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2017Dijous, 14 de Setembre
19 hores, Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Conferència:
El Castell de Barberà, 
testimoni de 1000 anys d'Història
a càrrec de Lluís Miñarro Martínez i 
Maria Teresa Sánchez Costa
Organitza: Associació d’Història de Barberà del Vallès
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Col·laboren: Colla de Geganters i  Grallers de Barberà del Vallès  i   Barberà amb la Sardana

 Dilluns, 
 11 de Setembre
 ACTES CENTRALS A LA
 PLAÇA DE LA VILA
10.30h   Concert de música popular 

tradicional catalana a càrrec de la 
cobla Mil·lenària de Catalunya Nord

12h  Homenatge a la Senyera
  Cant de la Senyera interpretat per la 

cobla Mil·lenària i la Coral Quòrum
 Ofrena Floral de la Diada
 Nacional de Catalunya
  Cant dels segadors interpretat per la 

cobla Mil·lenària i la Coral Quòrum
 Ballada de cavallets i
 gegants de Barberà
19h  Ballada de sardanes
 Amb la cobla Mil·lenària
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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 22 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

J.J. Rufaza. Pg. Doctor Moragas, 249 
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11.000 Exemplars de distribució gratuïta 
Edita: Ajuntament de Barberà del Vallès 
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d’Alcaldia i Comunicació velazquezcj@bdv.cat 
Col·laboren: Totes les Regidories i Empreses 
Municipals. Serveis Informatius de Ràdio Barberà.
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Grups Municipals

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Feminisme

Sandra Ramos Montesinos
Grup Municipal Junts per Barberà

Prenc el relleu de la nostra companya Carmina en aquest espai. Tots 
li desitgem el millor en la  reincorporació a la docència, la seva altra 
passió i professió.
Volem deixar palesa la nostra repulsa més ferma per l’atemptat del 
passat 17 d’agost a Barcelona. Volem expressar el nostre condol 
als familiars i amics de les víctimes i el nostre suport als ferits. En 
aquests moments difícils hem de seguir treballant  per fer entendre 
que la violència i el terror no són mai el camí.
Preparant aquest escrit he fet un repàs a l’anterior revista, per a 
centrar-me en el context d’aquest espai. He parat compte que 
mentre la PCPB feia un repàs curt i clar, del que s’ha fet fins ara, la 
resta de grups dedicaren aquest mateix espai a fer-nos saber el que 
opinaven sobre el tant trasbalsat tema del referèndum. Deixem-ho 
clar, un cop més, pels que encara no s’han  assabentat, la PCPB 
està a favor del dret a decidir dins del context democràtic que tenim.
La PCPB és un partit municipalista. Tots podem consultar els nostres 
estatuts, on definim quins són els fins de la PCPB. El nostre objectiu 
com a partit polític és el municipi de Barberà del Vallès i treballar 
la seva millor gestió dels recursos, dins del dret i les regles del  
pluralisme democràtic.
No volem perdre el fil dels compromisos adquirits en la nostra 
campanya ni tampoc dels que hem contret en formar el govern 
municipal.
Comencem un nou curs i de l’estalvi de la despesa política, sortiran 
novament ajuts escolars que aquest cop, arribaran a tots els 
estudiants de secundària de la nostra ciutat.
Hem tingut un estiu molt calorós i de ben segur que l’elevada 
ocupació de les piscines municipals han ajudat a mitigar aquesta 
calor. Tal com es recordava en l’anterior escrit, finalment el sostre 
de la piscina de Maria Reverter s’ha obert i tancat, dues accions que 
no es podien fer consecutivament des de la seva inauguració. Sí, 
s’ha arreglat i esperem que amb la modificació instal·lada pugui fer 
el servei pel que es va dissenyar i que puguem gaudir-lo per molt 
temps. Seguint amb les instal·lacions esportives de la nostra ciutat, 
aviat tindrem la gespa artificial del camp de futbol de la Romànica. 
Ens conforta haver pogut trobar una solució a una demanda tan 
antiga i reclamada.
D’altra banda, ja es comencen a veure l’execució dels primers 
pressupostos participatius, Els segons estan a punt per a ser votats.
Com ja sabeu, ens preocupem pel benestar de totes les persones 
barberenques i més encara aquelles que estan passant un moment 
difícil. Volem agrair la col·laboració desinteressada d’entitats en 
el repartiment d’aliments i articles de primera necessitat, que 
conjuntament amb els Serveis Socials donen resposta als veïns i 
famílies que ho necessiten. Estic segur que com a polítics sabrem  
posar fil a l’agulla, d’una vegada, als nostres projectes de menjador 
multifunció i l’economat municipal per tal de reconduir l’ajut d’acord 
al programa del pacte de govern.
Des de la PCPB seguirem treballant pel municipi, pel benestar de 
la nostra gent, per tenir cura del nostre entorn i recursos, fent vàlid 
aquest esforç per assolir els compromisos que vam adquirir com a 
formació política i en el pacte pel govern.
El proper 11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya, 
no oblidem la història però també volem recordar que el nostre 
País, malgrat que petit, és un país de germanor, on les diversitats 
culturals son acollides per a sumar, mai per discriminar. Sempre són 
benvingudes totes aquelles persones que vulguin conviure en pau i 
democràcia.
Bona Diada a tots i totes, seny pel futur, Pau i Bé.

