
2 dijous

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
 DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE IN-

FANTIL amb motiu de la commemora-
ció del naixement de Hans Christian 
Andersen. TALLER INFANTIL dissenya i 
endivina amb els contes clàssics. A 
càrrec de Javier Andrades i Ma. José 
Campillo. Inscripció prèvia. A partir 
de 6 anys. Organitza: Biblioteca Es-
teve Paluzie.

6 dilluns

 Plaça del Mil·lenari
 APLEC DEL PA.

 � 9h - Parc de Ca n’Amiguet
 Despertada a càrrec de la colla de Dia-

bles de Barberà.
 � 10.30h - Parc de Ca n’Amiguet

 Cercavila pels carrers de la Romànica 
amb els gegants de Barberà.  Recorre-
gut: plaça Mil·lenari, ronda Santa Ma-
ria, carrer Ramón Berenguer IV, carrer 
Onze de Setembre, via de Sant Oleguer 
i plaça del Mil·lenari.

 � 11h - Parc de Ca n’Amiguet
 Exhibició de la feina dels gossos 

d’atura a càrrec del pastor Jordi 
Muxach campió de diversos con-
cursos amb la Coloma amb ovelles, 
ànecs i oques.

 � 11h - Plaça del Mil·lenari
 Missa a l’església Romànica

 � 11 a 13h - Plaça de Ca n’Amiguet
 Jocs gegants a càrrec de l’Associació 

de Veïns de la Romànica
 � 12h - Plaça del Mil·lenari

 Benedicció i repartiment dels pans. 
Ballada de sardanes amb la Cobla Jo-
venívola de Sabadell

 Centre Cívic Ca n’Amiguet
 Concert de cant coral amb Coral de Can 

Gorgs, Coral Endavant de la Romànica.
 � 13 a 14h - Plaça de Ca n’Amiguet

 Taller de mones de Pasqua a càrrec de 
l’AVV La Romànica

 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
 Ball de Gent Gran amb el duet Taxi 

Gong. Organitza: AVV de La Romànica

 Hi col·laboren: Colla de Diables de Bar-
berà, Associació de Veïns de La Romà-
nica, Colla de Geganters i Grallers de 
Barberà del Vallès, Barberà amb la Sar-
dana, Coral Can Gorgs i Coral Endavant 
de la Romànica

8 dimecres

 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
 Club de Lectura d’Adults. L’última 

trobada de Sándor Márai. Dinamit-
zadora: Carolina Azorín. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

9 dijous

 � 12h - TMC
 DIA DE LES ESQUADRES

10 divendres

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
 HORA DEL CONTE PER A MENUTS. La Vaca 

i la lluna. A càrrec de Sandra Rossi. 
Edat recomanada a partir d’1 any. Du-
rada: 30 minuts. Aforament limitat. Or-
ganitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

11 dissabte

 � 17.30h - Torre d’en Gorgs
 BALL GENT GRAN. Música en directe. 

Entrades limitades a l’aforament de la 
sala. Preu entrada: 2€ per persona.

13 dilluns

 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
 Club de Lectura d’Adults. L’última 

trobada de Sándor Márai. Dinamit-
zadora: Carolina Azorín. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

14 dimarts

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Confe-

rència “Gaudí”: geni o visionari. A càrrec 
de Jordi González, doctor en Història 
de l’Art. Inscripcions obertes a majors 
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. Orga-
nitza: Aula Extensió Universitària.

18 dissabte

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

 � 10h - VISITA GUIADA al Temple Expia-
tori de la Sagrada Familia. Preu soci: 
14€ / Preu no soci: 16€. Inclou el 
desplaçament en transport públic. 
Inscripcions obertes a majors de 50 
anys trucant al 677669217. Organitza: 
Aula d’Extensió Universitària

19 diumenge

 � 11h - Plaça de la Unitat
 DIADA DEL SOCI. Amb paella popular, 

música, inflable i molt més. Orga-
nitza: Associació de Veïns i Boti-
guers del Casc Antic.

