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10 de febrer
Rua i Concurs de Carnestoltes

Biblioteca Esteve Paluzie.

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

 � De 10 a 14h - Biblioteca Esteve Paluzie
BIBLIOLAB: Taller CREACIÓ D’UNA APP AMB 
APP INVENTOR. 
Les persones participants aprendran a fer 
programes amb l’aplicació APP Inventor 
que funcionarà en dispositius amb el 
sistema operatiu Android, a més utilitzaran 
diverses de les prestacions dels dispo-
sitius: altaveu, càmera, sensor GPS... Les 
persones participants han de portar un 
dispositiu Android (mòbil, tauleta...) i tenir 
un compte de correu electrònic de Gmail. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

18 diumenge
 � 1a CURSA SOLIDÀRIA
PUJADA AL CASTELL DE BARBERÀ
Dues curses: 6,7 Km i 13,4 Km (puntuable)
Informació a www.uabarbera.com

20 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Recuperar el passat: Qüestió 
d’Estat’ a càrrec de Jordi Bilbeny, llicen-
ciat en Filologia Catalana. Organitza: Aula 
Extensió Universitària.

21 dimecres
 � A les 10h i a les 18h -  
Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT DE 
LLIBRE ‘Desde la sombra’ de Juan José 
Millás. Entrada lliure. Organitza: Biblio-
teca Esteve Paluzie.

 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘Bibliotecas que-
madas’ de Francisco Rincón. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

21 i 22 de febrer
 � REDUIR I RECICLAR ET FAN GRAN.  
‘Fem un atrapasomnis’.
Dimecres 21 a les 17h  
a l’Espai Gran Centre
Dijous 22 a les 17.30h  
a l’Espai Gran Ca n’Amiguet

23 i 26 de febrer
 � CINEFÒRUM. ‘Abuelos al poder’  
del director Andy Fickman.
Divendres 23 a les 17h  
a l’Espai Gran Centre
Dilluns 26 a les 17h  
a l’Espai Gran Ca n’Amiguet

23 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
Bibliorosegadores i Bibliorosegadores a 
càrrec de Marc Lloan. A partir de 7 anys. 
Durada: 1.30h. Amb inscripció prèvia. Or-
ganitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

24 dissabte
 � Durant tot el dia al Mercat  
Municipal Onze de Setembre
MERCARTESANIA. Parada d’artesania.

26 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
ESPECIAL VA DE LLEGIR -  
BATXILLERAT. ‘La senda de Lulda’ d’Alfons 

2 divendres
Vestíbul del Mercat Municipal Onze de 
Setembre
Durant tot el dia, ESPAI ROBOT DE CUINA. 
Cada primer divendres de mes podràs 
trobar tallers, xerrades, consultes i/o 
punt de trobada de robots de cuina. 
Organitza: Mercat Municipal Onze de 
Setembre.

3 dissabte
 � A les 10.30 i a les 11.30h - Biblioteca 
Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS: ‘Mousy and 
the big red ball’ a càrrec de Kids&Us Bar-
berà del Vallès. Edat d’1 a 3 anys. Durada: 
35minuts. Inscripció prèvia a partir del 
22 de gener. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

 � 11h - Mercat Municipal Onze de Setembre
HORA DEL CONTE ‘Once upon a time’ a 
càrrec de l’alumnat de l’escola Ramar. 
Conte teatralitzat infantil i familiar. 
Organitza: Mercat Municipal Onze de 
Setembre.

4 diumenge
 � 17.30h - TMC
BALL DE CARNESTOLTES PER A GENT GRAN. 
Entrada limitada a l’aforament de la sala. 
Preu 2€. Si veniu amb disfressa, tindreu 
entrada gratuïta.

5 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR – CAN PLANAS. ‘Deu negrets’ 
d’Agatha Christie. Espai de suport als 
instituts (lectures obligatòries). Inscrip-
ció prèvia. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

6 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
FESTA D’INAUGURACIÓ ESPAI GRAN CENTRE. 
Tallers, música i animació. Vine i parti-
cipa. Entrada lliure.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Habitatge i urbanisme’ a 
càrrec de Núria Colomer Montull, arqui-
tecta i urbanista. Inscripcions obertes 
a majors de 50 anys durant el curs, els 
dies de conferència o consultar a la 
Junta de l’Aula (dimecres de 10 a 11h) a 
la seu de Marquesos de Barberà, 125. 
Quota persona associada: 50€/curs. No 
sòcies: 5€/conferència. Aforament màxim: 
80 persones. Organitza: Aula Extensió 
Universitària.

