallarés, historiador, escriptor i pe-
riodista. Inscripcions obertes a ma-
jors de 50 anys i durant el curs, els 
dies de conferència o consultant a 
la Junta de l’Aula, tots els dimecres, 
de 10 a 11h a la seu de Marquesos de 
Barberà, 125. Preu inscripció al cicle 
de conferències: 50€/curs. No socis: 
7€/conferència. Organitza: Aula Ex-
tensió Universitària.

6 dimecres
 � 17h - Biblioteca Esteve Paluzie
CONFERÈNCIES FAMILIARS II: La gestió 
emocional amb els infants a càrrec 
de Marina García (psicòloga). Diri-
git a families amb infants al cicle 
d’educació primària. Durada: 60 mi-
nuts. Inclou activitat d’animació lec-
tora per als infants acompanyants. 
Inscripció prèvia. Aforament limitat.

6 i 11 d’abril
Dimecres 6 a les 10h
Dilluns 11 a les 19h
Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT 
DE LLIBRE. Los Surcos del azar de 
Paco Roca. Organitza: Biblioteca Es-
teve Paluzie.

8 divendres
 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE VIOLONCELS de l’Escola 
Municipal de Música. 

9 dissabte 
 � 11.30h - Mercat Onze de Setembre
TALLER DE CUINA JUNIOR amb el Pau, 
participant de la 1a edició del pro-
grama Master Chef Junior.

10 diumenge
 � 10h - Plaça de Ca n’Amiguet
UN DIA DE ROCK SOLIDARI A LA 
ROMÀNICA. Durant tot el dia concen-
tració de motos, carpes d’articles 
de motos i inflables per infants. A 
les 19h. Concert de rock a càrrec del 
grup OH! Revival. Organitza: AVV La 
Romànica.

12 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘La Franc-maçoneria: 
Entre el mite i la història’ a càrrec 
de Ferran Iniesta, Doctor en Història. 
Organitza: Aula Extensió Univer-
sitària.

13 dimecres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INFANTIL: 
Mig adormits, un conte sobre l’hemi-
parèsia. A càrrec d’Oriol Solà i Prat. 
Adreçada a tots els públics.

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.
 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE CLARINETS I 
CONTRABAIXOS de l’Escola Municipal 
de Música.

16 dissabte
 � 9h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

17 diumenge
PRIMER GRAN PREMI Barberà del Vallès 
del Club Ciclista del Vallès.

 � 9h - Veterans
 � 10.30h - Infantils i alevins
 � 11.30h - Èlit i sub-23
Més informació i inscripcions a: 
http://ccvalles.entitats.bdv.cat - 
ccvallesentitats@hotmail.com

 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN A LA 
ROMÀNICA. Organitza: AVV de La 
Romànica.

 � 18h - Parròquia Santa Maria
Concerts de l’Associació  
d’Amics de l’Orgue de Barberà  
del Vallès. CONCERT DE PASQUA. 
Alexandrina Polo (Soprano -  
Barcelona). Matteo Imbruno  
(Orgue - Amsterdam).

18 i 30 d’abril
Dilluns 18 a les 18h
Dissabte 30 a les 12h
TROBADA CLUB LECTURA INFANTIL. Els 
Biblioartistes: l’art de llegir imatges, 
a càrrec de Marc Lloan. A partir de 
7 anys. Inscripció prèvia. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

18 dilluns 
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR - La Romànica.  
Espai de suport als instituts (lectures 
obligatòries). ‘Les Cartes d’Hèrcules  
Poirot’ de Jaume Fuster. Inscripció 
prèvia. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

22 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE PER A MENUTS.  
La lluna la pruna a càrrec de  
Blai Senabre. Edat d’1 a 3 anys.  
Durada: 40 minuts.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

23 dissabte
FESTA DE SANT JORDI
Durant tot el dia a la Plaça de la Vila 
Venda de flors i llibres, activitats cultu-
rals i lúdiques per a totes les edats

 � 11h - Plaça de la Vila
LLEGIM I EXPERIMENTEM AMB ROALD 
DAHL a càrrec de Marc Lloan. Edat 
a partir de 7 anys. Organitza: Biblio-
teca Esteve Paluzie.