 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
 BALL PER A LA GENT GRAN A LA RO-

MÀNICA. Organitza: AVV La Romànica.

21 dimarts 

 � 19h - Institut La Romànica 
 XERRADA Els conflictes amb els/les 

fills/es. Reptes superables, a càrrec 
del Servei Municipal de Mediació i 

Convivència Ciutadana. Adreçada a pa-
res i mares de qualsevol centre educa-
tiu de Barberà del Vallès. No cal ins-
cripció. Aforament no limitat. Organitza: 
L’Escola de Pares i Mares de l’Institut 
La Romànica en col·laboració amb el 
Servei Municipal de Mediació i Convi-
vència Ciutadana.

24 divendres

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
 HORA DEL CONTE EN ANGLÈS. The 

Dressmaker. A càrrec de Kids&Us de 
Barberà del Vallès. Aforament limi-
tat. Inscripció prèvia. Edat recoma-
nada a partir de 4 anys. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 20h - Teatre Municipal Cooperativa
 XI NIT DE L’ESPORT 2015

25 dissabte

 � 22.30h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
 BALL FINAL DE MES A LA ROMÀNICA. 

Organitza: AVV La Romànica.

25 dissabte 

 Mercat Municipal Onze de Setembre 
 MERCARTESANIA 

27 dilluns

 � 18h - Plaça de la Vila 
 ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA DIADA 

CASTELLERA DE LA FESTA MAJOR 2015 
i de les activitats que acompanya-
ran aquesta actuació, que farà de 
Barberà, plaça de Nou. 

 Amb els Castellers de Sabadell
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

 VA DE LLEGIR. Espai de suport als 
instituts (lectures obligatòries). Amb 
inscripció prèvia. Organitza: Biblio-
teca Esteve Paluzie.

28 dimarts

 � 16.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 

SOCIS de l’Aula d’Extensió Universi-
tària de Barberà del Vallès.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 

Conferència “Més filosofia i menys 
Trankimazin”. A càrrec de Clara Es-
quena, psicòloga clínica.

30 dijous

 � 21h - Hotel Campanile
 PRESENTACIÓ amb acompanyament 

musical del llibre “Habitación 217” de 
l’escriptora de Barberà del Vallès, Àsia 
Lafant. Durant aquesta presentació es 
sortejarà una nit d’hotel per a dues 
persones a l’habitació 217 de l’Hotel 
Campanile de Barberà del Vallès.

Abril 2015

ABRIL  2015

23 d’abril
Sant Jordi

Barberà
del Vallès
2 0 1 5

23 dimecres
SANT JORDI

 � De 9 a 21h - Plaça de la Vila
 ·  Fira dels enamorats, Mercat 

de Roses i llibres
 ·  Ràdio Barberà en directe 

98.1 FM
 ·  Lectura participativa de 

relats i poesia. Espai obert 
per compartir escrtis propis 
o d’altres, poemes, lectures 
dramatitzades, contes, mi-
crorelats, etc...

 ·  Signatura de llibres als es-
tands de les llibreries

 ·  Prèstec de llibres i taller de 
xapes de Sant Jordi a l’es-
tand de la Biblioteca Esteve 
Paluzie

 ·  Activitats diverses a l’es-
tand del TMC

 ·  Tallers a càrrec de Gala Llo-
bet adreçats a pares i fills 
per treballar el seu llibre 
‘Los viajes de Adriana’. Es-
tand El Desván del Lector

 ·  Campanya de Sant Jordi 
“Un quilo un llibre” inter-
canvi de llibres, donats per 
empreses o particulars. Els 
aliments recollits es lliura-
ran a la Parròquia de Santa 
Maria per contribuir en la 
seva labor com a seu del 
Banc d’Aliments de Barberà. 
Organitza. Esplai l’Esquirol

 ·  Venda de roses solidàries 
amb Metges Sense Fronte-
res. Organitza: Esplai l’Es-
quirol