8 dijous
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
FESTA D’INAUGURACIÓ ESPAI GRAN  
CA N’AMIGUET. Tallers, música i  

animació. Vine i participa.  
Entrada lliure.

9 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER INFANTIL DE CARNESTOLTES a càr-
rec de Javier Andrades. A partir de 6 anys. 
Inscripció prèvia a partir del 25 de gener. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

9 i  12 de febrer
 � CINEFÒRUM als Espais Grans. ‘Un amigo 
para Frank’ del director Jake Schreier.
Divendres 9 a les 17h a l’Espai  
Gran Centre
Dilluns 12 a les 17 h a l’Espai  
Gran Ca n’Amiguet

10 dissabte
 � Durant tot el dia al Mercat Municipal 
Onze de Setembre
PARADETA DE LLIBRES SOLIDARIS.
12h - CONTACONTES LLIBRE SOLIDARI
Organitza: Mercat Municipal Onze de 
Setembre.

13 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘Ràdio, radiofonistes i soci-
etat, una història compartida’ a càrrec de 
Susana Tavera Garcia, historiadora, cate-
dràtica de la UB. Organitza: Aula Extensió 
Universitària.

13, 20 i  27 de febrer
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL per la Gent Gran

14 dimecres
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE CUINA: Bombons de xocolata. 
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia al 
telèfon 659 20 79 28.

15 i  16 de febrer
 � CATÀLEG DE JOCS.  
Aprèn a jugar a altres jocs de taula.
Dijous 15 a les 17.30h  
a l’Espai Gran Ca n’Amiguet
Divendres 16 a les 17h  
a l’Espai Gran Centre

16 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE PER A MENUTS:  
Contes petits per als més petits  
a càrrec de Clara Gavaldà.  
Edat d’1 a 3 anys. Durada: 30 minuts. Afo-
rament limitat. Organitza:  

Durant el mes de febrer
BIBLIOTECA  
ESTEVE PALUZIE
Secció Persones Adultes

EXPOSICIÓ: STOP!  
No em pots llegir

Secció Infantil
EXPOSICIÓ: Endevina qui sóc!
Dimarts i Dijous:  
Juguem i aprenem escacs
Dilluns, dimecres i dijous:  
Projecte LÈCXIT

Mallol Garcia. Amb la presència de l’autor. 
Entrada lliure. Organitza: Biblioteca 
Esteve Paluzie.

27 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Música Mediterrània’ a càrrec 
de Frederic Sesé i Sabartes, llicenciat en 
Història de l’Art.  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.

 � 19h - Auditori Maria Feliu 
DOCSBARCELONA DEL MES.
Projecció del Documental ‘Amazona’. A 
continuació debat/reflexió. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat. No recomanada per a 
menors de 7 anys. Obertura de portes a les 
18.30h. Condicions d’accés: Per poder accedir 
a la sala cal disposar d’entrada. Aquesta es 
podrà recollir el mateix dia de la projecció a 
la consergeria del Casal de Cultura, des de 
les 8 fins les 18.45h. No es permetrà l’entrada 
un cop iniciada la projecció. Les persones 
menors de 16 anys han de venir acompanyats 
d’una persona adulta.

28 dimecres
PASSEJADES GENT GRAN  
‘A cent cap als 100’ a Barberà  
del Vallès. Les persones interessades en 
participar poden inscriure’s, una setmana 
abans de la data de la passejada, a les 
Oficines de la Secció d’Activitat Física 
i Esports de l’Ajuntament de Barberà, 
ubicades a l’IEM Can Llobet. Places 
limitades a un total de 52 persones.

Dissabte 10 de febrer
 � 20h - Missa de Sant Antoni Abat a 
l’església de Santa Maria. Després 
de la missa, a la Plaça Cooperativa, 
es farà una copa de cava i coca a 
Cal Siso.