 � 11.30h - Mercat Onze de Setembre
TALLER DE CUPCAKES ECOLÒGIQUES 
en forma de rosa i regal de punts 
del llibre.

Convocatòria de la 
I Edició del Concurs 
Booktrailers
Termini de presentació: 
del 23 d’abril al 5 de juny. 
Adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys.

Més informació: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

Presentació de sol·licituds del 30 de març al 7 de d’abril 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 15 abril

Termini per presentar reclamacions 15 al 20 d’abril

Sorteig del número desempat 18 d’abril

Llistat un cop resoltes les reclamacions 25 d’abril 

Llista d’alumnat admès 20 de maig 

Període de matrícula del 13 al 17 de juny 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
2016-2017

Segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària

 � 17h - TMC
BALL DE SANT JORDI PER A GENT 
GRAN. Preu entrada: 2€. Entrada li-
mitada a l’aforament de la sala.

24 diumenge
Plaça de la Unitat
DIA DEL SOCI de l’Associació de 
Veïns i Botiguers del Casc Antic. 
Durant el dia es podrà gaudir de 
música, inflables i paella popular. 
Organitza l’Associació de Veïns i Bo-
tiguers del Casc Antic.

26 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘La transparència en les 
administracions’ a càrrec d’Agustí 
Cerrillo, Doctor en dret per la UB. Or-
ganitza: Aula Extensió Universitària.

26 i 28 d’abril
 � De 18.30 a 20.30h - Biblioteca Es-
teve Paluzie
TALLER LITERARI DE CREACIÓ DE MI-
CRORELATS: ‘El microrrelato y la revi-
sión de los clásicos’. Taller de dues 
sessions a càrrec de Carmen Peire. 
Places limitades. Inscripció prèvia.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie. 
Activitat de Sant Jordi.

29 divendres
 � A les 18h i a les 18.45h - Biblioteca 
Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS: Mousy 
and the big red ball? A càrrec de 
Kids&Us Barberà del Vallès. Edat 
d’1 a 3 anys. Durada: 35 minuts. 
Inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

30 dissabte
 � MERCARTESANIA al Mercat Municipal 
Onze de Setembre.

 � 22.30h Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL FINAL DE MES A LA ROMÀNICA. 
Organitza: AVV de La Romànica.



ENS POTS TROBAR A: 
-  LA ROMA: Via Sant Oleguer, 

6 - laroma@bdv.cat -  
93 718 93 28

-  EL FORAT: Soterrani Casal de 
Cultura. c/ Nemesi Valls, 35 - 
elforat@bdv.cat - 93 718 34 17

“És Barberà, empresa i societat” 

OFERTA FORMATIVA
Cursos subvencionats adreçats 
a persones prioritàriament 
aturades
- Anglès financer (170h): inici previst 25-05-16
-  Activitats auxiliars en vivers, jardins i 

centres de jardineria (250h): inici previst 
28-04-16

Xerrades informatives
Dia i hora a escollir (reservant cita prèvia-
ment trucant al 937192837)
-  Àmbit administratiu: 04-04-16 a les 10.30h i 

18-04-16 a les 10.30h.
-  Àmbit jardineria: 05-04-16 a les 11.30h i  

19-04-16 a les 11.30h.

Projecte Promoció de l’Ocupació 
a la Indústria Local: Sector 
Químic, Farmacèutic, Plàstics i 
afins
-  Operacions bàsiques en planta química 

(620h): inici previst 18-04-16
Xerrades informatives
Dia i hora a escollir (reservant cita prèvia-
ment trucant al 937192837)
- 06-04-16 a les 10.30h i 12-04-16 a les 10.30h.

