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2 i 3 de juny
IV Mostra Gastronòmica

vitats infantils, exposicions d’armes,...   
Organitza: AVV La Romànica.

Fins al 8 de juny
EXPOSICIÓ ‘Per ser nena’ a la Biblio-
teca Esteve Paluzie. Exposició cedida 
per l’Institut Català de les Dones, 
reconeix a les nenes la categoria de 
protagonistes amb veu pròpia del 
seu esdevenir.

Divendres de juny
 � De 17.30 a 20h - Casal de Can Gorgs
BALL PER A LA GENT GRAN. Organitza: 
Agrupació de Jubilats i Pensionistes 
de Can Gorgs.

2 i 3 de juny 
 � IV MOSTRA GASTRONÒMICA a la 
plaça García Lorca. Un espai on 
podrem tastar les diferents espe-
cialitats que establiments locals 
ens oferiran, des de les més tra-
dicionals a les més innovadores o 
exòtiques. 
Dissabte 2 de 18 a 00h 
Diumenge 3 de 12 a 16h 

2 dissabte
 � 11.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INFANTIL: 
‘El imaginario 2’ a càrrec del seu 
autor Francisco Manuel Marcos 
Roldán. Durada: 1.15h. Inclou activi-
tat de dinamització lectora. Inscrip-
ció prèvia. Aforament limitat. Orga-
nitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Durant el mes de juny

BIBLIOTECA  
ESTEVE PALUZIE
Secció persones adultes
Exposició vestíbul:  
Va de viatges
Secció Infantil
Exposició: El Lècxit i el CLI us 
recomanen llegir...
Espai suport
Dimarts i dijous:  
Juguem i aprenem escacs

Espai de suport als instituts  
(lectures obligatòries). Amb  
inscripció prèvia. ‘El Herrero de  
la luna llena’ de Mª Isabel Molina. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

5 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘Escultura monumental: 
Complicidad entre materiales, ar-
tista y sociedad’ a càrrec d’Andrés 
Gavilano, escultor. Inscripcions 
obertes a majors de 50 anys durant 
el curs, els dies de conferència 
o consulta 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 d’Extensió  
Universitària.

6, 13 i 20 de juny
 � de 17 a 19h - Torre d’en Gorgs
ESPAI DE REFLEXIÓ ‘La Salut des 
d’una perspectiva feminista’ amb 
motiu del 28 de maig, Dia Interna-
cional d’Acció per a la Salut de les 
Dones. Cal fer inscripció prèvia a 
l’Oficina de Polítiques de Gènere, 
personalment a Plaça de la Vila, 
1, baixos dreta o per telèfon al 
93 729 71 71 ext.262 o per correu 
electrònic a l’adreça electrònica: 
garciapa@bdv.cat, indicant el 
nom i cognoms, telèfon i email de 
contacte.

7 dijous
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
CONFERÈNCIA I PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE ‘Coeducació, aposta per la 
llibertat’ a càrrec de la seva autora, 
Marina Subirats i Martori, doctora 
en Filosofia per la Universitat de 
Barcelona, catedràtica emèrita 
de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i doctora 
honoris causa per la Universitat de 
Valladolid.

8 divendres
 � 17.30h  -Casal de Can Gorgs 
FESTA DEL CASAL amb ball i berenar. 
Organitza: Associació de jubilats i 
pensionistes de Can Gorgs.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER FAMILIAR: Contes sobre la 
pell, a càrrec de Duna Vilà (Bambú 
és joc). Edat recomanada: de 2 me-
sos a 1 any. Durada: 60 minuts. Re-
queriments: cal portar una estoreta 
antilliscant o tovallola. Inscripció 
prèvia. Aforament limitat. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 22h - Casal de Can Gorgs
BLUES A LA FRESCA. Música en directe 
amb Keith Dunn Balta Bordoy Quartet. 
Venda d’entrades al Casal, abans de 
començar. Organitza: AVV Can Gorgs.