 � De 17 a 20h - Plaça de la Vila
·  Taller de punts de llibre de 
roses de paper a l’estand de 
la Biblioteca Esteve Paluzie

· Trobada de Puntaires
·  Pintura al carrer. Taller a 
càrrec del Taller de Dibuix i 
Pintura del Casal de Cultura

 � 18h - Plaça de la Vila
 ·  Ballada de Sardanes amb la 

Cobla Ciutat de Mataró. Par-
ticipa: Barberà amb la Sar-
dana

 ·  Taller infantil de reposte-
ria ecològica. Els partici-
pants guiats per Maribel de 
l’espai-eco faran cupcakes 
ecològics amb forma de 
rosa. Estand Mercat Mu-
nicpal Onze de Setembre. El 
Mercat també realitzarà lec-
tura de poemes.

 � 20.30h - Plaza de la Vila 
 ·  Concert de l ’Orquesta 

Combo Jove. Direcció Albert 
Freixenet.

PORTES OBERTES A LES 
LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES 

MUNICIPALS 

Dissabte 11 d’abril   
 de 10 a 13h

LA BALDUFA
XERINOLA 
LA RONDALLA 

Dissabte 18  d’abril  
 de 10 a 13h

LA BLAVA
RODONA
EL BOSQUET

ABRIL 2015 ABRIL 2015

EL PETIT KIWI 

Dissabte 11 i 18 d’abril   
de 10 a 13.30h

IRIS
Dissabte 18 d’abril  
de 10 a 13h

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

PORTES OBERTES  
A LES LLARS D’INFANTS 

PRIVADES 

organitzat: 
Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès

Vols provar les millors tapes del Vallès?
TASTEM BARBERÀ

25 d’abril de 18 a 24h a la plaça de la Vila
MOSTRA GASTRONÒMICA

Del 30 d’abril al 9 de juny
RUTA DE LA TAPA

T’esperem el proper 
25 d’abril a la 
plaça de la Vila i del 
30 d’abril fins 
el dia 9 de juny 
als establiments 
participants.
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OFERTA FORMATIVA
CURSOS SUBVENCIONATS 
ADREÇATS A PERSONES 
PRIORITÀRIAMENT ATURADES

-  Anglès: Atenció al públic(220h.): inici 
previst 27-04-2015

Xerrades informatives curs 
subvencionats aturats/des:

Dia i hora a escollir (reservant cita 
prèviament trucant al 937192837): 08-
04-2015 a les 10.30h, 15-04-2015 a les 
10.30h.

CURSOS PROPIS
Proper inici de cursos

FORMACIÓ EN MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 
(8h.): 14-04-2015

Altres cursos previstos

-  OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 
(8h.)

- ANGLÈS NIVELLS: 3,10 (40h.)
- COMPTABILITAT INFORMATITZADA (45h.)
- NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (45h.)
- SUPORT VITAL BÀSIC: ÚS DEL DEA (6h.)
- INICIACIÓ A LA LLENGUA XINESA-I (40h.)
-  OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS. 

PLATAFORMES ELEVADORES (8h.)
-  INTRODUCCIÓ AL COACHING (18h.)
Xerrades informatives cursos propis:
Dia i hora a escollir (reservant cita 
prèviament trucant al 93 7192837): 09-
04-2015 a les 10.30h., 20-04-2015 a les 
17.30h. Més informació a www.esbar-
bera.cat.

PUNT ÒMNIA 
Tallers d’alfabetització digital. 
Calendari
PRIMERS PASSOS AMB  
L’ORDINADOR I INTERNET (grup 3)

·  Hores: 24h. Del 08-04-2015 al 27-04-
2015. Horari: dilluns i dimecres de 9 
a 13h.

PRIMERS PASSOS AMB L 
’ORDINADOR I INTERNET (grup 4)

·  Hores: 24h. Del 18-05-2015 al 27-05-
2015. Horari: dilluns, dimecres i dijous 
de 9 a 13h.

