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6 i 9 d’octubre
Ciutats Defensores dels Drets Humans

JUGUEM AMB FELTRE

Professora: Roser Serra

Activitat solidària, de
recuperació dels jocs 
fets a mà. 
Participant en aquest taller 
col·laboraràs donant la teva 
creació a un grup o entitat 
sense ànim de lucre de la ciutat.

Casal de gent gran del centre 
cívic Ca n’Amiguet
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici 17 de novembre
(4 sessions)

TALLER DE CINEMA.
Fem un curtmetratge 

Filmarem un curtmentratge 
i podràs participar en totes 
les fases que el fan possible. 
Hi ha tasques per a tots/es:  
actors i actrius, responsable 
de localitzacions, de vestuari, 
ajudant de direcció... 

Casal de gent gran
del Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dilluns, de 17 a 19 h. 
Inici 19 d'octubre
(11 sessions)

Inscripcions +30 anys: 1 i 2 d'octubre, de 10 a 18 h. 
OAC (Passeig Dr. Moragas, 224) 

Més informació: Tel. 696.403.764 
(de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)

T’agradaria participar en algun dels tallers per a persones de més de 60 anys però encara no 
tens l’edat? Ara ja pots! Si tens més de 30 anys, pots accedir a les places que hagin quedat 
lliures després de finalitzar el procés ordinari d’inscripció. A quins tallers et pots apuntar?

XERRADA
Què cal saber sobre la 
hipertensió arterial?

A càrrec dels Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya i 

CatSalut

Biblioteca Esteve Paluzie 
Dilluns 30 de novembre, a les 
17 h.

DOLÇOS I POSTRES

Professor: Oriol Lloret

Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dijous, de 17 a 19.30 h.
Inici 15 d'octubre (6 sessions)
Preu: 20,70 €
+ 5 euros de material, a pagar el 
primer dia de curs.

 RENOVACIÓ  
DE LA 
MEITAT  
DELS 
MEMBRES DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’INFANTS 

 Els infants nascuts l’any 2005 que 
desitgin ser representants del Con-
sell d’Infants, poden dipositar la 
seva butlleta, fins al 9 d’octubre, a 
les bústies que trobaran a diferents 
equipaments de la ciutat. 

 El sorteig públic tindrà lloc el 22 
d’octubre a les 18h a la Biblio teca 
Esteve Paluzie.

Durant el mes d’octubre
 � Biblioteca Esteve Paluzie. 

 Espai de Suport: Dimarts i dijous ‘Ju-
guem i aprenem escacs’. Cal inscripció 
prèvia.

 � Casal de Can Gorgs. Tots els divendres 
de mes de 17.30 a 20h. Balls de saló. 
Organitza: Agrupació Social de Jubilats 
i Pensionistes de Can Gorgs.

 � Centre de Negocis Nodus Barberà. 
S’inaugurarà l’exposició itinerant “Fo-
ment de l’economia col·laborativa en 
els polígons de Barberà del Vallès i 
Sabadell”. L’exposició hi romandrà una 
setmana oberta al públic. En acabat, 
l’exposició serà itinerant per les prin-
cipals empreses dels polígons de Can 
Salvatella, Santiga i polígon A. El tema 
principal de l’exposició és la simbiosi 
industrial, la nova estratègia empre-
sarial que busca millorar l’eficiencia 
en l’ús dels recursos i per tant, re-
duir costos i augmentar beneficis tot 
aprofitant sinèrgies entre empreses 
de qualsevol sector de negoci mitjan-
çant l’intercanvi de materials energia 
i aigua.

1 dijous
 � 18h - Mercat Municipal Onze de  

Setembre

 DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN. 

Xocolatada per a la gent gran. Es pre-

miarà a la persona amb més edat de 

Barberà. Organitza: Mercat Municipal 

Onze de Setembre.

2 divendres
 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie

 LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS 
DE MICRORELATS. Recital-Espectacle 
a càrrec de Jaume C. Pons Alorda. Es 
lliurarà un exemplar del llibre reco-
pilatori del concurs als i les assis-
tents. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

4 diumenge
 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet

 BALL PER A LA GENT GRAN. 
 Organitza: AVV La Romànica.