Treballem pel municipi i la nostra gent, estem al costat dels 
que pateixen, rebutgem la violència en totes les seves formes i 
estem per la convivència i la solidaritat.

Segons la RAE, el Feminisme és un impertinent, 
és tal com denomina a tot allò que molesta de 
paraula o de fet. Només cal fer menció d’ell. Però, 
què és realment el Feminisme? És un discurs polític 
que es basa en la justícia. Es tracta d’una teoria i 
pràctica política articulada per les dones que, un 
cop analitzada la realitat en la que viuen, prenen 
consciencia de les discriminacions que pateixen, 
pel simple fet de ser dones, decideixen organitzar-
se per acabar amb aquestes i canviar la societat. 
Per entendre el motiu i necessitat de l’existència 
del Feminisme, hem de conèixer primer el significat 
de determinats conceptes que afecten de manera 
directa alhora d’interpretar la nostra societat: 
androcentrisme, patriarcat, masclisme i sexisme, 
gènere. 
L’androcentrisme és prendre a l’home com a 
mesura de totes les coses, fet que provoca que 
l’home s’atribueixi com a representació de tota la 
humanitat i per tant el món es defineix en masculí. 
Un exemple molt clar és com popularment es 
coneixen els símptomes d’un infart: pressió al pit 
i dolor intens al braç esquerre. Però no és tant 
conegut que aquests símptomes són els d’un home 
i que en les dones els infarts es presenten amb 
dolor abdominal, mal d’estómac i pressió al coll. 
Patriarcat: forma d’organització política, econòmica, 
religiosa i social basada en la idea del lideratge 
i autoritat dels homes i en la que se’ls atorga 
predomini per sobre de les dones. Els homes es 
van apropiar de la sexualitat i la reproducció de 
les dones i del seu producte, els fills, creant un 
ordre simbòlic a través dels mites i la religió que 
han perpetuat el patriarcat com a única estructura 
possible. 
Masclisme i Sexisme: el masclisme es defineix com 
una ideologia que recull un conjunt de conductes, 
pràctiques i creences socials destinades a exercir 
la idea de superioritat dels homes per sobre de les 
dones. El sexisme és la discriminació basada en el 
sexe i que promouen estereotips i rols basats en 
diferències sexuals. 
Gènere: el concepte de gènere que es defensa 
des del feminisme parteix de la idea que “femení” 
i “masculí” no són fets naturals o biològics, sinó 
construccions culturals. 

Si són els ulls de les dones qui miren la història, 
aquesta no s’assembla a la versió oficial que ens 
expliquen.

Seguim Endavant!
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Grups Municipals

Barcelona

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

El terrorisme ha colpejat les ciutats de Barcelona i de 
Cambrils, ho ha fet assassinant a moltes persones, 
i deixant moltes famílies en la més absoluta tristor. 
Encara sense haver paït el que ha passat, escric 
aquest text per la revista municipal. En el meu cap 
encara tinc les imatges de l’atemptat, les que em 
vull quedar guardades, aquelles en les que es veuen 
persones respectuoses, fent minuts de silenci com 
a Barberà, emocionades, sense saber molt bé què 
fer per demostrar el seu rebuig al terrorisme i el 
seu suport a les persones que el pateixen. Em vull 
guardar aquestes imatges, i les de la ciutadania 
esbroncant als feixistes a la mateixa Rambla. Les 
que no em guardaré, són les imatges de les víctimes 
estirades per terra que han publicat alguns diaris, 
posant en primera plana, allò que no haurien de 
posar. Quina classe de periodisme és aquest, on és el 
respecte? 

Malgrat tot, “No tenim por”. O sí? 

