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La 28a Diada de la Bicicleta, té nova data:
el 5 de juny, a les 11h, a la Plaça de la Vila

A les 7h, la Penya Ciclista Barberà organitza una sortida
al Tibidabo, pels esportistes federats o amb llicència
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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Sabemsa, municipalitzacions 
i pressupostos participatius: 
reforçant un ajuntament amb 
instruments propis i barberencs

Fabià Díaz Cortés
Grup Municipal Junts per Barberà

Telèfons d’interès
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament     93 729 71 71 
Biblioteca Esteve Paluzie   93 718 68 66 
Centre Cívic Ca n’Amiguet  93 719 22 02 
Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 
Jutjat de Pau    93 729 20 35 
Nodus Barberà    93 729 72 72 
Oficina Municipal d’Habitatge 93 719 41 20 
Oficina Municipal d’Esports  93 729 19 87
    93 729 19 27 
Ràdio Barberà    93 729 44 71 
Recollida d’estris vells 
i recollida de poda  93 729 35 36 
Espai Jove La Roma   93 718 93 28 
Servei Local de Català   93 729 34 64 
Torre d’en Gorgs    93 719 28 37 

EMERGÈNCIES 

Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Protecció Civil   112 
Guàrdia Civil    93 719 36 10 
Mossos d’Esquadra   93 734 61 00 
Policia Local    092 
(desde telèfon fix)  93 719 00 90 
Policia Nacional    93 724 75 00 

ATENCIÓ MÈDICA I URGÈNCIES 

Ambulàncies  24 hores   904 106 106 
CAP Barberà    93 719 25 40 
CAP Rosa dels Vents   93 719 42 81 
CAP Badia del Vallès   93 719 26 01 
CUAP Cerdanyola - Ripollet  93 594 22 16 
CUAP Sant Fèlix   93 712 29 59 
Creu Roja   93 726 66 66 
Parc Taulí   93 723 10 10 
Urgències    061 

AIGUA, GAS I LLUM 

SABEMSA (aigües de Barberà) 93 729 46 02 
Gas Natural   902 250 365 
Urgències   900 750 750 
Fecsa-Endesa   902 507 750 
Avaries    902 536 536 

ALTRES SERVEIS

Correus (oficina crtra. Barcelona) 93 718 52 79 
OTG (antic INEM)   93 718 85 11 
Taxis     93 729 07 07 
Funerària Montserrat Truyols SA  93 580 97 10 
Tanatori    93 719 27 78 

www.bdv.cat

FARMÀCIES DE GUÀRDIA  de 9 a 00 hores

Sisquella-Roig. Av. Costa Brava, 2 - Badia       
Granero. c/ Algarve, 2 - Badia         
Pagés. Av. Generalitat, 92   
Losa. Av. Mediterrani, 26 - Badia        
Palomeras. Via Sant Oleguer, 2   
Blanca-Suades. Av. Tibidabo, 68     
Perelló. Anselm Clavé, 8         
Budallés. Av. Burgos, 42 - Badia         
A. Galcerán. Pg. Dr.Moragas, 184           
Ferrer. Av. Burgos, 4 - Badia       
S.Galcerán. Av. Generalitat, 41         
López. c/ del Bosc, 105       

Bertran. Local 151 CC Baricentro 
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Juny

Des que la Plataforma Ciutadana per Barberà va entrar en 
l’escena política de la nostra ciutat, sempre ha manifestat la 
seva voluntat de donar prioritat a aquests quatre objectius.
A banda del dia a dia i de l’activitat normal d’una 
administració, en aquest cas la local, s’estan donant passes 
per assolir aquests compromisos. Segurament algú pot 
donar una altra versió dels fets, però al cap i a la fi, els fets, 
són això: fets.
El mes d’abril ha tingut dues dates molt importants a la 
meva agenda i a l’agenda de ciutat: els dies 8 i 28. Amb una 
diferència de vint dies, la nostra ciutat ha estat protagonista, 
en la primera data, d’un acord històric entre ciutats que volen 
treballar per a la recuperació dels serveis, i en la darrera, de 
la presentació dels pressupostos participatius 2017.
El passat 8 d’abril, vam assistir a l’acte de presentació 
d’un acord de cooperació entre els municipis de 
Badalona, Ripollet, Cerdanyola, Sabadell i Barberà per a 
la municipalització de serveis en algun cas i per establir 
convenis de cooperació, en uns altres. 
Un acord, que és una manifestació clara d’intencions 
i de compromís, per part de les ciutats que hi som 
representades. Una manera clara de comprometre’ns amb 
el que sempre hem defensat: oferir a la ciutadania el millor 
servei possible, i al millor preu, amb els mecanismes de 
control oportuns. 
Recollint les paraules de Fernando Urruticoechea Basozabal, 
interventor d’Oriola, recordem que: “Los servicios públicos 
primero se han de blindar, luego remunicipalizar y siempre 
con el control y la participación ciudadana”.
I donant la importància que ha de tenir la participació 
ciutadana en les decisions de ciutat, el dijous 28 d’abril, es 
van presentar els primers pressupostos participatius, que 
recolliran íntegrament propostes de la ciutadania.
L’objectiu, molt clar: tota aquella persona o entitat que 
tingui una proposta per dur a terme a la nostra ciutat, amb 
un pressupost que no sobrepassi els 30.000 euros, podrà 
presentar-la, per ser debatuda i escollida en un procés 
participatiu, sense precedents.
Aquesta prova pilot aspira a ser el tret de sortida d’altres 
processos participatius que donin més poder a la ciutadania.
 
Participació a l’hora de presentar les propostes i 
participació a l’hora d’escollir-les.

Remodelacions de places, adaptacions de parcs infantils 
per tal que aquests siguin el més inclusius possibles, donar 
resposta a espais o necessitats concretes de la ciutat, 
adreçades a un tipus de ciutadania en concret: infants, joves, 
gent gran... ciutadania en l’ampli sentit de la paraula, són 
possibles opcions per presentar les propostes.
Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà engresquem a 
totes aquelles persones i entitats amb idees a fer-les arribar 
pel seu estudi.
Des d’aqui donem les gràcies per les aportacions i per fer 
ciutat plegades.

Aquestes darreres setmanes des del Grup Municipal de 
Junts per Barberà hem seguit centrant el nostre esforç en 
dotar a l’ajuntament d’instruments propis i de gestió directa. 
Era el nostre compromís, i en aquesta línia també treballem 
dia a dia. Tenim molt clar que són passes inicials i bàsiques, 
però que suposen un abans i un després en la dinàmica 
de treball polític i tècnic a l’Ajuntament i en la relació entre 
Ajuntament i veïnat. 

En el cas de Sabemsa, tanquem un procés on aquesta 
empresa municipal passa a tenir tot el seu capital 
íntegrament públic, amb un procés de canvis d’estatuts 
que també ha suposat una ampliació i concreció del seu 
objecte social (cicle de l’aigua, serveis urbans municipals i 
obres i instal·lacions municipals) i una exposició clara dels 
seus compromisos socials amb la ciutat.  Una concreció de 
l’objecte social i una introducció de compromisos socials 
on el paper de Junts per Barberà i el nou govern municipal 
han estat claus. I, el que és més important, el convenciment 
que obrim una nova etapa, amb un instrument fort, arrelat 
i experimentat com Sabemsa que ha de reforçar la gestió 
directa, seriosa i transparent en serveis públics i activitats 
municipals que l’ajuntament ha de garantir al conjunt de 
barberencs i barberenques. En aquesta línia també cal 
entendre el compromís institucional subscrit pel nostre 
ajuntament a través d’un conveni intermunicipal per l’estudi 
i promoció de la municipalització i internalització de serveis 
municipals. Són noves pràctiques polítiques a Barberà que 
es sumen a altres iniciatives, com les d’assessorament a 
altres municipis en el seu procés de remunicipalització del 
servei d’aigua o l’estudi de remunicipalització de serveis 
municipals a la nostra ciutat i que han d’anar concretant-se 
en les properes setmanes. 

I els instruments propis i barberencs també són una 
realitat amb la proposta experimental de pressupostos 
municipals participatius, centrada en projectes d’inversions 
per a l’any 2017. Espais polítics que van impulsar Junts per 
Barberà i altres grups municipals del nou govern municipal 
teníem molt clar que aquesta havia de ser una mesura a 
desenvolupar des de fa temps, i amb aquest objectiu vam 
introduir-la al pacte de govern i ara la concretem amb una 
proposta experimental per aquest proper 2017, i que haurà 
de consolidar-se a la nostra ciutat en els propers anys 
amb el compromís, participació i corresponsabilitat entre 
ajuntament, teixit associatiu de la ciutat i veïnat en general.

Des de Junts per Barberà valorem molt positivament les 
passes fetes, i seguirem sent constants i persistents per 
anar més enllà, sense oblidar, des del convenciment i la 
humilitat, que és des de la pressió i empenta del carrer i 
del teixit associatiu pro-actiu de la ciutat on està la clau 
per consolidar i fer evolucionar aquestes passes, i també 
d’altres que s’han de donar. 