Cursos propis
Proper inici de cursos propis:
-  Formació en manipulador/a d’aliments (8h): 

12-04-16
- Anglès nivell I (40h)
- Operador/a de carretons elevadors (8h)
-  Operador/a d’aparells elevadors. Plataformes 

elevadores (8h)
- Suport vital bàsic. Ús del DEA (6h)
- Comptabilitat informatitzada (45h)
- Nòmines i Seguretat Social (45h)
- Iniciació a la llengua xinesa-I (40h)
- Introducció al coaching (18h)
- Manteniment de zones ajardinades (35h)

Xerrades informatives cursos propis
05-04-16 a les 10.30h  i 21-04-16 a les 17.30h
Cal reservar cita prèviament trucant al 
937192837
Més informació www.esbarbera.cat

PUNT ÒMNIA 
Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia
Tots els dimarts a les 12.30h. es dóna infor-
mació sobre: 
·  Formació bàsica en noves tecnologies ús de 

l’ordinador: tallers alfabetització digital 
·  Certificat ACTIC - Acreditació Compe-

tències Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació. L’ACTIC és un certificat 
que s’aconsegueix mitjançant una prova 
d’ordinador i acredita sobre les competèn-
cies i habilitats digitals que té una persona 
en el maneig amb l’ordinador.

·  Cursos propis d’informàtica: Manteniment 
bàsic de l’ordinador, Ofimàtica nivell mig, 
Processador de textos: Word, Full de càlcul: 
Excel, Base de dades: Access, curs de pre-
paració a l’ACTIC

·  Exàmens ACTIC - tots els divendres d’11.30 a 14h.
* Per participar en aquestes sessions, cal reser-

var dia i hora al telf. 937192837 (Punt Òmnia)

FEINATECA
El servei de Feinateca a la carta t’ofereix re-
cursos i acompanyament per facilitar-te la 
cerca de feina i/o formació.
Si hi participes, pots:
-  utilitzar la sala de Feinateca que disposa 

d’ordinadors amb accés a internet, ofertes la-
borals i formatives, informació de borses de 
treball, eines per organitzar la cerca, premsa, 
telèfon,.... 

-  sol·licitar assessorament professional pels 
dubtes que et puguin sorgir i per aprendre 
les tècniques de recerca de feina.

Per poder utilitzar el servei, cal tramitar i te-
nir vigent el CARNET de FEINATECA (renovant-
lo anualment en el mes de gener). 
Els dimarts de cada setmana, a les 10.45h, es 
fan les sessions d’iniciació al servei (que és 
on es tramita el carnet per primera vegada o 
es renova) i per assistir-hi cal que demanis 
hora presencialment a la recepció de la Torre 
d’En Gorgs o trucant al telèfon 937192837. 
Aquest “servei a la carta” et permetrà poder 
participar,  en diversos horaris, a les accions 
que més s’adaptin a les teves necessitats i 
demanda.

SERVEI D’INFORMACIÓ 
JOVE “FIL DIRECTE”
Campanya d’Orientació Formativa:
Exposició ‘Què puc estudiar després de l’ESO?’ a l’espai 
jove La Roma a partir de l’última quinzena d’abril.

Consultoria d’Orientació Formativa: oberta els dijous 
14, 21 i 28 d’abril de 18.30 a 21h. Servei individualitzat 
d’orientació formativa.

Activitats juvenils

TEATRE MUNICIPAL  
COOPERATIVA

Plaça Cooperativa, 5
tmc@tmcbarbera.cat 
www.tmcbarbera.cat
Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA
A INTERNET

Des del mateix web del Tea-
tre Municipal Cooperativa, 
les pots comprar i imprimir 
des de casa i t’estalvies els 
desplaçaments i les cues a la 
taquilla.

A TAQUILLA
De dimarts a divendres, de 17.30 
a 20.30 h. Dia de l’especatcle. 
dues hores abans.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
1 d’abril

 � 21.30h - TMC
1001 GAGS. Mònica Pérez i Jordi Ríos.
1001 gags és un espectacle que no va de 
res, no té temes concrets, ni hi ha cap fil 
conductor, es tracta només de riure. Hi ha 
gags visuals, gags d’humor absurd, gags 

de jocs de paraules, gags de “One Liner”...