Jo no tinc por a sortir al carrer, a fer una vida com 
la que he fet fins abans de l’atemptat. No tinc por 
de defensar els meus pensaments, els polítics i no 
polítics, no tinc por de lluitar per allò en el que crec.
Però he llegit missatges a les xarxes socials, fins i tot 
de persones de les que mai ho hauria pogut imaginar, 
que sí em fan por. Dir que tots els musulmans són 
tots uns terroristes, és com dir que tots els blancs són 
del Ku Klux Klan. Al final, arribo a la conclusió de que 
molta d’aquesta gent que és capaç d’escriure coses 
com aquesta, o bé ho fan per ignorància o bé perquè 
són uns feixistes, no hi ha més. 
Al voltant dels anys 60, moltes persones de l’Estat 
van haver d’anar a treballar a l’estranger. Algunes, 
s’hi van quedar i ara són ciutadans d’aquests països 
d’acollida. En la meva familia, hi ha persones que 
han conegut de primera mà aquesta experiència. 
Persones, amb idees d’esquerres, persones militants 
de partits que van lluitar contra la dictadura. Us 
imagineu que allà on van marxar a guanyar-se la 
vida, els hi diguessin que eren franquistes pel fet 
de ser espanyols? Que els hi diguessin que eren 
uns assassins que havien omplert de cadàvers les 
cunetes del país? No hauria estat just, gens ni mica. 
Tampoc és just doncs, que diguem que els nostres 
veïns, companys de treball o amics musulmans són 
uns terroristes. Ja n’hi ha prou! No generalitzem ni 
banalitzem el llenguatge. 
Vull acabar agraïnt la tasca dels cossos policials, dels 
Mossos i de la nostra Policia Local, puc donar fe de 
que han treballat molt durant aquests dies.

Desde El Partit dels Socialistes de Catalunya compartimos hoy, 
a través de estas líneas, el inmenso dolor y la indignación de la 
ciudadanía de Barcelona y de la del conjunto de Cataluña por 
la actuación criminal que tuvo lugar en La Rambla y Cambrils 
el pasado 17 de agosto.
Golpeados por el ataque criminal, trasladamos el pésame 
a las familias de las víctimas mortales y nuestro deseo de 
recuperación a las personas heridas.
Estamos convencidos de que la única respuesta posible es la 
unidad de la ciudadanía de Cataluña y del conjunto de España. 
Libres, iguales, solidarios y sin miedo. No nos dividirán.
Expresamos asimismo el reconocimiento a la actuación de los 
cuerpos de seguridad, emergencias y personal sanitario, así 
como al resto de los ciudadanos que han dado respuesta a 
esta situación de emergencia.
Dicho esto, y ya en el ámbito local, compartimos con la 
mayoría de ciudadanos de nuestra ciudad su preocupación 
por el hecho de que ninguna de las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria que gobiernan en Barberà, no 
formen parte del pacto antiterrorista. Nos preocupa que no 
formemos parte de esa única voz contra el terrorismo y que no 
se aparquen las diferencias para unirnos frente a la barbarie, 
por lo que preferiríamos que todos los partidos se sentaran 
como parte del pacto y no como meros observadores como 
hacen ERC y Unidos-Podemos, además del PDeCAT.
No nos ha parecido bien contemplar y vivir en primera 
persona, como los asistentes a la manifestación o 
concentración, que íbamos en apoyo a las víctimas, sin más 
ánimo que el dar soporte y reconocimiento, nos viésemos en 
una concentración en el que el independentismo quedó por 
encima de las víctimas. 
Fuimos muchas las personas que sin querer, ni pretender 
politizar la concentración, y que acudimos como anónimos 
ciudadanos, con amigos, y familia, nos vimos sorprendidos 
por un innecesario choque de banderas,  por la estrategia 
orquestada por aquellos que quisieron reivindicar lo que no 
tocaba. Fue fácil entender de pronto todo lo que había pasado 
durante la semana anterior, fue fácil entender porqué fuimos 
convocados 10 días después de que ocurrieran los hechos. 
Tanto tiempo necesita la Generalitat y el Ajuntament de 
Barcelona para convocar la manifestación? Estaba claro que 
no.  Necesitaban tiempo para organizarse estratégicamente, 
entonces, el sábado 26 supimos porqué. Entendimos lo de 
la primera fila, supimos porque la CUP nos tuvo entretenidos 
con si iban a estar o no. Todo tenía un porqué, en realidad 
nos hicieron creer que lo que querían era fijar el derecho de 
admisión, y poner veto a según que asistencias, pero nada 
más lejos de realidad, solo hizo falta estar allí o incluso verlo 
en televisión. Unos, la mayoría, estuvimos allí para dar apoyo a 
las víctimas y luchar contra el terrorismo. Sin fisuras, sin dudas, 
y sin enfrentamientos, y finalmente nos vimos envueltos en un 
simulacro de Diada que sin lugar a dudas no tocaba. 
Afortunadamente si prevaleció el reconocimiento a los 
cuerpos de seguridad, sanitarios, bomberos, taxistas, 
comerciantes y vecinos que socorrieron a las víctimas aquel 
fatídico día. 
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Grups Municipals