6 dimarts
 � de 14.30 a 16.30h - Torre d’en Gorgs

 CAFÉ DEL COMERÇ: Taller d’apara do-
risme. Idees molt efectives, innova-
dores, amb pocs recursos i pel petit 
comerç. Intervé: Ester Hidalgo, Retail 
Design & Store Marketing Plan de 
“eh! Experiències de compras que no 
pasan inadvertidas”. Inscripcions a 
comerc2@nodusbarbera.cat o al 93 
729 72 72.  

7 dimecres
 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie

 GRUP DE LECTURA PUNT DE LLIBRE. 25 
poemas ilustrados de Miguel Hernán-
dez. Organitza: Biblioteca Esteve Pa-
luzie.

8 dijous
 � 17h - Biblioteca Esteve Paluzie 

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “l’Art de 
crear escola” en motiu de la cele-
bració del 10è aniversari de l’escola 
Miquel Martí i Pol. A càrrec d’un grup 
de nens i nenes representants dels 
alumnes de l’escola. Organitza: Escola 
Miquel Martí i Pol. 

9 divendres

 � 18h - Casal de Can Gorgs
 SESSIÓ DE MÚSICA DE LA RONDALLA 

EL FÉNIX. Entrada gratuïta i oberta a 
tota la ciutadania. Organitza: Agrupa-
ció Social de Jubilats i Pensionistes 
de Can Gorgs.

10 dissabte
 � 17.30 - Torre d’en Gorgs

 BALL GENT GRAN. Música en directe. 
Entrades limitades a l’aforament de 
la sala. Preu entrada: 2 €. 

 FESTA DE TARDOR 2015 
 � 18h - Festa Tercera Edat amb berenar 
 � 19h - Lliurament de plaques pel 
senyor i la senyora de més edat 

 � 19.30h - Ball amenitzat pel Duo 
Màgic 

 Activitat per a la Gent Gran de 
Barberà. Recollir invitacions a la 
seu de l’Associació els dies 5, 6, 7 
i 8 d’octubre de 18 a 20h. presen-
tant el DNI. 

 Organitza: AVV Ca’n Gorcs II

16 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

 HORA DEL CONTE EN ANGLÈS: Where do 
you live? A càrrec de Kids&US Bar-
berà del Vallès. Edat recomanada d’1 
a 3 anys. Durada: 30 minuts. Cal ins-
cripció prèvia. Aforament limitat. 

 � 18.30h - Mercat Municipal Onze de 
Setembre

 DIA INTERNACIONAL DE L’ALIMENTACIÓ. 
Taller de pa ecològic amb degustació.

17 dissabte
 � De 9 a 14h - c/ Pintor Murillo

 MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS. 

18 diumenge
 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet

 BALL PER A LA GENT GRAN.  
Organitza: AVV La Romànica.

19 dilluns
 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie

 GRUP DE LECTURA PUNT DE LLIBRE. 25 
poemas ilustrados de Miguel Hernán-
dez i presentació del poemari Como los 
barcos en la noche a càrrec del seu au-
tor, Miguel Ángel Garrido. 

 Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

20 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie

 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Con-
ferència: Els valors democràtics i la llei 
en la construcció d’un Nou Estat. A càr-
rec de Santiago Vidal, magistrat membre 
de Jutges per la Democràcia. Organitza: 
Aula d’Extensió Universitària.

21 dimecres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

 TALLER INFANTIL: FEM UN RATPENJAT! A 
càrrec de Javier Andrades. Edat a partir 
de 5 anys. Cal inscripció prèvia. Orga-
nitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

23 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

 HORA DEL CONTE TRADICIONAL: El país 
del silenci. A càrrec de Pau Tarruell. 
Edat recomanada 4 anys. Aforament 
limitat. Durada: 45 minuts.

 � De 17.30 a 21h - Casal de Can Gorgs
 FESTA DE LA CASTANYADA amb berenar 

i música. Preu: 5 € socis i 7 € no so-
cis. Venda de tiquets els dies 14, 15 i 
16 d’octubre de 17 a 19h al Casal.

23 i 24 d’octubre
 � 20h - Torre d’en Gorgs

 LA NIT DEL TERROR - TeatreInterac-
tiu. Reserva d’entrades a teatre.de-
sastres@gmail.com. Organitza: Grup 
amateur de teatre D’sas’3.