9 d’abril
 � 21.30h - TMC

NO ET VESTEIXIS PER SOPAR. Germandat 
de Polinyà.
Divertit vodevil, on podran ser testi-
monis directes del enganys, embolics, 
malentesos i disbauxes que formen part 
d’aquesta obra teatral, i s’ho passaran 
d’allò més bé, perquè el fart de riure el 
tenen assegurat.

16 d’abril
 � 21.30h - TMC

EL TEST. Bitó Produccions.
Què escolliries? 100 mil euros ara ma-
teix, o 1 milió d’aquí a deu anys?
Així de simple, així de difícil. Aquest és 
el dilema al qual s’enfronten l’Hèctor i la 
Paula, un matrimoni amb problemes econò-
mics. El Toni, un bon amic de la parella, 
els planteja el test de personalitat que ha 
elaborat la Berta, la seva actual companya, 
una psicòloga molt exitosa i mediàtica.

17 d’abril
 � 12h - TMC

LA BLANCANEUS. Campi qui pugui.
Una reina embruixada, set nans, una 
poma enverinada, un caçador i un prín-
cep fanfarró; aquesta és la història de la 
Blancaneus.

22 d’abril
 � 21.30h - TMC

MENAIX A BANDA. Batall Produccions.
En aquesta ocasió, el concert de Sant 
Jordi serà ben especial, la formació mu-
sical Menaix a Truà format per Toni Xu-
clà, Cris Juanico i Juanjo Muñoz, oferiran 
un concert juntament amb la banda de 
l’Escola Municipal de Música de Barberà, 
una barreja tan espectacular com ines-
perada.

   

Què és la Garantia Juvenil? 
És una  iniciativa europea d’ocupació per  reduir  l’atur  juvenil, adreçada a 
jovent entre 16 i 29 anys. 
 
Per inscriure‐t’hi, pots fer‐ho per diverses 
 vies: 
 Inscripció amb DNI electrònic o certificat.  
 Inscripció amb usuari i contrasenya. 
 
                                      
 
 

Consulta els requisits  i com inscriure’t a:                                                                
http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html 
 
A  Barberà  del  Vallès,  t’oferim  informació  i  suport  per  a  la 
inscripció a: 
 Fundació Barberà Promoció  

C/. de la Torre d’en Gorgs 40    Tel. 937 192 837  
www.esbarbera.cat    orientacio@barpro.cat  
 

 Espai Jove La Roma  
Via Sant Oleguer 6    Tel. 937 189 328  
www.bdv.cat    laroma@bdv.cat    www.facebook.com/joventut.barbera 
 

 Oficina de Treball de la Generalitat  
Carretera de Barcelona 290‐296    Tel. 937 188 511  
www.oficinadetreball.cat    otg_barbera.soc@gencat.cat 

 
 

 
 
 
 
 

 

Si t’inscrius pel DNI 
digital i vols utilitzar un 
teclat amb lector, pots 
venir a Feinateca de 
Barberà Promoció els 

dilluns de 8,30 a 19h,  
truca abans per reservar 

hora !! 

Cada mes hi ha  xerrades informatives  
que es realitzen a Barberà Promoció,  

DEMANA HORA  
en els punts d’informació !! 

 

APUNTA’T a Barberà Promoció
La Fundació Barberà Promoció t’ofereix po-
der realitzar una entrevista en la que:
-  se t’informarà de quins són els serveis i 

accions que pots participar per millorar 
l’ocupabilitat.

-  es recolliran les teves dades curriculars i 
sol·licitud dels serveis i accions que vul-
guis participar.

Per fer aquesta entrevista inicial, és imprescin-
dible reservar de dia i hora, i per fer-ho pots:
-  clicar el botó “Agafa tanda” a www.esbar-

bera.cat i seleccionar una de les opcions de 
dia i hora per fer l’entrevista  que s’ofereixen. 

-  trucar per telèfon: 937192837 i dir que vols 
participar en l’entrevista d’apuntar-se a 
l’entitat.