Proximitat, optimització de 
recursos, transparència i 
participació

Entre tots i totes fem 

Festa Major!
Si ets de Barberà del Vallès i ets actor o actriu, escrius, 

pintes, o tens un grup de música, dansa, teatre i vols 
participar a la Festa Major de la nostra ciutat... 

Ara és el teu moment!
Des de l’Ajuntament volem escoltar les teves propostes. 

Si estàs interessat o interessada, posa’t en contacte 
amb el Departament de Cultura a la següent adreça 

electrònica: festesbarbera@gmail.com 
Tens fins el dia 23 de maig per fer-les arribar!

Anima’t i demostra els teus talents a tota la ciutat!
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Grups Municipals

Ganar el cambio, 
también desde Barberà

El futuro es el empleo

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Grups Municipals

¿Inquina, maledicencia o proselitismo?Valors Republicans i 
Pressupostos Participatius

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Ara que just recordem el 85è aniversari de la 
proclamació de la República i volem transmetre els 
ideals del republicanisme, que no deixen de ser els 
de posar els interessos de la col.lectivitat, per sobre 
dels individuals, hem de recordar als qui van perdre 
la vida defensant-la. El grup municipal d’Esquerra 
Republicana, hem presentat al Ple de Març, una 
moció que recolza la creació d’un Banc d’ADN, com 
a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria 
històrica per a identificar els desapareguts durant 
la guerra civil. Es tracta de recollir l’ADN pur dels 
familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin 
les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil 
i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions 
dels cossos, i es puguin identificar. A Catalunya hi 
ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han 
obert 3. Des de la recuperació de la democràcia i 
especialment en els darrers anys s’ha fet una notable 
tasca de divulgació de la memòria històrica. Però és 
responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i 
s’afavoreixi totes aquestes iniciatives a favor de la 
dignificació, divulgació i difusió de la memòria històrica.

“Els valors republicans, es resumeixen posant 
els interessos de la comunitat, per davant dels 
individuals”

També volem manifestar la nostra satisfacció per 
haver estat capaços com equip de govern, de posar 
les primeres pedres per tenir uns pressupostos 
participatius. Segurament, hi haurà qui cregui que no 
és gaire, que podriem ser més agosarades i haver 
proposat un projecte de pressupostos participatius 
diferent. Però sempre m’agrada dir que preferim  
caminar amb passes curtes i fermes. I aquest n’és un 
exemple més de que hem entrat al govern per canviar 
coses. Vàrem dir que obririem les portes i finestres de 
l’ajuntament, i que les parets serien de vidre, sense 
amagar res. Volem que aquesta prova pilot, ens serveixi 
a totes, per participar i conèixer a fons fins on podem 
arribar. És l’hora de que la gent de Barberà digui la 
seva i ens acostumem a decidir les coses importants 
del municipi. 

Doncs això, transparència amb pas ferm i mentalitat 
republicana, anem caminant cap a una millor relació 
amb la ciutadania, amb més proximitat, amb més 
eines per exercir la democràcia. Volem empoderament 
ciutadà, i per fer-ho possible se li han de donar eines al 
poble. 

La creación de empleo es el principal compromiso 
político del Partido Popular

En los últimos doce meses, se han creado más de 570.000 
empleos. España encadena ya 11 trimestres consecutivos 
de crecimiento. Somos el país que más crece de Europa y 
el que más empleo está creando. A esta potente velocidad 
de crucero, en 2019 habrá 20 millones de españoles 
con empleo y la tasa de paro se habrá reducido al 13 por 
ciento. Ése es nuestro objetivo y podemos conseguirlo si 
mantenemos el rumbo. 

Así, año a año, nos alejamos del “infierno” de paro, 
malgasto público y destrucción de empleo al que nos 
abocó el partido socialista desde 2008, una formación que, 
contumaz en sus errores, sigue empeñada en las mismas 
recetas que a punto estuvieron de arruinar nuestro país. 

La opción segura para el 26 de junio es el Partido Popular. 
Cualquier otra opción es una ruleta. La apuesta por la 
recuperación, por la estabilidad, por la certidumbre, es 
confiar en el Partido Popular. Estamos convencidos de que 
los españoles lo van a decir una vez más y esperamos que 
después del 26 de junio nadie vuelva a utilizar el veto para 
bloquear la situación política como hizo el señor Sánchez.

Todos aquellos que no quieran un Gobierno de Podemos, 
o que no quieran poner en riesgo el proceso de 
recuperación económica tienen que saber lo que está 
en juego y no pueden abstenerse. No es algo remoto e 
irreal, sino que ha estado a punto de ocurrir y que ya está 
ocurriendo en determinadas comunidades autónomas y 
ayuntamientos como el nuestro. 

Hay mucho en juego. No podemos regresar al pasado, 
sería injusto con los esfuerzos de todos los españoles 
en estos años. La única alternativa al PP es un Gobierno 
formado por la gente que ha llevado a Otegi al Parlamento 
Europeo a denigrar a la democracia española y humillar a 
las víctimas de ETA, por esos que son incapaces de pedir 
la libertad de los presos políticos en Venezuela o por los 
que proponen romper la soberanía nacional. Ésa es la 
elección real que se plantea a los españoles.

El Partido Popular es la principal formación política de 
España. Podemos cometer errores, pero todo el mundo 
sabe lo que somos, lo que defendemos y que cuando 
gobernamos, a la gente le va mejor. Tenemos un proyecto 
para el futuro de España, un proyecto ambicioso y avalado 
por los resultados. Tenemos un plan para crear dos 
millones de empleos en los próximos años y podemos 
hacerlo porque en estos dos últimos años ya creamos un 
millón. Sólo estamos a mitad de la tarea. Ahora se trata de 
no volver a esos años en los que aumentaba mes a mes el 
número de hogares con todos sus miembros en paro. 

La actualidad política de las últimas semanas nos 
remite al auge del fascismo en Europa. Desde acuerdos 
vergonzosos para no dar refugio a quien huye de 
la guerra y expulsiones “en caliente”, al crecimiento 
electoral de las candidaturas fascistas, es evidente que 
al capitalismo se le está cayendo (de nuevo) la careta 
“amable” y “demócrata”.

Ante la resistencia de los pueblos, su respuesta son leyes 
mordaza, represión y criminalización de los movimientos 
sociales y políticos. La Operación Araña, la persecución 
del movimiento sindical y de las personas que defienden 
los derechos de los refugiados son síntomas de esta 
corriente fascista. Pero hay motivos para la esperanza: 
la participación en política, la movilización social y el 
trabajo desde la base para organizar a las trabajadoras y 
trabajadores son nuestras armas. En Francia el pueblo se 
moviliza contra la reforma laboral (inspirada en las de PP 
y PSOE), se extienden las movilizaciones contra el TTIP, 
y en España se dan pasos para formar una candidatura 
unitaria contra los recortes. La alianza electoral entre 
Podemos e Izquierda Unida abre la posibilidad de frenar 
una mayoría absoluta de PP y Ciudadanos que tendría 
las manos libres para aplicar un nuevo recorte de 10.000 
millones de euros.

En Catalunya, las experiencias de alianza electoral entre 
las izquierdas han funcionado con éxito desigual en 
las municipales de hace un año, en las autonómicas 
de septiembre o las generales de diciembre. En estas 
últimas, casi todas las fuerzas que luchan contra las 
políticas de la Troika se unieron en En Comú Podem, 
fórmula que seguramente se ampliará el próximo 26 
de junio. Defender a la mayoría trabajadora debería ser 
suficiente motivo para conseguir que quienes aún no se 
han sumado, como las CUP, puedan hacerlo en el futuro.

En Barberà, hace un año, nos enfrentamos en dos 
candidaturas: Recuperem Barberà y Junts per Barberà. 
Desde entonces, a pesar de las coincidencias y la 
buena sintonía entre los dos grupos municipales, la 
lógica gobierno/oposición no ha permitido una mayor 
colaboración. Si queremos que de verdad cambien las 
cosas en Barberà, no será por voluntad de una ERC 
subordinada a las políticas austeritarias de Junts pel 
Sí o de una PCPB que mantiene posiciones ambiguas 
e incluso contradictorias, como en el tema del futuro 
de la secundaria. Las transformaciones vendrán de la 
movilización popular y la unidad de acción de las fuerzas 
del cambio. Trabajemos.

“La alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida 
abre la posibilidad de frenar una mayoría absoluta de 
PP y Ciudadanos que tendría las manos libres para 
aplicar un nuevo recorte de 10.000 millones de euros.”