25 diumenge
 � A partir de les 14h - Centre Cívic Ca 
n’Amiguet. DIA DEL SOCI de l’AV de la 
Romànica. A les 14h Dinar de Germanor. 
A les 16.30h Canviem? A les 17h Ball amb 
música en viu a càrrec de Jordi Sants. 
Organitza: AVV La Romànica.

27 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie

 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Con-
ferència: Secrets del Vaticà: El Papa 
Francesc. A càrrec de Vicens Lozano, 
historiador i periodista. Organitza: 
Aula d’Extensió Universitària.

31 dissabte
 � Mercat Municipal Onze de Setembre

 MERCARTESANIA

Dies 20, 22, 27 i 29 d’octubre de 18 a 20.30h i 
el 3 de novembre de 18 a 20h.
Per a més informació i formalitzar les ins-
cripcions, les persones interessades cal que 
s’adrecin a voluntariat@bdv.cat o al telèfon 
de l’Ajuntament 93 729 71 71 ext. 314. 
Les inscripcions romandran obertes fins di-
vendres 16 d’octubre.

CURS D’INICIACIÓ  
AL VOLUNTARIAT

Ciutats Defensores  
dels Drets Humans

6 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie

 Conferència: Migrants en trànsit: 
abusos i negocis a càrrec de Padre 
Pedro Pantojo (Mèxic) i Helena Ma-
leno (Espanya - Marroc). Activitat 
oberta a tota la ciutadania. AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 

9 divendres
 � 10.30h - TMC

 CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS. Drets Humans, Drets me-
diambientals i Drets de les dones. 
Visió des de tres continents. Po-
nents: Ruth Mumbi (Kènia), Yolanda 
Oquelí (Guatemala), Maryam al 
Khawaja (Bahrain).

JUGUEM AMB FELTRE

Professora: Roser Serra

Activitat solidària, de
recuperació dels jocs 
fets a mà. 
Participant en aquest taller 
col·laboraràs donant la teva 
creació a un grup o entitat 
sense ànim de lucre de la ciutat.

Casal de gent gran del centre 
cívic Ca n’Amiguet
Dimarts, de 17 a 19 h
Inici 17 de novembre
(4 sessions)

TALLER DE CINEMA.
Fem un curtmetratge 

Filmarem un curtmentratge 
i podràs participar en totes 
les fases que el fan possible. 
Hi ha tasques per a tots/es:  
actors i actrius, responsable 
de localitzacions, de vestuari, 
ajudant de direcció... 

Casal de gent gran
del Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dilluns, de 17 a 19 h. 
Inici 19 d'octubre
(11 sessions)

Inscripcions +30 anys: 1 i 2 d'octubre, de 10 a 18 h. 
OAC (Passeig Dr. Moragas, 224) 

Més informació: Tel. 696.403.764 
(de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)

T’agradaria participar en algun dels tallers per a persones de més de 60 anys però encara no 
tens l’edat? Ara ja pots! Si tens més de 30 anys, pots accedir a les places que hagin quedat 
lliures després de finalitzar el procés ordinari d’inscripció. A quins tallers et pots apuntar?

XERRADA
Què cal saber sobre la 
hipertensió arterial?

A càrrec dels Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya i 

CatSalut

Biblioteca Esteve Paluzie 
Dilluns 30 de novembre, a les 
17 h.

DOLÇOS I POSTRES

Professor: Oriol Lloret

Centre Cívic Ca n'Amiguet
Dijous, de 17 a 19.30 h.
Inici 15 d'octubre (6 sessions)
Preu: 20,70 €
+ 5 euros de material, a pagar el 
primer dia de curs.

CASTANYADES 

31 dissabte
- Casal Popular Tangram 

Venda de castanyes a la plaça de 
la Vila i sopar al local de Tangram 
obert a tothom. Inscripció a la seu 
de l’Associació. 

- AVV La Romànica
22.30h - Centre Cívic Ca 
n’Amiguet

 BALL DE CASTANYADA AMB BONIA-
TOS, CASTANYES I VI DOLÇ (apor-
tació 3€). 

1 NOVEMBRE

- AVV Parc Central 
de 10.30 a 13h Diverses activitats 
infantils i castanyada
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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

2 divendres
 � 21.30h -TMC

FESTIVAL INTERNACIONAL RUS. Rússia 
multicolor. Altai i Sibèria. Conjunt Es-
tatal de Dansa Zori Tiumeni de la Fil-
harmònica de Tiumén i Trio Skazíteli de 
l’Altai.