9 i 10 de juny
 � 20è MERCAT MEDIEVAL a la plaça del 
Mil·lenari. Exposicions de tortures, 
espectacles, mercat d’artesania, acti-

26 dimarts
 � 19h.- Auditori Maria Feliu. 
DOCUMENTAL DEL MES. “Petitet”.  
Carles Bosch (Catalunya, 2018) 
El Petitet, exmúsic gitano barceloní, 
va prometre la seva mare moribunda 
que un dia portaria la rumba catalana 
a un gran teatre. Per complir la seva 
promesa, haurà de reunir vint músics 
gitanos i aconseguir que s’entenguin... 
amb una orquestra simfònica!. Activitat 
gratuïta. Aforament limitat. Organitza: 
Col.lectius Socials i Cultura.  

29 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLOENDA DEL CLUB DE LECTURA INFAN-
TIL: Bibliorosegadores i Bibliorosega-
dors. A càrrec de Marc Lloan i MªJosé 
Campillo. A partir de 7 anys. Durada: 
1,45h. Inscripció prèvia. Aforament 
limitat. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

30 dissabte 
 � 18h - Plaça de la Vila 
PRESENTACIÓ DE FESTA MAJOR 2018.

1a ESCOLA DE SALUT  
PER A LA GENT GRAN

Aprenem a cuidar-nos fent 
salut per a tothom, informació i 
inscripcions al CAP Barberà del 
Vallès i al CAP Rosa dels Vents. 
Activitats gratuïtes cada dijous 
de 10.30 a 12 hores.

 � 7 de juny - Biblioteca Esteve Paluzie
Document de voluntats 
anticipades

 � 14 de juny - Biblioteca Esteve Paluzie
Seguretat a casa i prevenció de 
caigudes

 � 21 de juny - Biblioteca Esteve Paluzie
Avaluació, cloenda i lliurament 
de diplomes

MOSTRA D’ENTITATS
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 29 i  30 de 
setembre a la Plaça de la Vila, 
serà novament 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,  intercanviïn 
informació, col·laborin....
Podeu trobar tota la informació 
al Portal d’Entitats de Barberà 
del Vallès o a la pàgina web 
municipal. Les inscripcions per 
participar-hi acaben el 15 de juny.

2 dissabte
 � 21.30h - MOSTRA DE TEATRE 
AMATEUR. ‘El Show debe 
continuar’ 
del Grup 
de Teatre  
La Llauna.
Quan era petita el seu pare li va 
deixar d’herència una Gran Sala 
d’Espectacles. Transcorreguts 
30 anys la Sala està plena de 
decadència. Ja no hi ha artistes 
i ni públic. Ella pensa en vendra 
la Sala, però la seva ajudant 
sempre l’ha animat i, junt a les 
seves amistats, l’infon la força 
per a tornar-la a aixecar. Ella 
tindrà per missió allò que els 
seu pare li va encomanar: El 
Show ha de continuar.

10 diumenge
 � 17.30h - TMC
BALL PER A LA GENT GRAN. Música 
en directe. Preu entrada: 2€. Entrada 
limitada a l’aforament de la sala.

12 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘Pau Casals’ a càrrec 
de Joan Vives Bellalta, Musicòleg 
i Flautista de Bec. Organitza: Aula 
d’Extensió Universitària.

14 dijous
 � De 9.30h a 13.30h - Centre de Negocis 
Nodus Barberà
Curs: TÈCNIQUES TEATRALS PER COMUNI-
CAR I VENDRE MILLOR.
Analitzar i treballar la comunicació i com, 
una bona pràctica d’aquesta, pot bene-
ficiar la nostra dinàmica empresarial i la 
nostra capacitat de venda.
Dirigit a: Personal directiu i/o personal 
responsable d’empreses, persones 
emprenedores en general que vulguin 
desenvolupar i millorar les seves capaci-
tats i habilitats socials i de comunicació. 
Gratuït. Es requereix inscripció prèvia al 
telf. 937297272 o a través de formulari.

16 dissabte
 � OBERTURA PISCINES ESTIU.  
IEM Can Llobet.