Diumenge 11 de febrer
 � A les 8.30h - Plaça Cooperativa

XOCOLATADA oferida per l’abanderat 
Quim Ruíz Arias i els cordonistes Àlex 
Ruíz Arias i Núria Arias Balaguer

 � De 10 a 11h - Plaça del Mil·lenari
ESMORZAR POPULAR

 � 11.30h - Església La Romànica
BENEDICCIÓ DE LA BANDERA, CAVALLS I 
CARRUATGES
Seguidament inici de la tradicional 
PASSADA PELS CARRERS DE LA CIUTAT. 
Sortida de la plaça del Mil·lenari. 
Recorregut: Ramon Berenguer, carretera 
de Barcelona, via de Sant Oleguer, 
ronda de Santa Maria, c. de Sant Pere, 
c. Santa Bàrbara, c. Doctor Ferran, 
c. de Barcelona, c. Migdia, c. Maria 
Reverter, c. Nemesi Valls, c. Sant Jordi, 
c. Puigcerdà, ronda Indústria, ronda de 
l’Est, c. Verge de Montserrat, c. Pintor 
Fortuny, passeig Doctor Moragas i 
plaça de la Vila. Organitza: Associació 
Cultural La Cooperativa. Col·laboren: 
Hípica Llargués, 
Llegums Cuits Gasull i 
Claramunt, Carpinteria 
d’Alumini Alcegoya SL, 
Carnisseries Casa Tió, 
Transports Pubill, AV 
La Romànica.
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8 dijous
 � D'11 a 13h - Mercat  
Municipal Onze de Setembre
DEGUSTACIONS DE BOTIFARRES 
VARIADES de les xarcuteries: 
Moreno Antolinos, Casa 
Ramírez i Carnes Serrano.

9 divendres
CARNESTOLTES AL MERCAT

 � De 17.30 a 18.30h - 
Espectacle infantil Xup-Xup 
a càrrec de Betty i Perla

 � 18.30h - Desfilada i Concurs 
de disfresses amb música 
a càrrec del Dj Charly. 

Imprescindible inscripció 
prèvia (places limitades). 
Cal recollir el dorsal en el 

punt d'informació del Mercat.

10 dissabte
 � 17.30 h - RUA I CONCURS 
DE CARNESTOLTES amb 
comparses i carrosses, 
amb l’animació Rum Rum 
Trasto Karts de la Cia. Xip 
Xap. Sortida: c. Monturiol. 
Recorregut: c. del Bosc, rda. 
Indústria, rda. de l’Est, pg. 
Doctor Moragas fins a la 
rotonda de la font del  
c. Pintor Fortuny i torna a 
baixar pel pg. Doctor Moragas 
fins a la plaça de la Vila.

 � 19.30h - Plaça de la Vila
BALL DE CARNESTOLTES amb 
el grup Remember, l’original. 
Organitza: Ajuntament de 
Barberà del Vallès, amb la 
participació de comparses de 
grups i entitats ciutadanes.

 � 22h - CERCAVILA des de la 

plaça de la Vila fins a La Nau.
 � 23h - CONCURS DE 
DISFRESSES DE CARNESTOLTES 
I CONCERTS DE DJ’S a La 
Nau. Organitza: Ateneu de 
Barberà, Casal de Joves Obriu 
Pas i Kol·lectiu de Dones de 
Barberà.

17 dissabte
 � 18.30h - JUDICI FINAL 
CERCAVILA A LA MORT DEL 
REI CARNESTOLTES amb 
els Diables de Barberà i la 
Batucada Arritmia. Sortida 
del Mercat Municipal Onze 
de Setembre. Recorregut: c. 
de la Verge de l’Assumpció, 
c. de Manuel de Falla, pg. del 
Doctor Moragas i plaça de 

la Vila. Durant la cercavila 
a la plaça de la Vila hi 
haurà l’actuació de la Vella 
Quaresma i la Bastonera.

 � 19h - plaça de la Vila
JUDICI SUMARÍSSIM  
AL REI CARNESTOLTES

 � 20h - CORREFOC DE  
L’ÚLTIMA DISBAUXA amb la Colla 
de Diables de Barberà i colles 
convidades. Sortida: plaça de la 
Vila. Recorregut: c. de la Verge 
de l’Assumpció, c. del Pintor 
Murillo, pg. del Doctor Moragas 
i plaça de la Vila.
I seguidament CREMA DEL REI 
CARNESTOLTES, espectacle de 
foc a la plaça de la Vila. 
Organitza: Colla de Diables 
de Barberà. Hi col·laboren: 
Batucada Arritmia, D’sas’3 i 
Bastonera.

