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10 i 11 de juny
Mercat Medieval

‘HACKATON D’IDEES’ Segona 
fase de la iniciativa SmartCat 
Challenge. Projecte de prova 
pilot en mobilitat en el marc de 
l’estratègia SmartCatalonia.
 � De 9 a 14h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
 � De 10.30 a 13.30h -  
Biblioteca Esteve Paluzie
XERRADA-TALLER ‘Urbanisme Femi-
nista. Barberà també amb ulls de 
dones’ a càrrec de Marta Fonseca 
Salinas, membre del Col·lectiu 
Punt6, cooperativa d’arquitectes, 
sociòlogues i urbanistes que 
treballen des de la perspectiva 
de gènere i la participació ciuta-
dana. Organitza: Associació per a 
la Igualtat Dones.com.
 � 12h - Plaça Cooperativa
FESTA DE L’ESCUMA FI DE CURS. 
Canó d’escuma i castell inflable. 
Organitza: Associació de Veïns i  
Botiguers del Casc Antic.
 � Inici de la temporada de les pis-
cines d’estiu de l’IEM Can Llobet.
Obertes fins a l’11 de setembre.

1 i 7 de juny
 � De 17 a 19h - Biblioteca Esteve 
Paluzie
ESPAI DE REFLEXIÓ ‘Viure amb 
consciència: La millor recepta 
de Salut’. Es treballarà la re-
cepta necessària per gaudir 
d’una bona salut. Inscripció 
prèvia a Oficina de Polítiques 
de Gènere. Organitza: Oficina 
de Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament.

3 dissabte
 � A les 11h - Biblioteca Esteve 
Paluzie
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS. 
‘Charlie Chives’ a càrrec de 
Kids&Us Barberà del Vallès. A 
partir de 4 anys. Durada: 35 mi-
nuts. Cal inscripció prèvia.

5 dilluns
 � 17h - Centre Cívic Ca 
n’Amiguet
III EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
BARBERART+60. Exposició 
de pintura, escultura i ma-
nualitats creatives. Del 5 al 
15 de juny. Entrada lliure.

6 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
PINTURA ‘Aves’ a càrrec de Mi-
guel Baños Bellido. Horari: del 6 
al 29 de juny de 9 a 13 i de 16 a 
19h. Entrada lliure.
 � 17.30h - Biblioteca Esteve  
Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
‘Lise Meitner: una física que mai 
va perdre la seva humanitat’ a 
càrrec de Xavier Roqué, Físic 
i Dr. en Història de la Ciència. 
Organitza: Aula d’Extensió  
Universitària.

7 dimecres
 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA 

BIBLIOTECA  
ESTEVE PALUZIE
Àrea persones adultes.  
Exposició al vestíbul: MÚSICA
Àrea infantil.  
Durant el mes de juny:
EXPO LÈCXIT-CLI 
Espai de suport:
Dimarts i Dijous:  
Juguem i aprenem escacs
Dilluns i Dijous:  
Projecte Lècxit

EL MES DEL COMERÇ ONLINE

20 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL DE SANT JOAN.  
Música enregistrada.  
Entrada lliure limitada a 
l’aforament de la sala.

21 dimecres
 � De 10 a 12h -  
Centre de Negocis  
Nodus Barberà
CICLE DE TECNOLOGIA LAB’S 
Experimentació industrial. 
Fabricació Additiva i Impressió 
3D’. Adreçat a les indústries.

23 divendres 
REVETLLES DE SANT JOAN
 � 18h - Plaça de la República 
(Parc Central)
Sopar popular de  
l’AVV Parc Central.
 � 20.30h - Casal de Can Gorgs
Revetlla de l’AVV de Can Gorgs. 
Reserva de taules a partir  
del 2 de juny a la seu  
de l’Associació.
 � 21h - Torre d’en Gorgs
Revetlla de ‘AAVV  
Can Gorgs II amb Sopar i ball.

27 dimarts
 � 18h - Biblioteca Esteve  
Paluzie
COLLA CASTELLERA DE LA 
CANALLA LECTORA. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

17 dissabte 

 � 19h - Plaça de la Vila
Presentació de Festa Major i 
seguidament pintada de sama-
rretes. Porta la teva samarreta 
i la podràs tunejar i posar-la a 

punt per a la Festa Major. 
 � 20h -Plaça de la Vila
Correbars amb xaranga
 � 22.30h - Plaça de la Vila
Batalla de Dj’s

PUNT DE 
LLIBRE. 
‘La ciutat 
del fum’ 
de Vicenç 
Villatoro. 
Entrada 
lliure. 
Organitza: 
Biblioteca 
Esteve Paluzie.