Un nou curs, tornem a començarEl vergonzoso uso político del 
atentado de Barcelona

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

La propaganda es la gran estructura de Estado del 
nacionalismo, el arte de convertir una tragedia en 
publicidad

Desde el Partido Popular hemos manifestado nuestro más 
enérgico y absoluto rechazo al atentado sucedido el 17 de 
agosto en Barcelona. No dejaremos de mostrar nuestro apoyo, 
solidaridad y cariño a las víctimas, a sus familias y a todas 
aquellas personas que han vivido este atentado en la Ciudad 
Condal. Ellas han sido, son y serán siempre nuestra prioridad.
Desde la consternación y el dolor, pero también desde la 
firmeza, queremos destacar la unidad del pueblo español 
en la defensa de las libertades y la democracia. Sólo 
permaneciendo juntos es posible combatir a los terroristas y 
sus actos de barbarie.
Sorprendentemente, Carles Puigdemont dijo que los 
atentados yihadistas no afectarían de ningún modo a la hoja 
de ruta del proceso independentista. Desfachateces como el 
del consejero catalán de Interior, Joaquín Forn, al separar entre 
víctimas del atentado catalanas y españolas, el del secretario 
general de la “diplomacia catalana”, Albert Royo, indignado en 
las redes con el hecho de que los medios internacionales se 
refirieran a los mossos como Policía española y no catalana 
o el de la ANC al reclamar que no se utilizara la bandera 
española para mostrar solidaridad por los atentados de 
Barcelona y Cambrils. 
Hubo por supuesto deslealtad institucional y falta absoluta de 
respeto al priorizar el fanatismo segregacionista. Que en medio 
de semejante barbarie tuvieran tiempo de preocuparse más 
de las banderas y de los apellidos, de incidir en que Cataluña 
no es España, antes que en las 15 personas asesinadas y en las 
130 heridas que peleaban por sus vidas, demostraron una vez 
más la miseria política de este separatismo cegado. 
¿Podía haberse actuado mejor después de la explosión de 
la casa de Alcanar? Seguramente sí. El vacío que los altos 
mandos de los Mossos d´Esquadra hicieron a los expertos de 
Policía Nacional y Guardia Civil es un punto negro de la gestión 
de los atentados. Había hojas del Corán dispersas entre 
los restos y bombonas de butano manipuladas. Cualquier 
experto TEDAX habría dado la alarma, pero los Mossos no 
relacionaron la explosión con el yihadismo hasta después del 
primer atentado. Es inaudito que tampoco permitieran que los 
expertos de la Guardia Civil analizasen los restos del edificio 
pese a que cursaron una solicitud.
No es extraño, pues, que el comunicado que emitió la 
Asociación Unificada de Guardias Civiles reconociera 
textualmente que: “Una vez más, la debilidad de las 
instituciones y de los responsables políticos de nuestro 
país, ha provocado que la experiencia, y la estructura a nivel 
nacional presentes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil 
en el ámbito de la lucha antiterrorista, haya sido marginada de 
forma dolosa en la investigación, con un único objetivo: el de 
transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un 
estado catalán “autosuficiente”, instrumentalizando para ello 
sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por 
ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran 
derivarse”.