3 dissabte
 � 21.30h -TMC

73 RAONS PER DEIXAR-TE - Cia Focus
L’amor està condemnat a extingir-se? 
Totes les relacions tenen data de cadu-
citat? Si és així, de què serveix la felicitat 
si al final sempre acabem sols? 73 raons 
per deixar-te aborda totes aquestes pre-
guntes en un musical que ens farà riure i 
somriure, però també plorar... i on el con-
cepte de final feliç potser no és el que 
ens esperem d’una comèdia romàntica.

4 diumenge
 � 12h -TMC

CODI POSTAL 00 - Engruna Teatre
Benvinguts a l’oficina de Codi Postal 
00, una oficina molt especial on arriben 
cartes i paquets de tots els racons del 
món. Si alguna cosa t’espanta, o t’omple 
el cor o busca una orella perquè li ex-
pliquis... Només cal que ho escriguis en 
una carta i les carteres de Codi Postal 
00 faran que arribi a bon port!

24 dissabte
 � 21.30h -TMC

PETITS MONSTRES - Villaroel
La comèdia de la crisi dels 40! Sense 
casa, sense feina i sense vergonya.

25 diumenge
 � 12h -TMC

EL LLOP I LES 7 CABRETES - Xip Xap
Hem agafat el conte tradicional de “Les 
set cabretes i el llop” i l’expliquem tal 
com és, ja que ens sembla interessant 
remarcar el protagonisme de la cabreta 
petita.

ENS POTS TROBAR A: Via Sant Oleguer, 6 - laroma@bdv.cat - 93 718 93 28 joventut.barbera

Espai Jove “La Roma” 
Ens pots trobar cada 
tarda (de dimarts a dis-
sabte), i et podrem in-
formar, orientar i asses-
sorar sobre tot allò que 

necessitis: estudis, feina, sexualitat, tallers, recursos... 
Amb l’Espai Jove ‘La Roma’ tens tots aquests serveis 
al teu abast, i una atenció propera i personal. A més 

,podràs gaudir del Punt de Trobada, i de totes les ac-
tivitats que s’hi programen. Hi podràs trobar tallers, 
jocs de taula, ping-pong, ordinadors, projeccions de 
pel·lícules i documentals, exposicions, xerrades, etc. 
Però el més important és el que tu proposis.
A més, l’equipament compta amb diferents espais que 
podràs utilitzar, com ara la sala de miralls o les sales 
polivalents o de tallers. L’Espai Jove ‘La Roma’ és a la 
Via Sant Oleguer, 6. Tlfn. 937 189 328.

MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
D’octubre de 2015 a juny de 2016
Convocatòria per a companyies que 
vulguin presentar la seva obra de 
teatre. Tota la informació a 
www.tmcbarbera.cat

PIDCES  
(Punt d’Informació i 
Dinamització  
Juvenit als Centres 
d’Educació Secundària). 

Vine a visitar-nos a l’hora del pati. 
Institut de la Romànica - dimarts, 
Institut Can Planes - dijous.

ESPAI D’ESTUDI 

A l’Espai Jove La Roma  
(Via Sant Oleguer, 6).  
Posa’t en contacte amb la 
dinamitzadora del PIDCES a 
l’hora del pati per demanar més 
informació o passa directament 
per l’Espai Jove La Roma.

Curra-t’ho a Barberà!

Tots els dijous de 19 a 21h

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

Tots els dimarts de 17 a 20h

ASSESSORIA ASSOCIATIVA 

Tots els dijous  
de 17 a 18.30h

ASSESSORIA DE SALUT

Tots els dijous  
de 17 a 18.30h

SIJ - FIL DIRECTE

És un espai per cercar 
informació acadèmica, 
d’habitatge, temes de salut, 
viatgeteca, treball...  
i tots els temes en els  
que tingueu interès. 