9 divendres
 � 17.30h - Casal de Can Gorgs
BALL AMB MÚSICA EN DIRECTE 
amb el conjunt Maky-Maky. Preu: 
3€ (inclou refresc). Organitza: 
Agrupació de Jubilats i Pensio-
nistes de Can Gorgs.
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER FAMILIAR ‘La màgia dels 
regals’  (massatge i moixaines) a 
càrrec de La Llavor Màgica. Edat: 
de 8 mesos a 3 anys. Durada: 60 
minuts. Es recomana portar una 
estoreta aïllant. Inscripció prèvia. 
Aforament limitat. Organitza:  
Biblioteca Esteve Paluzie.

10 dissabte
 � 18h - TMC
GRAN BALL +60 ANYS. Ball amb 
música en directe. Preu en-
trada: 2€. Entrada limitada a 
l’aforament de la sala.

11 diumenge
 � 10h - Casal de Can Gorgs
FESTA INFANTIL de l’AVV de Can 
Gorgs. Jocs i animació pels més 
joves.

12 dilluns
 � 17h - Plaça de la Vila
CAMPANYA DONACIÓ DE SANG.
 � 18h - Espai Gran Ca n’Amiguet
FESTA DE PRESENTACIÓ DE L’ESPAI 
GRAN CA N’AMIGUET. Entrada lliure 
limitada a l’aforament de la sala.

 � 20.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLOENDA DE TEMPORADA DEL 
GRUP DE LECTURA PUNT DE LLI-
BRE. ‘Las travesuras de Eros’ a 
càrrec de Sandra Rossi. Entrada 
lliure. Organitza: Biblioteca Es-
teve Paluzie.

13 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
‘Enric Granados’ a càrrec de 
Joan Vives Bellalta, Musicòleg. 
Organitza: Aula d’Extensió Uni-
versitària.

14 dimecres
 � De 10 a 12h - Centre de Negocis 
Nodus Barberà
ACTE PIMEC. El relleu generacio-
nal a l’empresa.
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR ...  EN VEU ALTA. 
Entrada lliure. Organitza: Biblio-
teca Esteve Paluzie.

16 divendres
 � 17.30h - Casal de Can Gorgs
DIA DEL CASAL DE CAN GORGS 
amb música en viu. Organitza: 
Agrupació de Jubilats i Pensio-
nistes de Can Gorgs.
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
XERRADA ‘Intestí prim, el 
segon cervell’, com influeix 
l’alimentació al Sistema Nerviós. 
A càrrec de Maria de Clares, fi-
sioterapeuta i Osteòpata.  
Organitza: Biblioteca Esteve Pa-
luzie amb la col·laboració  
de Fisiosalut.

17 dissabte
 � De 9 a 17h - Centre de Negocis 
Nodus Barberà

13, 15 i 20 de juny
 � Taller 1: 
Com fer la teva pròpia pàgina web, 
de manera senzilla i econòmica. 
Es donarà a conèixer les moltes 
prestacions i sense cost de la 
plataforma wordpress.com

7 i  14 de juny
 � Taller 2: 
Importància d’estar a les  
xarxes socials. Com funcionen  
les principals xarxes socials i 
quina aplicabilitat tenen en  
el sector comerç.

Tallers dirigits a comerciants  
de Barberà del Vallès.  
Més informació i inscripcions  
a www.bdv.cat



Activitats per a adolescents i joves
LA ROMA

2 divendres
 � 18h - ASSEMBLEA JOVE. La Nit 
Jove d’aquest mes està per 
fer! Teniu idees? Voleu formar 
part de l’organització? Veniu 
a La Roma i en parlem! Juntes 
fem el final de curs de La Roma 
2016-2017.

3 dissabte
 � 18h - TALLERS DE MUAY THAI. 
T’interessa aquest art marcial? 
Fes esport mentre aprens la 
tècnica.