Es lamentable el espectáculo que cotidianamente nos ofrecen 
gente llena de rencor y que el único objetivo político que tienen 
es destrozar el modelo de sociedad que entre todos y todas 
nos hemos dotado. Tenemos el derecho y la obligación de 
realizar todos los cambios necesarios para mejorar la sociedad, 
pero también el deber de conocer de antemano cuales son las 
alternativas que se nos ofrecen para poderlas analizar y elegir 
con criterio. Basta ya de tejer infundios, malicias y descréditos 
de manera indecente e imprudente. Cualquier ciudadano ve la 
tozuda realidad de la ciudad y se da cuenta de que Barberà era y, 
de momento, sigue siendo una ciudad agradable donde vivir. La 
ciudadanía ya no tragamos ruedas de molino, ni queremos que 
se nos trate como personas sin criterio o sin capacidad de ver y 
entender lo que ocurre en nuestra sociedad.

¿Estamos tan mal como algunos quieren hacernos creer? 
¿Cuantas ciudades disponen de un servicio educativo público 
que permita la educación integral de 0 a 18 años? ¿Cuantos 
municipios disponen de equipamientos deportivos tan 
diversificados que permiten la práctica deportiva de cualquier 
persona? ¿Tantas ciudades hay de nuestro tamaño que tengan 
una Biblioteca y un Teatro donde la cultura esté al alcance de 
toda la población? ¿Existen en otros lugares edificios de viviendas 
de alquiler social como tenemos la suerte de tener aquí, o 
una empresa pública de gestión del agua como Sabemsa és 
habitual? Podemos seguir con los ejemplos, pero seguro que 
cada persona puede compararlo por sí misma.

Por supuesto que no vivimos en el paraíso y que siempre hay 
cosas por las que luchar y progresar. Se me ocurren también 
ejemplos: Las calles de la ciudad cada día están peor tanto de 
mantenimiento como de limpieza. ¿Acaso no hay dinero para 
ello?
El liderazgo se ejerce y se practica, no se teoriza. ¿Donde está la 
dinámica de liderazgo del equipo de gobierno con las entidades 
vecinales, deportivas, culturales o cívicas? Cada vez que alguien 
propone alguna cosa, el Ayuntamiento dice que no tiene criterio 
y que se haga lo que quiera la mayoría. ¿Qué mayoría si hay 
disparidad de propuestas?  Estamos hablando de acciones 
concretas, no de medios para llegar a la acción. 
Se teoriza mucho sobre los refugiados que llegan a Europa y 
desconocemos si existe un plan de actuación municipal para 
acogerlos. Si no existe, ¿porqué se habla tanto de los demás y 
se hace tan poco de lo que nos corresponde? y si existe, ¿donde 
está explicado y con qué colaboración ciudadana se ha contado?
O las carpas en verano. Suponían molestias a los vecinos y por 
ello eran mejorables. Pero eliminarlas sin más, ¿no es un modelo 
de gestión pública impuesto, sin contar con la opinión de una 
parte de la juventud? 

Si la participación, la transparencia o el gobierno de una ciudad 
se ejercen y no se teorizan, ¿porqué algunos que tendrían que 
hacerlo sólo saben expandir su cizaña, su inquina o su particular 
punto de vista de la ciudad? ¿No será que hay gente que tiende 
a pensar que su visión de la vida debe ajustarse a la realidad 
concreta y es ésta la que debe parecerse a su idea? En otras 
épocas, a estas actitudes teñidas de populismo se les llamaba 
totalitarismos. Ahora vuelven a estar de moda en algún sector. 
Esperemos que la sociedad sepamos madurar sin romper con 
la realidad y caer en una paranoia. Los hechos son hechos en 
todas partes. Que no nos los quieran interpretar y mucho menos 
imponer.
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Entrevista

Durant aquests mesos de govern, 
quines han estat les primeres 
mesures o decisions que han hagut 
de prendre? 
Les primeres línies polítiques que 
hem marcat des de Serveis Socials 
en aquests mesos han estat clares: 
garantir l’habitatge, l’alimentació i els 
subministraments a totes aquelles 
persones en situacions vulnerables. 
Per fer-ho primer hem hagut de 
posar-nos al dia sobre la situació, 
estudiant cas per cas per a trobar 
solucions. Com a mesures concretes, 
hem posat en marxa la targeta 
moneder, hem fet una roda de 
contactes amb les entitats financeres 
per a garantir el seu compromís 
d’aturar els desnonaments i donar 
compliment a la Llei 24/2015. En 
aquest sentit, hem començat a 
treballar junt amb Parc Municipal 
d’Habitatge i Territori i Medi Ambient 
per a intentar mobilitzar el parc de 
lloguer que acumulen els bancs i 
que es troben desocupats. També 
es manté contacte directe amb les 
empreses de subministraments per 
evitar els talls o, en cas de no arribar 
a temps, garantir la reconnexió en 
menys de 24 hores. Un punt clau ha 
estat el procés d’adjudicació de les 
beques menjador, hem estat molt 
atents en aquest sentit per a garantir 
aquest dret a tots aquells infants 
que ho necessitin. Creiem que el 
model de beques menjador de la 
Generalitat és clarament una aposta 
insuficient i cal millorar-lo molt, per 
això hem vetllat perquè el pressupost 
municipal pugui arribar allà on no 
arriba l’administració catalana.

Quines són les prioritats de l’Equip 
de Govern per aquesta legislatura 
en les seves regidories? 
Algunes de les nostres prioritats 
per al període 2015-2019 són 
créixer en parc de lloguer social de 
gestió pròpia, créixer en habitatges 
d’acollida temporal, millorar les 
actuals instal·lacions dels Serveis 
Socials Bàsics, reforçar els equips 
bàsics d’atenció social, crear un 
Punt d’Atenció Energètica i reforçar 
les vies de col·laboració en matèria 
d’inserció i ocupació. També 
continuarem creixent en beques 

menjador, en nombre d’hores per a 
Servei d’Assistència Domiciliària i en 
places per al Centre Obert. S’està 
començant a estudiar un projecte de 
centre de lleure per a infants amb 
necessitats específiques i una línia 
d’ajuts per alumnes de secundària. 
A banda d’aquestes mesures 
concretes, el PAM del pacte de 
govern marca en el seu primer eix 
el que ha de ser la nostra acció per 
aquests quatre anys.

De tota aquesta àmplia varietat 
de projectes, alguns de gran 
envergadura, quins veuran la llum 
de manera immediata?  
Estem treballant en molts d’aquests 
projectes des de fa mesos i durant 
les properes setmanes estarem en 
condicions de presentar mesures 
com el Fons de Lloguer Social, els 
Habitatges d’Acollida Temporal o el 
Punt d’Atenció Energètica.

Quin missatge vol transmetre als 
veïns i veïnes? 
Tenim un Ajuntament sensible 
en matèria de drets socials i que 
no té por d’anar més enllà de 
la tasca institucional a l’hora de 
defensar la ciutadania. Disposem de 
professionals compromesos amb les 
necessitats de la ciutat i que treballen 
també per vocació pròpia en benefici 
de la comunitat  barberenca.

Quin model de ciutat que li 
agradaria per a Barberà? 
Des del carrer, i, ara també dins 
l’Ajuntament, hem defensat un model 
de ciutat propera i amb un govern 
capaç d’entendre la realitat de les 
persones, amb una forma d’actuar 
transparent i participativa. Volem 
transmetre aquesta visió comunitària 
fins l’últim racó de la ciutat i 
promoure valors com la solidaritat, la 
lluita col·lectiva, la defensa dels drets 
socials, la igualtat, el feminisime, 
l’antiracisme i l’antifeixisme. 
Continuarem obrint espais de debat 
arreu de la ciutat per a discutir sobre 
el model de Barberà que volem, 
creiem que aquest és el millor camí 
per a construir comunitat.

David Clarà García

Regidor de Serveis Socials Municipals i Emergència Social

“El compromís del govern es mantenir una dotació 
pressupostària que permeti afrontar les demandes 
socials de cara a 2017”

Les primeres 
línies que s’han 
marcat Serveis 
Socials han estat 
garantir l’habitatge, 
l’alimentació i els 
subministraments 
a totes aquelles 
persones en 
situacions 
vulnerables

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies te 
el pressupost de 2016? 
Aquest 2016 hem crescut molt en 
pressupost i actualment disposem 
d’una dotació econòmica important 
per donar resposta a les diferents 
necessitats de la ciutat en matèria 
social. Aquest primer any ens 
permetrà fer una valoració clara de 
les àrees que hem de reforçar per 
al pressupost de 2017. La previsió 
és créixer i crear noves partides per 
a afrontar les diferents mesures 
a desplegar. En tot cas la línia 
pressupostària també la marca el 
nostre PAM i les necessitats de la 
ciutat que són diverses i s’han d’anar 
actualitzant dia a dia. El compromís 
del govern és mantenir una dotació 
pressupostària que permeti afrontar 
les demandes socials de cara a 2017.