 � 9h - Carrer Montserrat Roig
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

20 dimecres
 � A les 10 i a les 18h - Biblioteca  
Esteve Paluzie
TROBADA GRUP DE LECTURA  
PUNT DE LLIBRE. Cloenda de  
temporada amb la participació  
especial del ballarí Aleix Cort a la 
sessió de la tarda. Entrada lliure.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 19.30h - Plaça Cooperativa
DIA DE LA MÚSICA. Concert de l’Escola 
Municipal de Música. Organitza: EMM.

23 dissabte
 � REVETLLA DE SANT JOAN 
Plaça Centre Cívic Ca n’Amiguet
21h - Sopar. Venda de tiquets a 
partir de l’1 de juny a la seu de 
l’AVV La Romànica. Preu 20 euros. 
23.30h - Ball amb música en viu del 
Duo Axis. Organitza: AVV La Romànica.

4 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR - Can Planas.  



4 dilluns
 � 9h - Inici curs Monitors/es 
d’activitats de lleure infantil 
i juvenil-especialització de 
vetllador/a (subvencionat per 
la Diputació de Barcelona - 
Programa complementari per 
l’Ocupació).
 � 15h - Inici curs activitats 
auxiliars de magatzem 
(subvencionat pel SOC). Amb 
inscripció prèvia.

11 dilluns
 � De 17.30 a 18h - Xerrada 
informativa cursos propis 
(anglès, manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, etc...). 
Amb inscripció prèvia.

19 dimarts
 � De 9 a 14h - Jornada Getting 
Talent- Face to Face Barberà 
2018. Durant la jornada 
persones en cerca de feina 
i empreses amb ofertes de 
treball tindran agenda tancada 
per realitzar entrevistes de 
treball. Activitat gratuïta. 
Cal inscriure’s prèviament. 
Més informació a ocupacio@
barberapromocio.cat o al 
telèfon 93 719 28 37 (ext. 715).

22 divendres
 � 9h - Inici curs Operador/a 
certificat de carretons 
elevadors (cofinançat per 
la Diputació de Barcelona-
Projecte FentXarxa).

25 dijous
 � 9h - Inici curs Agent energètic 
(subvencionat per la Diputació 
de Barcelona - Programa 
complementari per l’Ocupació).

27 dimecres
 � De 8.45 a 13h a Fira Sabadell 
- Jornada tècnica: certificats 
de professionalitat i vies de 
reconeixement de l’experiència 
professional (Organitza: 
CONSELL FPO Conca del Ripoll i 
Riera de Caldes).

28 dijous
 � De 10.30 a 11h - Xerrada 
informativa cursos propis 
(anglès, manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, etc...). 
Amb inscripció prèvia.

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.

1 divendres
 � 17h - Espai Gran Centre
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA  
‘Yo hago mi camino’ a càrrec de l’alumnat 
de ‘Compte i camina’ de l’Activa’t +60.

4 dilluns
 � 18h - Espai Gran Ca n’Amiguet
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PINTURA a 
càrrec d’Alberto Martínez

5 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL GENT GRAN

7 dijous
 � 17.30h - Espai Gran Ca n’Amiguet
POSEM A PUNT EL JARDÍ DE L’ESPAI GRAN. 
Apropa’t al jardí i ajuda’ns a plantar les 
noves plantes i hortalisses.

8 divendres
 � 17h - Espai Gran Centre
CINEFÒRUM ‘Un golpe con estilo’ Direcció 
Zach Braff. Gènere: Comèdia.

11 dilluns
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
CINEFÒRUM ‘Un golpe con estilo’ Direcció 
Zach Braff. Gènere: Comèdia.

12 dimarts
 � d’11 a 13h - Espai Gran Centre
CONSULTA: ÚS DEL MÒBIL. S’ha de demanar 
cita prèvia al telèfon 659 20 79 28
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL GENT GRAN

Activitats als Espais Grans
20 dimecres

 � 17h - Espai Gran Centre
TALLER DE FANALETS PER SANT JOAN.  
Veniu avis i àvies, néts i netes a  
fer fanalets per la revetlla de Sant Joan. 
Inscripció gratuïta al 659 20 79 28.