PORTES OBERTES ESCOLES
Escola Can Llobet    Dissabte 24 de febrer de les 10 h a les 11.30 h i de les 11.30 h a les 13.00 h 

Escola Pablo Picasso    Dimarts  27 de febrer de les 15.15 h a les 18.00 h 

Escola Can Serra     Dimecres 28 de febrer a les 9.15 h i a les 16.45 h 

Escola Del Bosc      Divendres  2 de març a les 9.30 h, a les 15.30 h i a les 17 h 

Escola Elisa Badia    Dimarts 6 de març a les 9.15 h i a les 15.15 h 

Escola Marta Mata    Dimecres  7 de març a les 9.15 h i a les 15.15 h 

Escola Miquel Martí i Pol  Dissabte  10 de març de les 10.00 h a les 13.00 h

Dimarts  20 de febrer a les 17.15 h Centre Cívic Ca n’Amiguet. Via Sant Oleguer, 20 

Dimecres  21 de febrer a les 17 h Llar Rodona. C. Nemesi Valls, 37 

Dijous  22 de febrer a les 17 h Llar Xerinola. Pl. Gaudí, s/n

Per al bon desenvolupament de la reunió es recomana que hi assistiu sense infants.

XERRADES INFORMATIVES  
PER A TOTES LES FAMÍLIES QUE 
TENEN UN INFANT NASCUT L’ANY 2015

ACCÉS A L’ESCOLA CURS
2018-2019



Activitats per a adolescents i joves

5 dilluns
 � 15h - Inici curs Instal·lació i 
manteniment de jardins i zones 
verdes (subvencionat pel SOC). 
Amb inscripció prèvia.

6 dimarts
 � 13h – ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

7 dimecres
 � 9:30h – Taller sobre ‘Economia 
Social i Cooperativisme’ 
amb Eudald Griera, membre 
de l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Occidental. Assistència 
gratuïta oberta a tothom. 
Es recomana inscripció 
prèvia a comunicacio@
barberapromocio.cat. Lloc: Sala 
Celler de la Torre d’en Gorgs.

12 dilluns
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats per a 
persones aturades (àmbits 
d’administració, magatzem, 
química, sociosanitari, 
jardineria). Amb inscripció 
prèvia.

13 dimarts
 � 13h – ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC.  
Amb inscripció prèvia.

15 dijous
 � 18h - Cloenda Programa 
Integral. Programa per al 

jovent subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i el Fons Social Europeu 
en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil. 

19 dilluns
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats  
per a persones aturades 
(àmbits d’administració, 
magatzem, química, 
sociosanitari, jardineria). 
Amb inscripció prèvia. 

 � 17.30h - Xerrada informativa 
cursos propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció prèvia.

20 dimarts
 � 13h – ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC.  
Amb inscripció prèvia.

26 dilluns
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats per a 
persones aturades (àmbits 
d’administració, magatzem, 
química, sociosanitari, 
jardineria). Amb inscripció 
prèvia. 

27 dimarts
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció prèvia. 

 � 13h – ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

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

 ElForat-Bdv
  joventut.barbera
@josocforat

També estem a les 
xarxes socials!

-  Consultoria de formació i 
treball per a joves: No saps 
per on començar a l’hora de 
buscar feina? Necessites 
noves idees i recursos? Per 
a aquelles persones que 
cerquen feina i necessiten 
orientació, us oferim: bor-
ses de treball, estratègies 
per a les entrevistes de 
feina, elaboració del currí-
culum vitae, cartes de pre-
sentació,... I formació espe-
cífica per a la recerca de 
feina per internet, per a les 
temporades d’estiu o de Na-
dal, etc. Dimarts a les 17h.

-  Consultoria de salut per a 
joves: Tens dubtes sobre 
qüestions relacionades amb 
la sexualitat, l’alimentació 
o els consums de drogues? 
Hi ha res que et preocupa? 
Vols saber-ne més? Vine, 
demana hora i fes les te-
ves consultes de forma to-
talment confidencial i amb 
una persona experta en 
temes de salut. Dimecres a 
les 17h.