PRIMERS PASSOS AMB  
L’ORDINADOR I INTERNET (grup 5)

·  Hores: 24h. Del 17-06-2015 al 29-06-
2015. Horari: dilluns a dijous de 9 a 13h.

Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia

Tots els dimarts a les 12.30h es dóna 
informació sobre:
·  Formació bàsica en noves tecnologies 
ús de l’ordinador: tallers alfabetitza-
ció 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: manteni-
ment bàsic de l’ordinador, Ofimàtica ni-
vell mig, Processador de textos: Word, 
Full de càlcul: Excel, Base de dades: 
Acces, 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 telf. 93 719 
28 37 (Punt Òmnia).

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). El dijous a les 10.30 es fan 
les sessions de renovació de carnet.
La Feinateca ofereix “un horari a la 
carta” que permet escollir diversos 
serveis, segons horari, adaptats a les 
teves necessitats.

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

Per apuntar-te a aquestes xerrades informatives 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

Activitats juvenils
Al mes d’abril 

 � Espai Jove La Roma
EXPOSICIÓ “Què puc estudiar després de 
l’ESO”. Recull de les principals ofertes 
formatives al Vallès Occidental, un cop 
acabada o no la ESO. A més a més, el PIJ 
“Fil Directe” s’amplia amb bona part dels 
materials i recursos disponibles al Saló 
de l’Ensenyament 2015.

9, 16 i 30 d’abril
 � 19.30h - ESpai Jove La Roma
CONSULTORIA D’ORIENTACIÓ FOR-
MATIVA: Què puc estudiar després 
de l’ESO? Servei individualitzat 
d’orientació for mativa. Per resoldre 
dubtes sobre l’itinerari formatiu, 
períodes d’ins cripció i matriculació, 
terminis de presentació de beques, ...

10 divendres
 � 19h- Espai Jove La Roma
ASSEMBLEA GENERAL. Vine i fes noves pro-
postes d’activitats, nits joves, tallers,...

17 divendres
 � 17h - Espai Jove El Forat
SESSIÓ DJ’s. El Forat obre les portes 
a totes aquelles persones d’entre 12 
i 15 anys que vulgueu passar una 
tarda diferent.

 � 18.30h - Espai Jove La Roma
NIT JOVE: FESTIVAL DE RAP. Amb con-
cursos d’MC’s, actuacions de DJ’s i 
molta festa. Segueix l’esdeveniment 
a: www. facebook/joventut.barbera.

21 dimarts 
 � 18h - Espai Jove La Roma
TALLER DE ROSES DE SANT JORDI. 

23 dijous
 � 17.30h - Plaça de la Vila
DIADA DE SANT JORDI. El PIJ s’ubicarà 
a la plaça de la Vila. Hi trobaràs les 
dues exposicións pròpies del PIJ “Fil 
Directe”; Què puc estudiar després 
de l’ESO? I CONNEXIÓ LÍMIT. També hi 
trobaràs informació sobre activitats 

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
permet un treball poc habitual sobre els nostres es-
cenaris amb la llengua d’un dels textos més comple-
xos i fascinants que ha donat la cultura catalana. Un 
clàssic extraordinari sobre l’amor pel coneixement i la 
fascinació pels plaers del món. Les nombroses adap-
tacions de què ha estat objecte aquesta obra, que 
pot ser considerada com la primera novel·la moderna 
europea, demostren el renovat interès que les seves 
aventures han despertat en les successives genera-
cions que han tingut l’ocasió de descobrir-la.

19 diumenge

 � 12h - TMC
L’ENDRAPASOMNIS, Teatre al detall. Al País de la Bona 
Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè 
té malsons. 
Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb el 
coixí, demanen consells a metges, herbolàries i xar-

11 dissabte

 � 21.30h - TMC
ESE SILENCIO INCÓMODO, de la 
Cia. D’sas’3. La familia de la Lola 
mai va estar molt unida, per això, 
tots els seus fills arriben amb 
escepticisme al sopar familiar 
que ha preparat la seva mare. Té 
alguna cosa important que expli-
car, però, el què?