22 divendres
 � 11h - Torre d’en Gorgs
INAUGURACIÓ DE L’HORT DE LA TORRE D’EN GORGS
Per celebrar la inauguració de l’Hort, el cantautor i artista Oriol Tramvia, col·laborarà en 
l’acte i ens oferirà la seva música després de la plantada inicial

PORTES OBERTES A LES LLARS D’INFANTS 
PÚBLIQUES MUNICIPALS 

ABRIL 2016

Dissabte 9 d’abril  
de 10 a 13h

LA BLAVA, RODONA,  
EL BOSQUET 

Dissabte 16  d’abril  
de 10 a 13h

LA BALDUFA, XERINOLA, 
LA RONDALLA

PORTES OBERTES  
A LES LLARS D’INFANTS PRIVADES 

ABRIL 2016
EL PETIT KIWI 
DISSABTE 9 i 16 D’ABRIL  
de 10 a 13.30h

IRIS
DISSABTE 16 D’ABRIL  
de 10 a 13.30h

LES NIMFES
Adreces-vos a la mateixa llar per  
concertar dia i hora de visita

EL FORAT
1 divendres

 � De 8 a 20h - BATA-
LLA DE GALLOS al 
Parc Europa. Com-
petició dels millors 
MC’s de la zona.

8 divendres

 � De 8 a 20h - MER-
CAT D’INTERCANVI  
a la Plaça de la Vila. 

15 divendres

 � De 8 a 20h - PARKOUR 
al Parc Europa. Exhi-
bició amb una classe 
d’iniciació.

22 divendres

 � De 8 a 20h - TOR-
NEIG DE VOLEIBOL  
al Parc Europa. 

LA ROMA
8 divendres

18h - ASSEMBLEA 
ZOMBIE SURVIVAL BdV: 
Vols organitzar una 
Zombie Survival a BdV? 
Vine a l’espai jove i 
participa-hi!

15 divendres
18h - ASSEMBLEA GE-
NERAL. Vine i fes noves 
propostes d’activitats, 
nits joves, etc...

19 dimarts
18.30h - TALLER DE 

CUINA SALADA. Brioi-
xeria salada. Taller 
d’elaboració de pastes 
salades, per a tots els 
gustos!

22 divendres
18h - TALLER DE ROSES  
DE SANT JORDI.

23 dissabte
El SIJ s’ubicarà a la 
plaça de la Vila i l’espai 
jove La Roma romandrà 
tancat. Hi trobarà 

diverses exposicions, 
tallers per a joves i les 
primeres pinzellades de 
l’Estiu Jove’16.

26 dimarts
18.30h - SERVEI DE MO-
BILITAT INTERNACIONAL. 
Xerrada informativa 
sobre camps de treball 
a l’estiu a càrrec de la 
Vibria Intercultural.

29 divendres
NIT JOVE. Pots seguir 
l’esdeveniment a www.
facebook/joventut.
barbera

T’agrada la música?? 
Vine a fer les teves primeres 
mescles. 
A l’Espai Jove La Roma estem 
preparant un taller de DJ 
pel mes d’abril. Si t’interessa 
consulta al nostre facebook 
https://www.facebook.com/
joventut.barbera

9 dissabte 
 � De 10 a 13h 
JORNADES PARTICIPATIVES obertes a 
tota la ciutadania al voltant de l’Espai 
Jove de Festa Major. Organitza: Comis-
sió de l’EJFM i l’Ajuntament.

 � 22.30h - La Nau
CONCERT SUBTERROCK. Organitza: Ca-
sal de Joves Obriu Pas.

9 i 10 d’abril
25è ANIVERSARI L’ESPLAI EL PIOLET. 
Dins de la cel·lebració del seu ani-
versari, l’esplai organitza un cap de 
setmana on tothom podrà participar 
d’un mural i en jocs i activitats a la 
plaça de la Vila.

23 dissabte
El Grup d’Escoltes i Guies Sant Jordi 
organitza diverses activitats a la 
Plaça de la Vila per commemorar la 
Diada de Sant Jordi.