En primer lloc, i en nom de l’Assemblea de 
Recuperem Barberà, us vull desitjar un bon retorn 
a les vostres obligacions en aquest nou curs. Crec 
que és de justícia fer esment a la Carmina Pérez, que 
deixa el seu lloc a l’Ajuntament per tornar a la vida 
docent, i en la qual, malgrat les diferències, el nostre 
grup municipal ha trobat una bona interlocutora. 
Desconeixent els seus motius, no va ser un bon detall 
que, en el darrer Ple, l’alcaldessa donés la paraula a la 
Carmina Pérez només a partir de la nostra intervenció. 
En segon lloc, havent passat ja algunes setmanes, 
recordar les persones que van patir, i que encara 
pateixen les conseqüències dels atemptats terroristes 
del 17 d’agost. Des del nostre grup municipal i 
l’Assemblea de Recuperem Barberà, volem enviar el 
condol a les famílies de les persones assassinades, 
i el desig de recuperació per a les persones ferides. 
En aquest moment terrible, vull recordar les mostres 
de solidaritat i generositat de moltes persones, i crec 
que aquesta és la clau per poder superar els reptes 
que tenim com a societat. Solidaritat i col·laboració 
han de ser la base per acabar amb les injustícies i 
les desigualtats, que són l’arrel del terrorisme. Cal 
ser radical, que vol dir anar a l’arrel de les coses, i 
canviar el paradigma de la globalització: posar els 
drets humans davant de la cobdícia capitalista, mare 
de les guerres pel petroli que han arruïnat els pobles 
de l’Orient Mitjà i de bona part de l’Àfrica. Aquí, i no en 
la religió, és on està l’arrel del problema, i cal que els 
governs de la Unió Europea i els Estats Units deixin de 
recolzar, per interessos geoestratègics, governs com 
els de Turquia o Aràbia Saudí o guerres imperialistes 
com la de Líbia o Síria. Els pobles del món han de 
poder governar-se en benefici de la majoria, i no pel 
benefici d’uns quants. Aquest, i no altre, és el sentit de 
la democràcia.
Per acabar, i com cada setembre, desitjar-vos una 
bona Diada, salut i molta força per iniciar un nou 
curs que vindrà marcat per l’1-O, amb convocatòria 
o sense, i en què sobretot caldrà molta mobilització 
per decidir-ho tot: no només si Catalunya ha de ser 
independent o no, sinó si tindrem sanitat i educació 
públiques i universals o si, com hem fet fins ara amb 
els governs del PP i Junts pel Sí, continuarem pagant 
amb diners públics els negocis dels seus amics. 
Nosaltres apostem pel bé comú, i no pel negoci 
privat.

Des del nostre grup municipal i l’Assemblea de 
Recuperem Barberà, volem enviar el condol a les 
famílies de les persones assassinades, i el desig de 
recuperació per a les persones ferides.
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Plens Municipals 2017
Ple municipal de juliol
El passat 26 de juliol, l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès va celebrar el Ple 
ordinari corresponent al mes de juliol.  
La sessió es va iniciar amb un minut 
de silenci en record al sergent de 
la Policia Local de Gavà mort com a 
conseqüència de les ferides rebudes en 
un tiroteig.
Seguidament es va aprovar per 
unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
El segon punt de la sessió plenària va 
ser defensat pel regidor de Cultura, 
Roger Pérez Àlvarez, que feia referència 
a les festes locals del municipi per a 
l’any 2018. L’acord, que va ser aprovat 
amb els vots a favor de Plataforma 
Ciutadana per Barberà (PCPB), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), Junts 
per Barberà (JxB), Partit Popular (PP) 
i Recuperem Barberà (RB), i amb les 
abstencions del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), estableix que els 
dies 23 d’abril i 9 de juliol seran festius a 
la ciutat. 
A continuació, es va debatre l’aprovació 
del Compte General 2016, un conjunt 
de documents i estats que l’entitat local 
elabora per informar sobre la situació 
de despeses, ingressos, beneficis 
o pèrdues que es puguin tenir. La 
tinenta d’Alcaldia de Serveis Econòmics 
i Hisenda, Carmina Pérez Barroso, va 
presentar el punt. 
L’acord va ser aprovat per unanimitat de 
tots els Grups Municipals. 
Seguidament, es va dur a terme el debat 
de la modificació de crèdit número 6 del 
pressupost municipal d’aquest exercici 
2017, que també va ser exposada per 
la tinenta d’Alcaldia d’Hisenda, Carmina 
Pérez. 
Després del debat, finalment la 
modificació de crèdits va ser aprovada 
per unanimitat de tots  els grups. 
Torn per l’aprovació, per unanimitat de 
tots els grups, de la xifra de població a 
data 1 de gener de 2016 de Barberà del 
Vallès, fixada en 32.865 persones, dels 
quals 16.663 són dones i 16.202 homes. 