Plens Municipals 2016
Ple Municipal de març
El primer punt del dia va ser l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

Seguidament es va debatre el següent punt 
de l’ordre del dia, l’aprovació provisional 
de la modificació de les Ordenances 
Fiscals per aquest any 2016 que va estar 
exposat per la tinenta d’Alcaldia de Serveis 
Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez 
Barrosso. 
L’acord va ser aprovat amb els vots a favor 
de la Plataforma Ciutadana per Barberà 
(PCPB), Junts per Barberà (JxB), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i Partit 
Popular (PP), les abstencions del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) i els vots en 
contra de Recuperem Barberà (RB).

El segon punt del dia va ser donar compte 
al ple del Decret relatiu a l’aprovació del 
Pla Pressupostari pel període 2017-2019 
que també va detallar la tinenta d’Alcaldia de 
Serveis Econòmics i Hisenda. 

Tot seguit també es va procedir a donar 
compte d’altre Decret, en aquest cas, 
relatiu a l’Aprovació de la Liquidació del 
Pressupost  del 2015. 

El quart Punt de l’ordre del dia va estar 
dedicat a l’aprovació de l’Adhesió a la 
campanya ‘Compromís amb l’Equitat de 
Gènere’ al manifest institucional municipal 
del 8 de març de 2016, Dia Internacional 
de les Dones i de Mesures Municipals de 
l’Equitat de Gènere. L’acord va ser exposat 
per la regidora del Programa Municipal de 
Política per a l’Equitat de Gènere, Mireia 
Sánchez Pi. L’acord va ser aprovat per 
unanimitat de tots els grups municipals. 

Un dels altres punts de l’ordre del dia va ser 
l’aprovació de l’acceptació de la renúncia 
del treballador municipal Josep Robert i 
Ferrer com a patró de la Fundació Barberà 
Solidària així com el nomenament del 
també treballador Jordi Porta Ruiz com a 
nou patró de l’entitat. L’acord va ser aprovat 
per unanimitat de tots els grups municipals. 

El punt sisè del Ple va ser donar compte del 
decret relatiu a la declaració de dedicació 
exclusiva del regidor, Fabià Díaz Cortés que 
tal com va explicar la tinenta d’Alcaldia de 
Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez, 
passen a ser de la dedicació parcial al 80% 
que realitzava fins ara i que es va establir a 
través de Decret d’Alcaldia al mes de juliol 
de 2015, a ser exclusiva arran de les tasques 
municipals que actualment desenvolupava el 
primer tinent d’Alcaldia. 

La sessió plenària va continuar amb l’apartat 
de mocions. La primera de les presentades 
va ser pel Grup Municipal d’ERC relativa 
a la declaració política sobre el servei de 
Rodalies de Catalunya. La moció va ser 
aprovada amb els vots a favor de PSC, 
PCPB, JxB, ERC i RB, i amb els vots en 
contra del PP. 

A continuació es va presentar altra de les 
mocions, en aquest cas també presentada 
pel Grup Municipal d’ERC i relativa al suport 
al Banc d’ADN per a les Identificacions del 
desapareguts a la Guerra Civil. Aquesta 
moció també va ser aprovada amb els 
vots a favor de PSC, PCPB, JxB, ERC i RB, i 
l’abstenció del PP. 

La següent moció presentada pel Grup 
Municipal de Junts per Barberà en suport 
a la Campanya de Boicot, Desinversions i 
sancions contra Israel i en solidaritat amb 

Palestina va ser retirada de l’ordre del dia.

L’última de les mocions presentades va 
ser del Grup Municipal Junts per Barberà 
i relativa a la implementació de la Llei 
11/2014 contra l’Homofòbia, aprovada per 
unanimitat de tots els Grups Municipals.
 
A continuació es va donar compte de les 
resolucions alcaldia presidència. 

Pel que fa a les mocions d’urgència, es van 
votar la urgència de la presentada pel PSC 
referent al Seguiment i Verificació Municipal 
de les Mesures acordades al ple del 
Parlament de Catalunya sobre l’Emergència 
Social. Finalment la moció no va ser 
debatuda perquè no es va acceptar la seva 
urgència, amb els vots en contra de PCPB, 
JxB i ERC, les abstencions de RB i els vots a 
favor de PSC i PP. 

La sessió va concloure amb el torn de precs 
i preguntes.

Ple Municipal d’abril
El Ple es va iniciar amb l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior per unanimitat de tots 
els Grups Municipals.

A continuació es va passar a debatre 
el punt número 2 de l’ordre del dia on 
es va aprovar la modificació de crèdit 
núm.4 per suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris.
Carmina Pérez Barroso, segona tinenta 
d’Alcaldia de Serveis Econòmics i Hisenda, 
va exposar als presents el punt i va explicar 
que aquesta modificació es realitza per 
poder dur a terme tres obres a la ciutat 
que s’han d’atendre abans de l’estiu. 
Aquestes són els treballs al porxo de l’escola 
Elisa Badia, els de l’escala d’emergència 
de l’escola Can Llobet i els treballs de 
pavimentació de la piscina d’estiu de l’IEM 
Can Llobet. El punt es va aprovar per 
unanimitat de tots els Grups Municipals.
 
Al punt número 3 es va debatre l’aprovació 
del Pla Estratègic de subvencions de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel 
període 2016-2018.
La segona tinenta d’Alcaldia, Carmina Pérez 
Barroso, va explicar als presents les línies en 
les quals es concreta el Pla. Aquest punt es 
va aprovar amb els vots a favor del PP, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i l’abstenció de RB.

A continuació es va debatre el punt número 
4, exposat pel primer tinent d’Alcaldia de 
Serveis Municipals Bàsics, Fabià Díaz Cortés, 
que va explicar als presents l’adaptació 
i modificació dels estatuts de Serveis i 
Aigües de Barberà Empresa Municipal, 
S.A. (SABEMSA). Aquest punt es va aprovar 
amb els vots a favor d’ERC, JxB i PCPB, 
l’abstenció del PP i els vots en contra de 
PSC i RB.

Al punt 5 i 6 de l’ordre del dia es va donar 
compte, al primer, de la concessió de 
comissió de serveis i de presa de possessió 
del lloc de treball de tresorera a Lídia 
Aguilar Fabregat per un període màxim d’un 
any prorrogable, per un any més, en cas de 
no haver-se cobert el lloc de treball amb 
caràcter definitiu.
Al punt 6 es va donar compte al ple de 
l’acord de JGL de 19 d’abril de 2016 
d’aprovació d’un conveni de cooperació 
entre municipis en els processos 
d’internalització de prestació de serveis i 
activitats locals. 

Tot seguit es va passar a l’apartat de 

mocions, la primera d’elles i presentada 
pel Grup Municipal del PSC pel seguiment 
i verificació municipal de les mesures 
acordades al ple del Parlament sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (resolució 17/
XI del Parlament de Catalunya), Aquesta 
moció no es va aprovar amb els vots en 
contra d’ERC, JxB i PCPB, l’abstenció del PP 
i els vots a favor de RB i PSC.

La següent moció presentada pel Grup 
Municipal d’ERC de rebuig a l’acord entre 
la Unió Europea i Turquia per fer front a la 
crisi de les persones refugiades es va retirar 
de l’ordre del dia i es va passar a la següent 
moció, presentada pel Grup Municipal del 
PSC, relativa al preacord subscrit pels caps 
d’estat i el govern de la UE amb Turquia. 
Aquesta moció es va aprovar amb els vots 
a favor de RB i PSC, les abstencions d’ERC, 
JxB i PCPB i els vots en contra del PP.

El Grup Municipal del PSC va presentar 
la següent moció en defensa de les 
Diputacions. Aquest punt no es va aprovar 
amb els vots en contra de RB, ERC, JxB i 
PCPB i els vots a favor de PP i PSC.

Al punt número 8 es va donar compte de 
les resolucions alcaldia presidència i es va 
passar al punt 9 de l’ordre del dia dedicat a 
les mocions d’urgència.

La primera d’elles, presentada pel Grup 
Municipal de Junts per Barberà de suport 
a la campanya de boicot, desinversions i 
sancions (BDS) contra l’estat d’Israel i en 
solidaritat amb Palestina. Es va aprovar la 
urgència amb els vots a favor de RB, ERC, 
JxB, PCPB i PSC i els vots en contra del PP. 
Aquesta moció es va aprovar amb els vots 
a favor de RB, JxB, PCPB i PSC, l’abstenció 
d’ERC i els vots en contra del PP.

Tot seguit es va passar a la següent moció 
d’urgència presentada pel Grup Municipal 
de la PCPB en nom de l’Equip de Govern 
per posar de manifest que l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès es posiciona en contra 
de l’acord entre la Unió Europea i l’estat de 
Turquia.
La urgència es va aprovar per unanimitat 
i a continuació es va exposar la moció als 
presents. Aquesta moció es va aprovar 
amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, PCPB, 
l’abstenció del PSC i els vots en contra del 
PP.

El ple municipal va concloure amb el torn de 
precs i preguntes.

A la web municipal

 www.bdv.cat 
es poden consultar totes les actes 

aprovades dels Plens. 