21 dijous
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE FANALETS PER SANT JOAN.  
Veniu avis i àvies, néts i netes  
a fer fanalets per la revetlla de Sant Joan. 
Inscripció gratuïta al 659 20 79 28.

22 divendres
 � 17h - Espai Gran Centre
CINEFÒRUM ‘Un italiano en Noruega’. 
Direcció: Gennaro Nunziante.  
Gènere: Comèdia.

25 dilluns
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
CINEFÒRUM ‘Un italiano en Noruega’. 
Direcció: Gennaro Nunziante.  
Gènere: Comèdia.

26 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL GENT GRAN

28 dijous
 � 17.30h - Espai Gran Ca n’Amiguet
CINEMA EN FAMÍLIA. ‘Vaiana’.  
Veniu a gaudir d’una tarda  
de cinema en família.

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

2 dissabte
 � 18h - Parc Europa 
BARBERÀ PER LA DIVERSITAT. Jornada 
de sensibilització LGTBIQ+. Activitats di-
verses per infants a partir de 7 anys.

5 i 12 de juny
 � 18h - JAKE MATE. Aprofita el nou espai 
habilitat pels jocs de taula de La Roma 
i passa una tarda original i divertida!

6 dimecres
 � 18h - 3x3 DE VOLEY. Vine a practicar 
l’esport més playero de l’estiu!

7 dijous
 � DECORACIÓ DE LA ROMA. Estem 
rejovenint La Roma. I a tu com 
t’agradaria que fos??? Vine i 
participa dels canvis.

13 dimecres
 � 18h - MASTERCHEF LA ROMA. T’agrada 
cuinar i menjar? Demostra les teves 
habilitats culinàries participant.

14 dijous
 � 18h - TALLER DE PD’s. Sempre tens un 
tema pensat per a cada moment?? 
Vine i aprèn quatre coses bàsiques 
per a ser el pinxa discos de la festa.

16 dissabte
 � 17.30h - TORNEIG DE FUTBOL. 

Les inscripcions es poden fer 
presencialment a La Roma o a través 
del correu laroma@bdv.cat abans del 
25 de maig. Els equips han d’estar 
formats per entre 5 i 8 membres.

20 dimecres
 � TARDA DE DROGUES. A vegades 
tenim dubtes o preguntes al 
voltant de les drogues. Resolguem-
les conjuntament: lleis, efectes, 
tolerància, mals rotllos. Parlem-ne.

22 divendres
 � 21h - NIT JOVE. Fem la última nit 
jove del curs, amb la nostra típica 
barbacoa i amb un bingo final ple 
de petits premis. No t’ho perdis.

Activitats per a adolescents i joves
LA ROMA

CONSULTORIES
Dimecres de 17 a 21h
Consultoria de salut per a joves
Dimarts de 17 a 21h
Consultoria sobre formació i treball
Dijous de 17 a 20h
Servei d’assessorament a entitats juvenil

També estem a les 
xarxes socials!

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

13 dimecres
 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE CUINA. Visitem el jardí de l’Espai 
Gran i collim les hortalisses per cuinar-les. 
Inscripció gratuïta al 659 20 79 28.

14 dijous
 � 17.30h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TARDA DE RUMMIKUB A LA FRESCA. Joc de taula.

15 divendres
 � 17h - Espai Gran Centre
TARDA DE RUMMIKUB. Joc de taula.

18 dilluns
 � 16h - Espai Gran Ca n’Amiguet
CONSULTA: ÚS DEL MÒBIL. Servei 
personalitzat per resoldre dubtes sobre l’ús 
del mòbil. S’ha de demanar cita prèvia al 
659 20 79 28.

19 dimarts
 � 17h - Espai Gran Centre
BALL DE SANT JOAN amb música en directe. 
Entrada gratuïta.

Del 26 de juny al 20 de juliol 
 � Estiu jove 2018. Activitats d’estiu per a joves de 16 a 29 anys. Per a consultar 
programació visiteu la web municipal http://www.bdv.cat/joventut