Seguint l’ordre del dia, es va debatre 
l’increment de les retribucions del 
personal municipal per a l’exercici de 
2017, defensat per la tinenta d’Alcaldia 
de Recursos Humans, Carmina Pérez 
Barroso i que es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups.
La sessió va continuar amb donar 
compte del decret núm. 1769, de 14 
de juny de 2017, d’Extinció de Relació 
Laboral d’un treballador municipal. 
A continuació, es va debatre l’aprovació 
provisional de la modificació del Pla 
Parcial de Delimitació del Centre 
Logístic Sector ‘Can Rabella’ exposat pel 
regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià 
Díaz-Cortés.
L’acord, que va ser aprovat amb els vots 
a favor de PCPB, ERC, JxB, PP i RB, i amb 
els vots en contra del PSC, estableix 
que cal trametre aquest projecte 
aprovat provisionalment, a la Comissió 
Territorial d’Urbanismes de l’àmbit 
metropolità de Barcelona per la seva 
aprovació definitiva, ja que és l’organisme 
competent. 
El punt 8 de l’ordre del dia va ser la 
iniciació dels tràmits i gestions per al 
traspàs al Municipi per la Generalitat de 
Catalunya de la titularitat d’un tram de 
la N-150, carretera  Barcelona. El regidor 
de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-
Cortés va explicar als presents aquest 
punt.
L’acord va ser aprovat amb els vots a 
favor de PCPB, ERC, JxB, PP i RB, i els 
vots en contra del PSC.
A continuació es va passar a debatre les 
mocions presentades en aquesta sessió 
plenària. La primera d’elles, presentada 
pel Grup Municipal de Junts per Barberà 
era relativa a sol·licitud dels Béns 
Immatriculats per la Jerarquia Catòlica.  
Amb l’aprovació d’aquesta moció, amb 
els vots a favor de PCPB, ERC, JxB, 
PSC i RB, i els vots en contra del PP, 
s’estableix que l’Ajuntament de Barberà 
recaptarà dels Registres de la Propietat 
la llista de béns immatriculats a l’empara 
i durant la vigència de l’article 206 de la 

Llei Hipotecaria per l’Església Catòlica 
en les seves diferents denominacions: 
Diòcesi, Bisbat o similars, per tal que es 
pugui analitzar la situació d’aquests béns 
a tot l’Estat. L’Ajuntament, a més, donarà 
trasllat d’aquest acord a la Coordinadora 
Recuperando, entitat que treballa 
per la recuperació de tot el patrimoni 
immatriculat. 
La segona moció va ser presentada pel 
Grup Municipal de Junts per Barberà 
contra la persecució política i de 
defensa de la Llibertat d’Expressió.
La moció va ser aprovada amb els vots 
a favor de PCPB, ERC, JxB, PSC i RB, i els 
vots en contra del PP.  
La tercera moció, que va ser presentada 
pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, tractava 
sobre el rebuig del calendari del Procés 
d’Independència i cercar un acord per 
una Reforma Constitucional.  
La moció no va ser aprovada amb els 
vots en contra de PCPB, ERC, JxB i RB, i 
els vots a favor del PSC i PP. 
El següent  punt de l’ordre del dia va 
ser donar compte de les resolucions 
d’alcaldia presidència.
En l’apartat de mocions d’urgència, 
es va presentar una per part del Partit 
Popular, en rebuig al Referèndum il·legal 
anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017. 
Abans de la seva exposició, es va aprovar 
la seva urgència per unanimitat. 
La moció no va ser aprovada, amb els 
vots en contra de PCPB, ERC, JxB, PSC i 
RB, i els vots a favor del PP. 
La sessió plenària del mes de juliol 
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.radiobarbera.cat).
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Els propers dies 30 de setembre i 1 d’octubre es 
durà a terme la XI Mostra d’Entitats a Barberà del 
Vallès, organitzada des de l’Oficina Municipal de 
Participació i Convivència Ciutadana. 
Des del servei municipal de Mediació i Convivència 
Ciutadana s’ha pres la decisió de ser-hi presents. La 
finalitat de la participació de l’equip de mediació serà 
doble. Per una banda, es durà a terme la difusió 
del servei entre les diferents entitats i associacions 
participants, així com entre la ciutadania assistent; 
i per una altra, es farà una detecció de necessitats 
i inquietuds relacionades amb la convivència 
ciutadana, per tal d’impulsar la mediació 
comunitària com a una via de resolució pacífica 
de conflictes. La mediació, emmarcada dins la 
promoció de la cultura de pau, fomenta la cohesió 
social entre la ciutadania i també entre les pròpies 
entitats i associacions de Barberà del Vallès. 
Recordar que el servei municipal de Mediació i 
Convivència Ciutadana roman obert en horari d’estiu 
(fins el 30 de setembre) dimarts, dijous i divendres 
de 9 a 15 hores i en horari d’hivern (a partir del dia 1 
d’octubre), dimarts i dijous de 9 a 19 hores i divendres 
de 9 a 15 hores. Per contactar amb el servei, es pot 
fer a través del telèfon de l’Ajuntament 93. 729.71.71 
(extensió 311) i el correu electrònic mediacio@bdv.cat.