A més, Ràdio Barberà emet en directe 
cada sessió del Ple Municipal íntegrament, 

tant per la 98.1 de la FM 
com per internet 

(www.bdv.cat/radio-barbera). 
Durant els següents dies, els i les portaveus 

dels Grups Municipals visiten l’emissora local, 
on són entrevistats per comentar la sessió. 

Aquestes entrevistes estan disponibles
 al canal Ivoox de l’Ajuntament de

 Barberà del Vallès 
(http://ajuntamentdebarberadelvalles.ivoox.com), 

des d’on es poden escoltar i descarregar.
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Notícies
Cinc ajuntaments presenten l’acord 
per cooperar en la remunicipalització 
de serveis
En el marc de les jornades 
‘L’aigua, font de drets!’, els 
alcaldes i alcaldesses de 
Barberà del Vallès, Sílvia 
Fuster Alay; Badalona, Dolors 
Sabater Puig; Cerdanyola del 
Vallès, Carles Escolà Sánchez; 
Sabadell, Juli Fernández i 
Olivares; i Ripollet, José M. 
Osuna López van presentar el 
passat 8 d’abril, a Ripollet un 
acord de cooperació entre 
municipis en els processos 
d’internalització de prestació 

de serveis i activitats locals. 
Es vol crear un àmbit estructurat 
de col·laboració entre els 

ajuntaments que, entre 
altres, tenen en comú que 
prioritzen endegar processos 
d’internalització de prestació 
de serveis i activitats que 
actualment estan externalitzats 
sota diverses fórmules 
contractuals.

Barberà dóna suport al Banc d’ADN per identificar restes 
de les víctimes de la Guerra Civil
Barberà del Vallès va aprovar una 
moció en suport a la iniciativa, al 
passat Ple Municipal del mes de 
març. 

Amb la moció es vol mostrar 
el suport institucional de 
l’Ajuntament a la iniciativa del 
Banc d’ADN de la Universitat de 
Barcelona per a la identificació 
de totes aquelles persones 
desaparegudes durant  la 
Guerra Civil, així com a altres 
iniciatives que s’endeguin a 

Catalunya amb aquest mateix 
objectiu. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament 
difondrà el projecte del Banc 
d’ADN organitzant conferències 
informatives, realitzant 
formacions a personal treballador 
perquè puguin informar sobre 
aquest tipus d’iniciatives, així com 
enviant informacions a les entitats 
de tot el municipi perquè puguin 
divulgar i fomentar la memòria 
històrica del nostre país.

      Barberà

Barberà inaugura l’Hort de la Torre
L’Hort de la Torre és un projecte 
endegat per Barberà Promoció 
com a punt de sinergia entre 
l’alumnat de jardineria i altres 
persones que realitzen accions 
per a la millora de la seva 
ocupabilitat i la cerca de feina i 
formació. 

El projecte neix a partir del 
projecte integrat “Les plantes 
per cuinar i per curar” que 

Barberà Promoció va iniciar l’any 
2015 per afavorir la transició atur 
treball de les persones.

L’Alcaldessa de Barberà, Sílvia 
Fuster Alay i la Regidora de 
Serveis Socials Municipals, Parc 
Municipal d’Habitatge, Economia 
Social i de Proximitat i Ocupació, 
Sandra Ramos Montesinos van 
donar pas a la plantada a l’hort.

La plantada la van realitzar 
l’alumnat del PFI - Programa de 
Formació i Inserció Auxiliars de 
Vivers i Jardins, que ha estat el 
curs que ha construït l’hort. Un 
cop feta la plantada, l’alumnat del 
PFI va “passar l’aixada” a l’alumnat 
del curs de d’Auxiliar de Vivers i 
Jardins que s’ha iniciat el 26-4-16. 
El curs és una de les accions del 
Programa Integral de Garantia 
Juvenil que es realitza a Barberà 
Promoció. 

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs

Cloenda del 
programa 
COB Orienta
149 alumnes de 3r dels Instituts 
Can Planas i La Romànica, han 
participat en el programa COB, 
Coneixement d’Ocupacions de 
Barberà del Vallès.
L’acte de cloenda, va estar presidit 
per l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, i per la 
Regidora d’Ocupació, Sandra 
Ramos Montesinos, que han 
felicitat al jovent per estar realitzant 
un procés d’orientació com el 
COB, que els ajudarà a saber quins 
interessos professionals tenen. 
L’objectiu és apropar als 
participants a ocupacions 
representatives de sectors 
ocupacionals per facilitar-los-hi la 
presa de decisió del seu itinerari 
formatiu professional un cop 
finalitzin l’ESO.

El 22 d’abril va néixer la CEP, la 
cadira de sota l’arbre de l’Hort de 
la Torre d’En Gorgs. 
Per les seves habilitats manuals, 
i interès en col·laborar, la van fer 
el Pedro, el Juan i l’Antonio que 
participen al servei de cerca 
de feina i formació de Barberà 
Promoció. 
El nom abreviat inicial és CEP, 
perquè els seus peus són un cep. 
El dia de la inauguració de l’hort, es 

va fer una votació del nom complet 
per posar a la CEP. Surt escollit, 
amb un 65% de vots a favor: Cultiu 
d’Empoderament Professional.
El concepte transmet cultivar 
l’empoderament de les 
persones per assolir el seu 
objectiu professional i, en 
aquest sentit, la “P” representa, 
alhora,  els conceptes “Personal” i 
“Professional”.
La CEP observarà les accions que 
es realitzen a la Torre d’En Gorgs i 
a l’Hort i ens ho anirà explicant.

El consistori barberenc destinarà 
més de 500 mil euros a polítiques 
d’ocupació
L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès dedicarà més de 500 
mil euros a desenvolupar 
diferents projectes per incentivar 
l’ocupació al municipi. Ho 
farà a través de dues línies de 
subvenció atorgades per la 
Diputació de Barcelona (240.000 
euros) i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (320.000 euros). 

Amb aquests ajuts el consistori 
realitzarà projectes per millorar 
l’ocupabilitat mitjançant formació 
ocupacional amb garantia de 
certificat de professionalitat, 

amb la inserció laboral dins 
d’empreses, i impulsant 
l’emprenedoria mitjançant ajuts 
econòmics i assessorament. 

Dins de la formació ocupacional 
amb garantia de certificat de 
professionalitat que s’oferirà 
es trobaran especialitats com 
la de monitor o monitora 
de lleure (amb obtenció de 
titulació oficial), consergeria, 
neteja d’equipaments i control 
d’accessos. 
Per a més informació: 
www.esbarbera.cat

El consistori rebrà diferents subvencions amb les quals 
realitzarà diferents projectes per fomentar l’ocupació a través 
de formació, inserció laboral dins d’empreses i impulsar la 
creació de noves empreses
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Notícies
Barberà dóna el tret de sortida 
als seus primers Pressupostos 
Participatius

L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès va presentar el 28 
d’abril, en un acte obert a la 
ciutadania, l’experiència pilot de 
pressupostos participatius que 
vol endegar aquest any.

La presentació, que va tenir 
per objectiu que el veïnat 
del municipi conegui com 
presentar propostes que es 
podran dur a terme durant l’any 
2017, va estar explicada per la 
Comissió de Serveis Econòmics 
del consistori, formada per 
Carmina Pérez Barroso, tinenta 
d’Alcaldia d’Hisenda, Pere Pubill 
i Linares, tinent d’Alcaldia de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació, i David 
Clarà García, regidor de Serveis 
Socials i Emergències Socials.

La benvinguda de l’acte va anar 
a càrrec de l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay que va manifestar sentir-se 
satisfeta per endegar aquesta 
iniciativa per primer cop a la 
ciutat. 

Aquesta prova pilot comptarà 
enguany amb una dotació 
pressupostària de 150.000 
euros, un import que equival al 
45% del total de la inversió de 
2016, finançada amb recursos 
propis. I que es poden presentar 
propostes amb un pressupost 

màxim de 30.000 euros 
cadascuna. 

Qui pot presentar propostes i què 
cal fer?
Les propostes de projectes per 
incloure en els pressupostos de 
2017 les podran presentar totes 
les persones empadronades 
a Barberà del Vallès, entitats o 
grups de persones que constin 

al registre municipal. 

Un cop presentades totes les 
propostes el consistori barberenc 
realitzarà un estudi exhaustiu 
de totes les rebudes. Els Serveis 
Tècnics Municipals seran els 
encarregats d’avaluar cada una 
d’elles així com la seva viabilitat 
tècnica, normativa i econòmica. 
Realitzat l’estudi de les propostes, 
es farà un acte públic on es 
donaran a conèixer tots els 
projectes acceptats. En aquest 
acte, les persones o entitats 
que les hagin presentat podran 
defensar-les públicament. El 
següent pas serà realitzar la 
votació de les propostes on 
podrà participar tota la ciutadania 
de Barberà. Els resultats es faran 
públics durant el mes d’octubre 
de 2016. 