-  Servei d’assesorament a 
entitats juvenils: Busques 
el teu lloc a la ciutat? Tens 
projectes que vols realitzar 
i no saps com començar-
los? Acosta’t a La Roma i 
t’ajudarem a organitzar-te, 
t’informarem de que fan les 

associacions juvenils de la 
ciutat, com constituir-vos 
com a associació i tot allò 
que necessitis per poder 
dur a terme les teves in-
quietuds. Podeu posar-vos 
en contacte mitjançant la 
següent adreça electrònica: 
valles-osona@casalsdejo-
ves.org. Dijous a partir de 
les 17h.

-  SIJ-Fil Directe Tarda de dro-
gues: Consumir o no consu-
mir? Quins efectes tenen? 
Quins riscos poden tenir? 
I si no en vull consumir? I 
si en vull consumir? Si t’ho 
preguntes, aquest és el 
teu espai! Dimecres a les 
18.30h.

-  PIDCES (Punt d’Informació 
i Dinamització Juvenil als 
Centres d’Educació Secun-
dària)
Cada dimarts vine a visitar-
nos a l’hora del pati (de 
12.30 a 13h). Aquest és un 
espai que els i les estu-
diants de Barberà podeu 
aprofitar per trobar infor-
mació que us interessi. El 
servei d’informació juvenil 
s’apropa al teu institut. 
Posa’t en contacte amb la 
dinamitzadora a l’hora del 
pati per demanar més infor-
mació o passa directament 
per l’Espai Jove La Roma.

SERVEI DE FEINATECA  
A LA CARTA
Pots utilitzar cada dia aquest servei. T’ofereix: 
recursos i acompanyament, amb una persona 
professional, per facilitar-te la cerca de feina i/o 
formació. 
Per utilitzar el servei, cal tramitar i tenir vigent 
el CARNET SFC – SERVEI FEINATECA A LA CARTA (re-

novant-lo anualment en el mes de gener) i estar 
inscrit per realitzar accions a Barberà Promoció.
Els dimarts de cada setmana, a les 11h, es fan 
les sessions d’iniciació al servei (que és on es 
tramita el carnet per primera vegada o es re-
nova).
Per assistir-hi cal que demanis hora presencial-
ment a la recepció de la Torre d’En Gorgs, trucar 
al telèfon 937192837 o sol·licitar-ho per mail a 
orientacio@barberapromocio.cat

3 i  4 dissabte
 � Dissabte 3 a les 21.30h i  
diumenge 4 a les 18h
LAS BRUJAS DE SALEM  
de Taula de Teatre.
La història de com la petita 
comunitat de Salem cau en la 
bogeria per la superstició,  
la paranoia i la malícia.

17 dissabte
 � 21.30h - TMC
PARADISE de Nico 
A Paradise veurem  
tres històries que passen  
en un mateix espai, l’habitació 
d’un prostíbul. Tres relats que 
ens parlen de la família, la 
soledat i l’amor.

18 diumenge
 � A les 11h i a les 12h -  
TMC SENSE PARAULES de  
La Sal Teatre
Dues noies dormen 
tranquil•lament, com si res.  
De cop, sense preguntar,  
ni avisar, arriba un corrent 
d’aire. L’aire ho toca tot,  
ho mou tot.

24 dissabte
 � 21.30h - TMC
LO MEJOR DE YLLANA de  
Producciones Yllana
Amb motiu dels 25 anys de la 
companyia, ‘Lo mejor de Yllana’ 
repassa els millors moments 
de tots els seus espectacles i 
els seus millors esquetxos de 
tota la seva trajectòria.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

VENDA D’ENTRADES

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
Plaça Cooperativa, 5 -   
tmc@tmcbarbera.cat - www.tmcbarbera.cat 
Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA A INTERNET
Des del www.tmcbarbera.cat, les pots 
comprar i imprimir des de casa i t’estalvies 
els desplaçaments i les cues a la taquilla.

TAQUILLA DEL TEATRE
De dimarts a divendres no festius de 17.30 a 
20.30h i dia de l’espectacle dues hores abans 
(pagament targeta i efectiu), telèfon 937 479 493.