El servei municipal de 
Mediació i Convivència 
Ciutadana serà present a la 
XI Mostra d’EntitatsAl mes d’octubre tornen a iniciar-se els tallers de 

creixement personal, organitzats per l’Oficina de 
Polítiques de Gènere, de l’Ajuntament, adreçats 
a aquelles dones de Barberà que estiguin 
interessades a aprofundir o potenciar les seves 
habilitats i recursos personals. L’objectiu d’aquests 
tallers és millorar el benestar físic i emocional i 
dotar d’eines per apoderar a les dones, per tal  
que tinguin el control de les seves vides.

Taller de Gestió de les Emocions
Del 4 al 25 d’octubre – 4 sessions
Horari: dimecres de 18’30 a 20h
Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet 
(Via Sant Oleguer,20)

Taller d’Autoestima:
Del 10 al 31 d’octubre – 4 sessions
Horari: dimarts de 9’30h a 11h
Lloc: Casal de Cultura, 2n pis (Sala 5)
Els tallers són gratuïts.
Places limitades. Per participar-hi cal adreçar-
se al SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (Casal de Cultura, 2n pis), o a l’Oficina de 
Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 1, baixos 
dreta) o per telèfon al 93 729 71 71 extensió 262 o 
enviant email indicant nom i cognoms, número 
de telèfon, email i el taller en el que us voleu 
inscriure a l’adreça electrònica garciapa@bdv.cat

Tallers de creixement 
personal per a dones
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Convivència i Participació Ciutadana

L’Ajuntament de Barberà del Vallès inicia el procés 
d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana
El passat 7 de juny de 2017 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès es va 
celebrar la sessió de constitució 
de la Comissió d’Estudi per 
a l’elaboració del Reglament 
de Participació Ciutadana, 
integrada per tots els grups 
polítics municipals, a més de 
càrrecs tècnics municipals.
Amb l’objectiu de millorar la 
qualitat democràtica i fomentar 
la participació ciutadana, s’ha 
iniciat el procés d’elaboració 
d’una normativa específica que 
permeti articular la participació 
dels barberencs i barberenques 
en l’àmbit municipal. Un procés, 
constituït per diferents fases i 
espais per poder participar, tant 
la ciutadania a títol individual 
com els diferents col·lectius, 
entitats i associacions de la 
nostra ciutat.
Durant el mes de juliol i en 
concret el 18 de juliol de 2017 
a la Torre d’en Gorgs es va 
produir la primera reunió-
debat amb personal tècnic 
municipal, que va comptar 
amb una introducció realitzada 
per Maria García Brugada, Cap 
de la secció de Participació 
Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona, durant la qual es va 

realitzar una breu presentació 
del nou model de reglament de 
participació ciutadana elaborat 
per la mateixa institució i sobre 
l’oportunitat que significa per 
als municipis la redacció d’un 
model propi.

Està previst que aquest procés 
s’obri a tota la ciutadania durant 
el mes de setembre.

Més informació a: 
bdv.cat

Adreçat a totes aquelles persones que estiguin interessades a fer voluntariat i representants d’entitats 
que es volen introduir en aquest àmbit.
Dies 19, 21, 26, 28 de setembre i 3 d’octubre de 2017, de 18 a 20.30h. a la Sala Taller 2 de la Torre 
d’en Gorgs. Cal formalitzar la inscripció trucant al telèfon 93 729 71 71 ext. 314
Curs gratuït
El curs està reconegut dins del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. L’aprofitament i 
assistència al 80% de les sessions del curs donarà dret a l’obtenció d’un diploma acreditatiu expedit 
per la Generalitat de Catalunya.
Més informació del curs i el seu contingut a bdv.cat

Curs d’iniciació al Voluntariat
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Salut - Els animals de companyia
L’orina dels gossos és un problema ambiental i de salut quan aquesta acaba als 
nostres carrers. Treballem tots junts per tal d’afavorir una ciutat més saludable

Quant surtin al carrer a tots i totes ens agrada trobar-nos amb un espai agradable 
i net del qual gaudir. Per aconseguir això no hem d’oblidar que ens trobem en un 
espai públic compartit on tothom tenim els nostres drets, però també els nostres 
deures i obligacions. 
El marcatge amb orina a la via pública per part dels gossos, és un tema reincident, 
que preocupa al veïnat que les pateixen a les seves façanes, i al consistori per la 
corrosió que provoca  en el mobiliari urbà (fanals, senyals de trànsit, bancs...)
La comunicació entre gossos passa per poder deixar senyals que siguin fàcilment reconegudes i detectades 
pels seus iguals. En el cas dels gossos les marques s’han de reforçar periòdicament ja que les substàncies 
presents a l’orina es dissipen amb relativa rapidesa i en 48 hores desapareixen. Els pipis dels gossos són un 
problema ambiental i de salut quan aquests acaben als nostres carrers.