6 i 20 de juny
 � 18h - TARDA DE GARANTIA JU-
VENIL. Tens entre 16 i 30 anys? 
Estàs buscant feina? Necessites 
formació i orientació? Si vols 
informació sobre la Garantia Ju-
venil, aquest és el teu espai! 

8 dijous
 � 18h - TORNEIG DE TENNIS TAULA. 
Inscripcions obertes fins el 
mateix dia del torneig a les 17h 
a l’Espai Jove La Roma.

2 divendres
 � 10.30h - Xerrada 
informativa cursos 
subvencionats per aturats/
des (química-magatzem). 
Amb inscripció prèvia.

5 dilluns
 � 17.30h - Biblioteca  
Esteve Paluzie
Inauguració exposició 
“Creixem entre plantes”.

5 dilluns
 � 9h - Òmnia. Inici curs 
alfabetització digital. Amb 
inscripció prèvia. 

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

 � 13h - Òmnia. Xerrada 
informativa cursos 
informàtic i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

 � 15.30h - Inici curs 
Operacions auxiliars de 
magatzem en indústries 

i laboratoris químics 
(subvencionat pel SOC i 
adreçat a aturats/des). Amb 
inscripció prèvia.

12 dilluns
 � 15h - Inici curs activitats 
auxiliars de magatzem 
(subvencionat pel SOC i 
adreçat a aturats/des). Amb 
inscripció prèvia.

13 dimarts
 � 13h - Òmnia. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

19 dilluns
 � 10.30h - Inici curs 
anglès: gestió comercial 
(subvencionat pel SOC i 
adreçat a aturats/des). Amb 
inscripció prèvia.

20 dimarts
 � 13h - Òmnia. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

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

27 dimarts
 � 13h - Òmnia. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

EL FORAT

1,  
8 i  15 de juny

 � 17h - TORNEIG DE FUTBOL.  
Cal Inscripció

5, 12,  
14 i 19 de juny

 � 17h - TALLER DE CIRC. Els i les 
joves podran gaudir jugant i 
sent artistes de circ durant 
aquests dies. Cal inscripció.

7 dimecres
 � 17h - Escola Marta Mata
GRAN FINAL MASTERCHEF LA 
ROMA. Els i les joves del  
Forat seran jurat del concurs. 
Cal inscripció.

9 divendres
 � 17h - TALLER DE TATTOO I 
HENNA. S’aprendrà a preparar 
la henna i les plantilles de 
tatuatges el dia abans de 
l’activitat al Forat.

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!

Fundació
Barberà Promoció

-  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 aquelles 
persones que cerquen feina i neces-
siten orientació, us oferim: borses de 
treball, estratègies per a les entre-
vistes de feina, elaboració del currí-
culum vitae, cartes de presentació,.... 
I formació específica per a la recerca 
de feina per internet, per a les tem-
porades d’estiu o de Nadal, etc. Dies 
4, 18 i 25 a partir de 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 teves consultes 
de forma totalment confidencial i amb 
una persona experta en temes de sa-
lut. Dies 5 i 26 a partir de les 17h.

-  Servei d’assesorament a entitats 
juvenils: Busques el teu lloc a la 
ciutat? Tens projectes que vols rea-
litzar 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 as-
sociació i tot allò que necessitis per 
poder dur a terme les teves inquie-
tuds. Podeu posar-vos en contacte 
mitjançant la següent adreça elec-
trònica: valles-osona@casalsdejoves.
org. Dies 6, 20 i 27 a partir de les 17h

-  Servei de mobilitat internacional 
per a joves: El servei de mobilitat 
internacional acosta als i les joves 
del territori a tot tipus d’informació 
relacionada amb experiències a 
l’estranger, des de trobar feina, 
fer un voluntariat europeu, fer 
pràctiques d’estudis, participar 
en intercanvis juvenils i camps de 
treball, així com conèixer i utilitzar 
les possibilitats que ofereixen els 
diversos programes de mobilitat 
europeus com ara Joventut en Ac-
ció, Leonardo da Vinci, Eurodyssea, 
Erasmus+,... Dies 6, 20 i 27 a partir 
de les 17h.

-  SIJ-Fil Directe Tarda de drogues: Con-
sumir o no consumir? Quins efectes 
tenen? Quins riscos poden tenir? I si 
no en vull consumir? I si en vull con-
sumir? Si t’ho preguntes, aquest és el 
teu espai! Dia 19 a les 18.30h.