APUNTA’T A  
BARBERÀ PROMOCIÓ
La Fundació Barberà Promoció t’ofereix poder realitzar 
una entrevista on se t’informarà de quins són els  
serveis que pots participar per millorar l’ocupabilitat. 
Es recolliran les teves dades personals i sol·licitud. 
Per fer aquesta entrevista inicial, és imprescindible 
reservar dia i hora, i per fer-ho pots: 
-  Clicar el botó 

“Agafa tanda” de 
www.esbarbera.cat 
i seleccionar una 
de les opcions de dia i hora, que s’ofereixen, per fer 
l’entrevista.

-  Anar a la Fundació Barberà Promoció i dir que vols 
participar en l’entrevista d’apuntar-se a l’entitat.

GARANTIA JUVENIL
Si tens entre 16 i  
29 anys i no estàs 
treballant ni estudiant, 

apunta’t a la Garantia Juvenil i aprofita els 
avantatges formatius i ocupacionals que 
 t’ofereix. Vine a Barberà Promoció i  
t’ajudarem a fer la inscripció.

ACCÉS A L’INSTITUT CURS
2018-2019

Institut La Romànica 
Dissabte 
24 de febrer  
de les 10.00 h a les 13.00 h 

Dimecres 
28 de febrer  
de les 17.00 h a les 19.00 h 

Institut Can Planas
Dissabte 
3 de març  
de les 10.00 h a les 13.00 h 

Dimarts 
6 de març  
de les 17.00 h a les 19.00 h 

Institut Bitàcola
Dimecres 
7 de març  
de les 17.00 h a les 19.00 h 

Dissabte 
10 de març  
de les 10.00 h a les 13.00 h

LA ROMA

2 divendres
 � 18h - ASSEMBLEA JOVE. Tens 
propostes? Vine, participa i 
fes la teva La Roma!

6, 13 i  27 
dimarts

 � 18h - JAKE MATE. Aprofita el 
nou espai habilitat pels jocs 
de taula de La Roma i passa 
una tarda original i divertida.

8 dijous
 � 18h - TALLER DE MAQUI-
LLATGE. Ja tens pensada la 
teva disfressa però no saps 
com maquillar-te? Vine a La 
Roma i en podràs aprendre! 
Inscripcions presencialment 
a La Roma o a través del co-
rreu laroma@bdv.cat abans 
del 8 de febrer.

 � 21h - NIT JOVE -  
CARNESTOLTES
Concurs de disfresses amb 
Dj’s. A partir de 16 anys. 
Passa per ‘La Roma’ o in-
forma-te’n a Facebook.com/
joventutbarbera; joventut@
bdv.cat; instagram.com/jo-
ventutbarbera/; 93 7189328

14 dimecres
 � 18h - MASTERCHEF LA ROMA. 
T’agrada cuinar i menjar? 
Demostra les teves habili-
tats culinàries participant 
del Concurs Masterchef La 
Roma!

15 dijous
 � 17.30h - TORNEIG DE FUTBOL. 
T’agrada l’esport? Vine i par-
ticipa a la jornada de futbol. 
Les inscripcions es poden 
fer presencialment a La 
Roma o a través del correu 
laroma@bdv.cat abans del 
17 de febrer. Els equips han 
d’estar formats per entre 5 i 
8 membres.

 � 18h - TORNEIG DE TENNIS 
TAULA. Tens ganes de demos-
trar les teves habilitats en 
el tennis taula i passar una 
tarda en bona companyia 
practicant aquest esport? 
Vine a La Roma i participa 
del torneig! Les inscripcions 
es poden fer presencialment 
a La Roma o a través del co-
rreu laroma@bdv.cat abans 
del 15 de febrer.

21 dimecres
 � 18h - TARDA DE DROGUES. 
Quins efectes tenen? Quins 
riscos pot tenir el consum? 
Consumir o no consumir-ne? 
Si t’ho preguntes, aquest és 
el teu espai!

24 dissabte
 � 18h- TALLER DE TWERKING: 
Vine a ballar a La Roma! Les 
inscripcions es poden fer 
presencialment a La Roma o 
a través del correu laroma@
bdv.cat abans del 24 de 
febrer.

Sessions 
participatives de 
disseny i construcció 
del nou parc d’esports 
urbans els propers  
7 de febrer  
i 14 de març. 
Aquestes sessions no 
només recolliran totes 
les opinions possibles 
sinó que volen 
involucrar als i les 
joves de Barberà en el 
procés de construcció, 
demostrant que poden 
esdevenir un agent 
transformador en el 
seu entorn. 