Aquest és el primer cop que la ciutadania 
s’implica en tot el procés i presenta els seus 
projectes per fer-los realitat. Aquesta nova 
experiència de Pressupostos Participatius, vol 
esdevenir “una nova Barberà més justa i social”.

- Presentació de propostes: fins el 19 de juny de 2016
- Estudi de les propostes
- Acte públic de presentació de propostes acceptades: 
durant el mes de setembre de 2016
- Votació: durant el mes de setembre de 2016
- Selecció definitiva de propostes aprovades: durant el 
mes d’octubre de 2016

Per conèixer més dades dels Pressupostos Participatius, així com de la 
presentació de propostes, consulta la web: 

http://www.bdv.cat/pressupostos-participatius-2017
Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb 

l’Ajuntament al següent correu electrònic: 
pressupostosparticipatius@bdv.cat
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La Colla de Geganters i Grallers de Barberà del 
Vallès lliura la col·lecció de revistes ‘Gegants’, per 
tal que la ciutadania pugui conèixer de prop el 
món geganter

Barberà en un minut 

Més de 250 persones gaudeixen de la paella 
popular en el Dia del Soci del Casc Antic

Barberà celebra la Diada de Sant Jordi marcada per una tarda de pluja. Durant el matí es va gaudir de 
més d’una vintena de parades de llibres i roses, moltes d’elles solidàries, que van ser acompanyades 
per diferents activitats culturals

Les corals de l’Escola Municipal de Música marxen de colònies 
per assajar l’audició conjunta del mes de maig

L’AVV La Romànica organitza una multitudinària 
‘Festa Motera Rockera’ amb l’objectiu de recollir 
fons destinats als bancs d’aliments de la ciutat

L’Alcaldessa de Barberà i el regidor d’Educació van donar a conèixer als nens i nenes de l’Escola 
Pablo Picasso quin és el seu treball diari i com es prenen decisions a la Sala de Plens del 
consistori

‘Esplai El Piolet celebra el seu 25è aniversari amb 
diverses activitats. La gran festa de l’Esplai El 
Piolet se celebrarà el proper 29 de maig al parc 
de Can Serra

Barberà celebra l’Aplec del pa. La tradicional 
festa va comptar un any més amb el suport 
de les entitats culturals i veïnals del municipi

Dones.com organitza la conferència ‘La 
dona en la II República. Una mirada amb 
perspectiva de gènere’

L’alumnat de l’Escola Can Llobet visita 
Ràdio Barberà, activitat inclosa en el cicle 
‘Anem a la Ràdio’

El Mercat Onze de Setembre convida a 
Pau Bermúdez i Vila de Master Chef

L’AVV La Romànica torna a gaudir d’un 
nou ball ambientat en la Fira d’Abril

Entitats i Ajuntament comencen a treballar 
plegades en la Festa Major 2016

Més de 300 infants participen en una 
nova edició de ‘Música al carrer’. Enguany 
han ballat una cançó de Bollywood
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NotíciesNotícies

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va aprovar el passat 
30 de març una moció 
presentada pel Grup Municipal 
Junts per Barberà, relativa a 
la implementació de la Llei 
11/2014 contra l’Homofòbia, que 
va ser defensada per la regidora 
del Programa de Col·lectius 
Socials, Mireia Sánchez Pi.

En aquesta moció s’estableix 
que “aquesta llei és un compendi 
de normatives i disposicions que 
tenen com a objectiu fonamental 

eradicar l’homofòbia, la transfòbia 
i la bifòbia, i garantir els drets 
de les persones LGTIBQ” . La 
norma decreta tot un règim 
d’infraccions i sancions per fer 
front a comportaments i accions 
de caire homòfob, i demana a 
les administracions públiques 
de Catalunya a fer efectiu el 
contingut i coneixença de la 
mateixa.

Per aquest motiu, el consistori 
barberenc i dins “del compromís 
d’aquest municipi amb la 

L’Ajuntament dóna suport a la 
implementació de la Llei Contra 
l’Homofòbia

defensa dels drets i llibertats de 
les persones LGTIBQ” estableix en 
l’acord que farà “divulgació de la 
llei a  través dels mitjans públics 
de difusió de l’Ajuntament”, i que 
instarà a la Generalitat a endegar 
de forma eficaç i urgent l’article 
12 de la llei 11/2014 en tots els 
centres educatius del municipi.

Més informació a www.bdv.cat

Formació sobre 
violència de 
gènere
La secció de Benestar Social i el 
Programa Municipal de Polítiques 
per a l’Equitat de Gènere de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès han organitzat la formació 
“Nenes i nens que pateixen 
violència de gènere a la parella”, 

L’objectiu era facilitar elements 
bàsics tant teòrics com pràctics, 
per a poder reflexionar sobre 
la intervenció en el problema 

de les nenes i nens víctimes 
de la violència de gènere 
en la parella, visibilitzar que 
són víctimes directes també 
i donar eines que ajudin en 
la intervenció amb casos.  
D’aquesta manera es pretén 
millorar la pràctica quotidiana en 

l’atenció i protecció d’aquests 
infants.

La formació va anar a càrrec 
de Raúl Lizana Zamudio, 
psicòleg, formador i supervisor 
especialitzat en violència de 
gènere a la parella.

El 28 d’abril el Punt de 
Voluntariat, el Pla Educatiu 
d’Entorn i el Programa 
Municipal de Polítiques per 
a l’Equitat de Gènere  de 
l’Ajuntament de Barberà van 
organitzar la celebració de la 
Diada de Sant Jordi.

Una quarantena de persones 
van poder gaudir d’un 
contacontes coeducatiu 
destinat a les famílies que 
participen del Lècxit i a les 
persones voluntàries. Al llarg 
de l’activitat es van poder sentir 
3 contes diferents vinculats a 

El Lècxit celebra Sant Jordi valors com la igualtat de gènere, 
la diversitat i el respecte per 
l’entorn.

L’activitat convidava a la 
participació i a la reflexió 
al voltant d’estereotips de 
gènere, donant models 
alternatius de feminitat i 
masculinitat per trencar mites i 
potenciar la llibertat en nenes 
i nens.

Aquest taller s’emmarca en 
les accions de promoció de la 
llengua i la cultura al municipi, 
tot reconeixent la tasca 
educativa que les persones 
voluntàries estan duent a terme 
amb els infants del Lècxit.

Els infants del Consell Municipal 
d’Infants estan treballant per 
donar resposta a l’encàrrec 
polític que van rebre per part del 
Ple Municipal en relació a les 
activitats de la Festa Major que 
van adreçades a nens i nenes. 

Durant uns dies van recollir 
propostes dels seus companys 
i companyes de les escoles i 
després de classificar-les per 
temàtiques, les van prioritzar.  
El dijous 21 d’abril, amb la 
col·laboració dels amics i 

Consell Municipal d’Infants

amigues del Consell, que 
havien estat convidades a la 
reunió habitual del Consell, 
van definir les propostes més 
votades i les van presentar a 
l’alcaldessa, Sílvia Fuster Alay,  
al regidor d’Educació, Juan 
Antonio Grimaldo Dueñas i al 
regidor de Cultura, Ramon Cos i 
Orobitg, que també havien estat 
convidats a la segona part de 
sessió. 

Barberà del Vallès compta 
amb una nova Llar d’infants 

autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya 
anomenada El Petit Cangur.

És un centre d’educació infantil 
de primer cicle. Els infants 
poden iniciar l’escolaritat 

als 4 mesos d’edat.
Amb aquesta nova escola 

bressol, la ciutat de Barberà 
compta amb 4 llars d’infants 

privades : Llar d’infants El 
Petit Kiwi, Llar d’infants IRIS, 
Llars d’infants Les Nimfes i 

Llar d’infants El Petit Cangur.

Provital Group i l’Associació Artistas Diversos 
organitzen el II Concurs de Arte Provital Group,

 amb l’objectiu de propiciar la inclusió de 
persones amb discapacitat mitjançant l’art.

Recollir les expressions d’artistes amb alguna discapacitat 
significa acceptar nous punts de vista nascuts de la 

diversitat, enriqueix l’entorn i introdueix la creativitat a 
la vida diària, per tal demostrar que la discapacitat no 

discapacita, sinó que pot estimular que d’altres capacitats 
es desenvolupin exponencialment.

Les obres hauran d’estar inspirades en la bellesa i la 
natura. Només poden participar artistes amb discapacitat 

acreditada i residents a Espanya.
Per a més informació de com participar, selecció d’obres, 

premis, i exposició a www.provitalgroup.com i www.bdv.cat.