Si ets una persona emprenedora, 
que tens previst muntar un negoci 
o n’has muntat un fa menys de dos 
anys i la teva ubicació és Barberà 
del Vallès, participa a l’11a Edició 
del Concurs d’Iniciatives Empresa-
rials.
Fins el dia 1 de novembre pots pre-
sentar el teu projecte empresarial. 
Més informació a www.bdv.cat

OFERTA FORMATIVA
CURSOS PROPIS

Proper inici de cursos
-  Formació en manipulació d’aliments 

(8h): 20-10-2015

Altres cursos previstos

-  Anglès: nivell 1, preparació acredita-
ció nivell B2

- Operador de carretons elevadors (8h)
-  Operador d’aparells elevadors. Plata-

formes 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

29-09-15 a les 10.30h.
19-10-15 a les 17.30h.
Cal reservar cita prèviament trucant al 
93 719 28 37
Més informació www.esbarbera.cat

PUNT ÒMNIA 
Tallers d’alfabetització digital. 
Calendari

Data inici: 1a quinzena d’octubre
Data fi:1a quinzena de novembre
Hores: 16h.
Horari: dilluns i dijous de 10.30 a 12.30h.

Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia

Tots els dimarts a les 12.30h es dóna 
informació sobre: 
-  Formació bàsica en noves tecnolo-

gies i ús de l’ordinador: tallers alfa-
betització digital 

-  Certificat ACTIC - Acreditació Compe-
tències Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació. L’ACTIC és un certifi-
cat que s’aconsegueix mitjançant una 
prova d’ordinador i acredita sobre 

les competències 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 càl-
cul: Excel, Base de dades: Access, curs de 
preparació a l’ACTIC.

-  Exàmens ACTIC - tots els divendres 
d’11.30 a 14h.

*  Per participar en aquestes sessions, 
cal reservar dia i hora al tlf. 93 719 28 
37 (Punt Òmnia)

INICI DEL PFI AUXILIAR DE VIVERS 
I JARDINS

Adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys 
sense ESO. 
Data inici: 01-10-15
Data fi: 28-06-16
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 
14h. Consultar places vacants. Amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

FEINATECA
SALA DE RECURSOS PER A LA 
CERCA DE FEINA I FORMACIÓ

La Feinateca és una sala amb recur-
sos (ordinadors amb accés a internet, 
premsa, manuals d’orientació, telèfon, 
fax...) per ajudar-te en el teu procés de 
recerca de feina i de formació.
Per poder utilitzar la sala de Feinateca, cal 
tenir el CARNET de FEINATECA vigent (s’ha de 
renovar anualment en el mes de gener). 
Els dimarts a les 10.45h es fan les ses-
sions de renovació de carnet i per as-
sistir-hi cal que demanis hora trucant 
al telèfon 93 7192837. 
La Feinateca ofereix “un servei a la 
carta” que permet escollir, amb di-
versos horaris, els serveis que més 
s’adapten a les teves necessitats.

GARANTIA JUVENIL
Iniciativa europea d’ocupació per re-
duir l’atur juvenil, adreçada a jovent 
entre 16 i 29 anys. El 9 d’octubre a les 
10h tindrà lloc una xerrada informativa 
per informar-te de la Garantia Juvenil i 
ajudar-te en la inscripció que es rea-
litzen a Barberà Promoció. Per assistir 
a la xerrada cal que demanis hora a la 
Fundació Barberà Promoció, a l’Espai 
Jove La Roma o a l’Oficina de Treball de 
la Generalitat.

SESSIONS D’ACOLLIDA 
Coneix els serveis de la Fundació Barberà Promoció i apunta-t’hi

Setmanalment la Fundació Barberà Promoció cita a entrevista a les persones que ho han 
sol·licitat, per informar i assessorar de quins són els serveis i programes que s’hi ofereixen.
Per sol·licitar fer aquesta entrevista inicial, és imprescindible fer una reserva de dia i hora.
Clica en el botó d’Agafa tanda de www.esbarbera.cat i selecciona les opcions que s’hi 
ofereixen. O truca per telèfon al 93 719 28 37.

BARBERÀ PREMIA LES MILLORS 
INICIATIVES EMPRESARIALS

18.30h - Espai Jove La Roma 
XERRADA 'Qui veu el meu perfil? priva-
citat a internet". Inscripcions fins el 15 
d'octubre a l'Espai Jove La Roma. Més in-
formció: laroma@bdv.cat, Tel: 93 718 93 28. 
Facebook: facebook.com/joventut.barbera