18 dissabte

 � 21.30h - TMC
TIRANT LO BLANC, de la Jove 
Companyia TNC. Una versió 
teatral del Tirant lo Blanc, que 

PIDCES (Punt d’Informació 
i Dinamització Juvenit 
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 trobar informació 
que us interessi.

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.

SIJ - FIL DIRECTE

És un espai per cercar 
informació acadèmica, 
d’habitatge, temes de salut, 
viatgeteca, treball... i tots 
els temes enels que tingueu 
interès. A més trobareu un espai 
d’autoconsulta on teniu a la 
vostra disposició ordinadors amb 
connexió gratuïta a internet.
De dimarts a dissabtes  
de 18 a 21 hores.

Curra-t’ho a Barberà!

És un espai on realitzarem 
sessions adreçades a 
la recerca de feina, i al 
coneixement  
de les eines més utilitzades  
per a aquesta recerca. Si 
vols saber com escriure 
un currículum o veure les 
últimes ofertes de feina, vine!
També et pots posar en 
contacte amb nosaltres a 
través d’internet, escrivint-
nos un correu electrònic a 
la següent adreça: laroma@
bdv.cat.
Tots els dijous de 19 a 21h

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

El servei de mobilitat 
internacional acosta al  
jovent a tot tipus d’informació 
relacionada amb experiències 
a l’estranger. Trobar feina, 
fer un voluntariat europeu, 
pràctiques d’estudis, participar 
en intercanvis juvenils i camps 
de treball, així com conèixer 
les possibilitats que ofereixen 
els programes de mobilitat 
europeus.
També està obert a 
associacions locals que es 
plantegen organitzar projectes 
utilitzant fons europeus.
Tots els dimarts de 17 a 20h

ASSESSORIA ASSOCIATIVA 

Si voleu crear una entitat, 
o ja formeu part d’una i 
necessiteu orientació o 
informació, apropat a l’Espai 
Jove La Roma.
Tots els dijous de  
17 a 18.30h

ASSESSORIA DE SALUT

Cada dijous una tècnica  
especialitzada us informarà, 
orientarà i assessorarà en 
aquells temes de salut que 
us interessin (sexualitat, 
drogues, alimentació). 
Demaneu cita prèvia.
Tots els dijous de  
17 a 18.30h

latans però no troben cap remei que gua-
reixi el mal de la petita princesa. Potser 
l’Endrapasomnis serà la solució...
Una història onírica i màgica que ens 
parla de la por, del valor terapèutic dels 
contes i de com busquem solucions ben 
lluny quan la resposta pot ser dins de 
nosaltres mateixos.

26 diumenge

 � 12.30h - TMC
CONCERT DE SANT JORDI. Actuacions de 
diverses formacions de l’Escola Munici-
pal de Música de Cardona i de l’Escola 
Municipal de Barberà del Vallès. Cal con-
firmar l’assistència prèviament a la taqui-
lla del TMC.

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

joventut.barbera

i tallers per a joves a Barberà del 
Vallès i les primeres pinzellades de 
l’Estiu Jove ‘15.

24 divendres
 � 17h - Espai Jove La Roma
PLAY 3. El Forat obre les portes a to-
tes aquelles persones d’entre 12 i 15 
anys que vulgueu passr una tarda 
diferent.

25 dissabte
 � 17h - Espai Jove La Roma
CAMPIONAT DE FIFA. Les inscripcions 
estaran obertes fins el dia 25 de 
març, a l’Espai Jove La Roma. Obert 
a joves entre 16 i 30 anys. Premis a 
concretar.

28 dimarts
 � 18.30h - Espai Jove La Roma
TALLER DE CUINA: MINI CALZONES DOLCES. 