II Concurs d’Arte Provital Group, 
per a la inclusió de persones amb 

discapacitat mitjançant l’art
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Notícies Educació
Què puc estudiar 
després de l’ESO?
El jovent de Barberà del Vallès, 
un cop acabat o no l’ESO pot 
trobar diferents ofertes formatives 
per continuar els seus estudis 
com Batxilletat, CFGM i CFGS, 
Programes de Formació i 
Inserció, Garantia Juvenil, Centre 
de Formació d’Adults, etc. Tota 
aquesta informació la trobareu 
al llibret d’orientació formativa a 
la web municipal www.bdv.cat i 
també podreu visitar l’exposició 
“Què puc estudiar després de 
l’ESO?” a l’Espai Jove La Roma.
A Barberà podreu trobar, 
entre d’altres, el Programa de 
Formació i Inserció d’Auxiliar 
de Vivers i Jardins. Respecte 
als CFGM es pot estudiar 
Laboratori o als CFGS es pot 
accedir Química ambiental o 
Laboratori d’anàlisi i control de 
qualitat, entre d’altres, a l’Institut 

La Romànica o el Batxillerat 
d’Arts Plàstiques i Disseny o de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut 
Can Planas o els batxillerats 
d’Humanitats i Ciències Socials 
o de Tecnologia a l’Institut La 
Romànica.

Alguna de les novetats pel proper 
curs és el nou CFGS d’Integració 
Social que pertany a la Família 
Professional de Serveis 
Socioculturals i a la Comunitat 
i que es realitzarà a l’institut Lluís 
Companys de Ripollet. 

L’Institut La Romànica reuneix a quinze empreses en la 
II Jornada Tècnica de FP de Química
La trobada va servir per enfortir 
els lligams entre l’FP i el món 
empresarial del sector. Les 
empreses presents van tenir 
l’oportunitat de mostrar a 
l’alumnat la seva identitat i els 
diferents llocs de treball que 
ofereixen. 

Vine i visita el 
Museu Pau Casals

Els barberencs i 
barberenques poden 

visitar de forma gratuïta 
el Museu Pau Casals, 

ubicat a la Av. Palfuriana, 
67 a la platja de Sant 

Salvador, a El Vendrell, 
durant els mesos de gener, 

febrer, març, octubre 
novembre i desembre de 

2016 i 2017. Per fer-ho, 
hauran d’acreditar la seva 

residència a la ciutat.
Aquestes visites venen 

donades pel conveni que 
té signat l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb la 

Fundació Pau Casals.

Es lliuren els guardons del 29è 
Concurs Literari Castell de Barberà
El 5 de maig, el TMC va acollir 
el lliurament de guardons de la 
29a edició dels Premis Literaris 
Castell de Barberà.

En total es va fer entrega de 
41 guardons. Van ser lliurats 
per l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster Alay, el 

regidor d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas, i per diferents 
membres del jurat format 
per professorat dels diferents 
centres educatius de Barberà, 
representants de la Biblioteca 
Esteve Paluzie, i del Servei 
Educatiu del Vallès Occidental.

El Vallès Occidental es coordina per poder 
fer l’acollida de refugiats amb garanties
Aquesta tasca s’ha fet a través 
d’una Comissió Tècnica, creada 
per encàrrec d’aquest Consell 
d’Alcaldes i alcaldesses. El 
secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat, Oriol 
Amorós, ha assistit al Consell 
per tal d’explicar les actuacions 
previstes en matèria de refugiats 
i ha destacat la feina feta per la 
comarca.
En aquest sentit, la Comissió 
Tècnica, formada per 
representants del govern local 
(Sabadell, Sant Cugat i Terrassa), 
entitats (Càritas, Creu Roja i 
CCAR) i universitats (UAB), 
ha portat a terme diferents 
actuacions per assegurar la 
màxima coordinació entre 
tots els municipis que estan 
disposats a fer aquesta acollida 
i entre tots els actors i agents 
que puguin tenir un paper 
destacat en l’atenció a les 
persones nouvingudes. El 
Consell Comarcal ha actuat 
com a plataforma necessària 
en aquesta coordinació tant 
imprescindible entre el món 
municipal, el govern català 
i altres administracions 
competents en l’acollida de 
persones refugiades.

S’ha volgut aportar el 
coneixement del territori i de 
les entitats que el conformen 
en aquesta acollida a les 
persones refugiades i també s’ha 
manifestat el desacord amb el 
govern espanyol en qüestions 
com els terminis i recursos 
d’acollida i hem estat al costat 
de les entitats municipalistes i el 
Fons Català de Cooperació, per 
fer front a la situació.
En un primer moment l’actuació 
comarcal s’ha focalitzat en la 
coordinació dels municipis, 
realitzant diferents reunions i 
trobades informatives. I també 
s’ha centrat en la col·laboració 
amb les entitats que treballen 
sobre el terreny a indrets 
com els camps d’Idomeni, 
fent la primera acollida i 
moltes vegades permeten la 
supervivència dels desplaçats. 
Destaca l’aportació feta al mes 
d’octubre al Fons Català de 
Cooperació, de 13.400 euros, per 
a fer aquesta primera acollida.
Consulta les accions 
desenvolupades pel Consell 
Comarcal en el projecte “Amb 
les persones refugiades. El 
Vallès, comarca acollidora” a 
www.bdv.cat
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Gent Gran

Barberà ret homenatge a les persones nonagenàries
La regidoria del Programa per 
la Gent Gran de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès ha volgut 
retre homenatge als avis i àvies 
nonagenaris de la ciutat.

Les persones grans, 
acompanyades pels seus 
familiars i per l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay i el regidor de Gent Gran, 
Francisco Blanco Romero, van 
poder gaudir d’una jornada que 
té per objectiu distingir-los per la 
seva trajectòria vital.

L’Alcaldessa de Barberà 
va dedicar unes paraules 
d’agraïment a les persones 

homenatjades, i va lliurar a 
tots els avis i àvies un obsequi 
recordatori dels seus 90 anys.

Pintura o dibuix 

Escultura

Manualitats creatives 
 

PARTICIPA A LA SEGONA 

EXPOSICIÓ D'ART
+60 anys 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Quin tipus d'obres es poden exposar?

Pintura o dibuix - Escultura - Manualitats creatives

Què cal fer per poder exposar?

Només has d'omplir la fitxa de participació amb les 
teves dades personals i les característiques de l'obra 
i lliurar la fitxa abans del 31 de maig de 2016, a 
l'oficina del Programa Municipal per a la gent gran.

On pots recollir la fitxa de participació?

Pots descarregar-la a la pàgina web de l'Ajuntament: 
www.bdv.cat/gent-gran

Pots passar-la a recollir per l'oficina del Programa 
Municipal per a la gent gran.

INAUGURACIÓ 6 DE JUNY A LES 17 H

Condicions

- L'artista ha de tenir 60 anys o més i estar  
empadronat a Barberà del Vallès.
- Només s'admetrà una obra per persona.
- Mida màxima de les obres: pintura o dibuix  60 
x 40 cm; manualitats creatives i escultures 40 x 
40 cm.
- Totes les obres han d'anar identificades amb 
nom, cognoms i telèfon de l'artista.
- L'admissió d'obres estarà subjecte a les 
possibilitats de la sala d'exposicions (Sala 
Salvador Allende. Biblioteca Esteve Paluzie).      

PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN
C/ Marquesos de Barberà, 125
Telf: 93.729.71.71  
Mòb: 696.40.37.64 (Trucades, SMS i Whatsapp)
Dll-Dv de 8.30 a 14.30 h

II Exposició

Un total de 50 ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès 
van viatjar el passat 18 d’abril per visitar la Serra de Cazorla.
Un circuit de 6 dies on han pogut visitar, entre d’altres, 
l’Embassament del Tranco de Beas i el Parc Cinegètic o les 
ciutats de Jaén i Baeza, on acompanyats per un guia oficial 
van descobrir el castell de Santa Catalina a Jaén o l’increïble 
llegat renaixentista de Baeza, declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco. 

La Gent Gran de Barberà marxa de 
Turisme Cultural

El barberec Miquel Pietro 
Salvador celebra 100 anys
L’Alcaldessa de Barberà, Sílvia 
Fuster Alay, va visitar a Miguel Pietro 
Salvador, barberenc que va celebrar 
fa poc dies els seus 100 anys.
Miguel Pietro Salvador, que va néixer 
el 23 d’abril de 1916 i natural de 
Zamora, va estar acompanyat en tot 
moment per la seva filla i els seus 
dos fills.

Habitatge

Les sol·licituds es poden 
presentar a l’OMH fins el 15 de 
juny de 2016. Es convoquen dos 
tipus d’ajuts diferents:
- MIFO: La quantia de la subvenció 
correspon al 40% de l’import del 
lloguer amb un mínim de 20 i un 
màxim de 200 euros mensuals. 
Poden sol·licitar l’ajut les persones 
físiques  titulars d’un contracte de 

lloguer de l’habitatge que sigui el 
seu domicili habitual i permanent.
- COL·LECTIUS ESPECÍFICS: 
L’import de l’ajut s’estableix en 
funció de la unitat familiar, dels 
ingressos i de l’import del lloguer 
i és d’un mínim de 20 i un màxim 
de 200 euros mensuals. Poden 
sol·licitar l’ajut les persones 
titulars de contractes de borses 

Convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer 2016
d’habitatge i d’habitatges 
gestionats per entitats sense 
ànim de lucre amb contractes de 
lloguer signats a partir de l’1 de 
novembre. S’inclouen en aquest 
ajut les persones que l’any passat 
van rebre la prestació d’urgència 
especial per a desnonaments. 
Més informació a l’Oficina 
Municipal d’Habitatge de Barberà. 