-  PIDCES (Punt d’Informació i Dinamit-
zació Juvenil als Centres d’Educació 
Secundària)
Cada dimarts vine a visitar-nos a 
l’hora del pati (de 12.30 a 13h). Aquest 
és un espai que els i les estudiants 
de Barberà podeu aprofitar per tro-
bar informació 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 informació o 
passa directament per l’Espai Jove 
La Roma.

 � 20h - NIT JOVE I CLOENDA. Vine a 
l’última Nit Jove del Curs i aco-
miada La Roma com es mereix.

13 dimarts
 � 17h - JAKE MATE A LA RALLADA. 
Aprofita el nou espai pels jocs 
de taula de La Roma i passa una 
tarda original i divertida!

14 dimecres
 � 18.30h - TARDA DE DROGUES

17 dissabte
 � 17h - CONSULTORIA DE FORMACIÓ 
I TREBALL PER A JOVES

22 dijous
 � 17h - Espai Jove La Roma i plaça 
Ca n’Amiguet
GIMCANA AQUÀTICA. Vine a 
passar una tarda inoblidable i 
plena d’aigua i activitats al Parc 
de Ca n’Amiguet. Inscripcions 
fins al dijous 22 a les 17h al 
Parc de Ca n’Amiguet.

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 10.45h, es 
fan les sessions d’iniciació al servei (que és on 
es tramita el carnet per primera vegada o es 
renova) 
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@barpro.cat

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.

10 dissabte
Plaça de la 
Vila
30è ANI-
VERSARI 
DE L’ESPLAI 
L’ESQUIROL 

7 dimecres
 � 17h - Escola Marta Mata
GRAN FINAL MASTERCHEF 
LA ROMA. El famós concurs 
arriba a la seva culminació, si 
hi has participat no et perdis 
la final, oberta a tothom. Vine, 
cuina, menja i gaudeix!

Activitats diverses de joventut

10 i 11 de juny
Plaça del Mil·lenari (La Romànica)
19è MERCAT MEDIEVAL  
de Barberà del Vallès.
Mercat de productes artesanals,  
teatre, música, tallers i jocs medievals.

Dissabte
 � 11.30h - Cercavila inaugural amb els 
músics Xarop de Canya i els bufons 
de la cort

 � 13h - Ramon dels Boscos i el Follet 
Carapan

 � 13.30h - Cercavila musical
 � 18h - Cercavila musical
 � 18.15h - Etilio el xanquer torrat
 � 18.30h - Visita guiada a  
l’Església La Romànica

 � 18.45h - Gegants de Barberà 
(cavallets)

 � 19h - El Perfurmer
 � 19.15h - Danses orientals ‘El Teu 
Espai’

 � 19.20h - Jocs de cucanya
 � 21h - Cercavila musical amb Scroon 
i el seu ensinistrador

Diumenge
 � 11.30h - Cercavila inaugural amb els 
músics Xarop de Canya i els bufons 
de la cort

 � 13h - El camell Simba i en Truban
 � 13.15h - Danses orientals ‘El Teu 
Espai’

 � 13.30h - Cercavila musical El 
Perfumer

 � 18h - Cercavila musical
 � 18.15h - Etilio el xanquer torrat
 � 18.30h - Gegants de Barberà 
(entrega bufanda)

 � 18.30h - Visita guiada a  
l’Església La Romànica

 � 19h - Danses orientals ‘El Teu Espai’
 � 19.30h - Follet Carapan
 � 20.30h - Cercavila acomiadament 
(Diables de Barberà)

 � 21h - Cercavila musical amb La Mort 
i el seu seguici

Durant els dos dies de Mercat:
-  Demostracions d’ofici, els tatanets 

i espai de jocs de fusta d’11.30h a 
14h i de 18 a 21h.

-  Els infants de Barberà podran 
ajudar a teixir una ‘gran bufanda’. 
Aquesta es lliurarà el diumenge 
als Gegants Marquesos de 
Barberà.

Diumenge, els Marquesos de  
Barberà passejaran a cavall  
pel Mercat Medieval. 

Organitza: 
AVV de La Romànica  
amb la col·laboració de  
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Diables de Barberà, 
Associació d’Història de 
Barberà, El Teu Espai, Colla de 
Geganters i Grallers  
de Barberà del Vallès i  
Associació Cultural  
La Cooperativa.