L’Ajuntament de Barberà de Vallès 
vol mostrar públicament el seu 
rebuig a la decisió del govern 
en funcions de l’estat espanyol, 
de presentar un recurs davant el 
Tribunal Constitucional en contra 
dels articles 2, 3, 4, 5 i 7 de la Llei 
24/2015 de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Aquesta Llei, impulsada 
des del carrer, gràcies a una ILP 
promoguda pels moviments socials 
com la comissió promotora de la 
ILP, la PAH i l’APE, entre d’altres 
associacions, és vital per garantir 
unes condicions dignes de vida per 
les persones.
Aquest Ajuntament continuarà 
treballant per a les persones 
que més ho necessiten perquè 
considera inacceptable el recurs 
interposat, que vulnera de manera 
flagrant el dret a l’habitatge dels 

catalans i catalanes. A més, aquesta 
decisió suposa un nou atac contra 
la legitimitat del Parlament de 
Catalunya i l’acció de govern de la 
Generalitat de Catalunya i bloqueja 
una vegada més qualsevol intent 
de protegir els drets bàsics de la 
ciutadania.
És per això que l’Ajuntament de 
Barberà vol manifestar públicament 
que continuarà vetllant perquè 
es respectin els drets dels veïns i 
veïnes, que es trobin en situació 
d’exclusió residencial i pobresa 

energètica i que seguirà tramitant 
aquests expedients.
Per últim, volem instar al Parlament 
de Catalunya i a la Generalitat de 
Catalunya a continuar aplicant la 
llei 24/2015 o reforçar-la a nivell 
legal i polític per aplicar-la de forma 
efectiva, independentment de la 
resolució del Tribunal Constitucional. 
Considerem que són les institucions 
pròpies de Catalunya, escollides 
democràticament, les que tenen 
la competència exclusiva de vetllar 
pels drets dels catalans i catalanes.

Comunicat de l’Ajuntament sobre el recurs interposat davant el 
Tribunal Constitucional en contra de la Llei 24/2015
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Esports

Barberà del Vallès va acollir la 4a Jornada Comarcal de 
Natació en la que van participar prop de 150 nenes i nens

El Club d’Escacs Barberà finalitza la lliga en 11a posició

Barberà acull la 
Trobada de Patinatge 
Artístic de la comarca

Barberà acull la 3a Trobada 
Inter Clubs Lúdica de 
Natació Sincronitzada

Via Pública i Obres
L’Ajuntament realitza diferents 
accions de millora de voreres

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès està portant a terme 
diversos treballs de millora de 
voreres en diferents punts de la 
ciutat. Es tracta d’unes tasques 
que es realitzen de forma 
puntual durant tot l’any per anar 

arranjant els carrers i places del 
municipi per millorar la qualitat 
urbana i la mobilitat ciutadana.
Les tasques, realitzades per 
personal de la Brigada d’Obres de 
la ciutat i dels Plans d’Ocupació 
amb els que compta el consistori, 

s’han basat principalment en 
extreure i repavimentar voreres 
que a causa de les arrels dels 
arbres han aixecat el panot.
Les millores s’han realitzat en 
diferents punts de Barberà 
com en el carrer Marquesos de 
Barberà, l’avinguda Verge de 
Montserrat o el passatge de la 
plaça García Lorca. Destacar 
que paral·lelament també s’han 
realitzat diferents treballs de 
manteniment en les diferents 
escoles de primària de Barberà. 
Aquests són treballs que es 
realitzen tots els mesos i que es 
basen principalment en arranjar 
finestres, persianes, portes, panys, 
mobiliari, entre d’altres.

Consells de Seguretat per evitar 
Robatoris a l’Interior de Vehicles

La Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local de Barberà 

volen recordar alguns consells de 
seguretat per evitar 

robatoris a l’interior del 
vehicle

Més informació a 
www.bdv.cat

Els Mossos d’Esquadra de Barberà són felicitats 
el Dia de les Esquadres per actuacions meritòries 
realitzades durant el 2015

Barberà acull el Campionat 
de Catalunya d’Atletisme 
Adaptat

Alta participació al I Gran Premi de Ciclisme de Barberà 
organitzat pel Club Ciclista Vallès

L’Esportiu Shi-Kan Barberà 
participa al Campionat de 
Catalunya Oficial de Karate 
Kyokushin

Barberà acull el XVII Open 
Internacional Jordan-FAMC de 
Taekwondo

El Club Petanca 
Barberà, classificat pel 
Campionat d’Espanya

La barberenca Laura Pou, 
campiona dels 600m amb 
rècord de Catalunya en Pista 
Coberta

La UEH Barberà, campiona del 
Torneig Internacional de Pàsqua 
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Comerç

CASA DE GRANADA CULTURAL 
ANDALUZA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ASSOCIACIÓ DE FIBROMIALGIA I 
SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA 
FIBROBARBERÀ

ANY DE CONSTITUCIÓ
2011

MEMBRES
25 socis i sòcies

LES SEVES ACTIVITATS 
ESTAN DIRIGIDES 
ALS SOCIS I SÒCIES, 
A LA CIUTADANIA O 
AMBDUES?
Obertes a la ciutadania

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O REALITZA 
ACTIVITATS CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS?
De moment no

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 

LA SEVA ENTITAT? 
12 de maig, Dia 
Internacional de la 
Fibromiàlgia i Síndrome de 
Fatiga Crònica.

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Tot el relacionat amb la 
malaltia de la fibromiàlgia, 
els símptomes de la 
mateixa, els tractaments, 
la relació de la família 
amb el malalt, així com 
els avanços mèdics que 
puguin anar assolint els 
diferents centres per la 
millora de les persones 
que estan patint aquesta 
malaltia.

Entitats
El Mercat Ecològic celebra cinc anys amb bona salut

ANY DE CONSTITUCIÓ
1972

MEMBRES 
Mª Victoria Muñoz Ramos, 
Presidenta-Relacions 
Públiques,
Feli Martínez Villa, 
Vicepresidenta, 
Rosario Molina Romera, 
Vicepresidenta 2ª, 
Francisco Villarreal 
Guijo, Secretari-Tresorer, 
Cristóbal Martín Sánchez, 
Vocal, 
Francisco Colomera 
Escalona, Vocal,
Paqui Mata Corpas, 
Vocal.

OBJECTIUS 
Difondre la nostra cultura, 
els costums i mantenir 
el vincle amb els nostres 
orígens. 

LES SEVES ACTIVITATS 
SÓN TANCADES 
PELS SOCIS I SÒCIES 
O OBERTES A LA 
CIUTADANIA? 
Les activitats són obertes 
a la ciutadania, a altres 
poblacions i entitats.

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA REALITZA 
LA SEVA ENTITAT? 
Són tres les activitats 
principals a destacar:
1.- “Dia d’Andalussia”.
2.- “Cruz de Mayo”.
3.- “Cita con el Flamenco”

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O REALITZA 
ACTIVITATS CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS? 
Sempre es participa amb 
totes aquelles entitats, 
AAVV, Residències, Casals 
d’Avis, Centres de Dia 
que ens ho demanen, 
de Barberà i de altres 
poblacions. 

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Mantenim i compartim 
les nostres tradicions i la 
nostra cultura. I també 
participem en actes de la 
població.

El Mercat Ecològic del Vallès, 
que agrupa els municipis de 
Barberà del Vallès, Cerdanyola, 
Sant Quirze i Rubí, celebra 
aquest mes de maig el cinquè 
aniversari. Per commemorar 
aquesta data se celebraran un 
seguit d’activitats promocionals.

El treball que fan conjunta-
ment els quatre municipis es 
va posar de manifest en una 
roda de premsa. amb els re-
gidors i responsables de les 
àrees de comerç dels diferents             
consistoris. 
El tinent d’Alcaldia de Desen-

volupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació 
de l’Ajuntament de 
Barberà, Pere Pubill 
i Linares, va posar 
l’accent en els valors 
saludables i de preser-
vació del medi ambient, 
el consum de proximitat 
i la potenciació de la 
dieta mediterrània.

TASTEM BARBERÀ
Barberà del Vallès celebrarà la 
Mostra Gastronòmica els dies 
4 i 5 de juny a la plaça García 

Lorca, on diferents establiments 
d’alimentació oferiran una 

mostra dels seus productes com 
a inici de la Ruta de la Tapa 

del 6 al 30 de juny.
El Mercat Municipal Onze de 

Setembre organitza un 
Tapa’s Show el proper 
27 de maig al mercat. 

Diferents comerços barberencs participen 
en el Retail Tour de Londres, un viatge, amb 
caràcter formatiu, que va donar a conèixer noves 
tendències en el món del comerç