Què podem fer si som propietaris/es d’un gos?
·  A la vorera, porteu al gos pel costat de la calçada; així s’evita que faci pipí a les façanes i mobiliari urbà.
·  Ensenyeu a la vostra mascota a orinar a les clavegueres i imbornals.
·  Porteu una ampolla d’aigua per ruixar les façanes o mobiliari urbà on el gos hagi orinat. Aquesta acció és més 
eficaç si a l’aigua incorporeu un parell de gotes de vinagre per tal de neutralitzar l’olor de l’amoni de l’orina i 
evitar que l’animal torni a marcar aquest punt.

Com evitar les orines a les nostres façanes?

·  No llençeu sofre a la via pública o a les proximitats dels nostres habitatges 
a efecte d’impedir que els gossos realitzin les seves miccions. El sofre és 
una substància perillosa que pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i/o 
per contacte amb la pell. A part no existeix evidencia científica dels efectes 
d’aquesta substància com el repel·lent d’animals, si bé existeix una creença 
popular molt expandida de dit fet. En tot cas la deposició de productes químics a 
la via pública (sofre o altres productes) es una pràctica prohibida i sancionada.

·  Al mercat s’han comercialitzat diversos sistemes que dins de la seva publicitat 
esmenten que poden ajudar a evitar o solucionar aquest problema.  No tenim 
informació de la utilitat d’aquests productes, però hem de ser desconfiats de 
la seva utilitat real ja que l’experiència en altres productes similars sempre han 
donat resultats variables i en general decebedors.

·  Per això es considera que sols la neteja repetida amb detergents i desodorants pot 
ajudar a eliminar les molèsties de les marques en punts concrets o molt concorreguts. 
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Territori i Medi Ambient

L’antiga carretera N-150 de Terrassa a 
Barcelona, s’ha convertit, amb el pas 
dels anys en una via urbana en gran 
part del seu recorregut, on el trànsit 
de vehicles és majoritàriament local, ja 
que com a via de comunicació va ser 
substituïda per la C-58. 
En els trams urbans, la carretera ja és un 
carrer de la ciutat en el qual conflueixen 
competències de la Generalitat com 
a titular de la via i de l’Ajuntament 
corresponent, difícils de coordinar, 
ja que l’administració de carreteres 
dona prioritat al trànsit mentre que 
l’Ajuntament la dona a la qualitat 
ambiental.

La travessia de la carretera per 
Barberà és un clar exponent de 
la situació descrita. L’Ajuntament 
de Barberà ha intentat en els 
últims anys donar-li a aquesta via 
un caràcter més urbà i amable 
desenvolupant una nova secció 
tipus amb àmplies voreres, 
amb carril per a bicicletes, 
enllumenat, arbres, rotondes i 

passos de vianants, però la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat 
l’entén des de la perspectiva de via 
de trànsit de vehicles i no incorpora 
els criteris de ciutat; per altra part, 
no considera coherent mantenir una 
infraestructura que ha perdut el sentit 
que originàriament tenia, per aquest 
motiu ha posat de manifest que està 
disposada a traspassar la travessia 
urbana a l’Ajuntament.
L’Ajuntament ha valorat els aspectes 
abans exposats i considera favorable 
avançar cap el traspàs de la via al 
municipi, ja que això suposarà més 
autonomia municipal per actuar en 

aquest espai públic. 
Aquest traspàs comportarà noves 
obligacions per a l’Ajuntament i, per 
tant, ha de ser objecte d’un procés de 
negociació de les condicions.
Cal dir que l’Ajuntament de Barberà ja 
està fent tasques de manteniment a la 
carretera, però no intervé, llevat algun 
cas excepcional, en el manteniment del 
ferm de la calçada. Per tant la recepció 
de la via voldria dir haver de suportar, 
com a nova càrrega municipal, el 
manteniment de la calçada, que té uns 
21.500 m2 de superfície.
Per altra part, atès que les converses 
entre el Departament de Carreteres 
i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
per al traspàs de la via, s’han iniciat fet 
també a altres municipis per on passa 
aquesta carretera, tots els municipis 
afectats haurien de rebre el mateix 
tracte i s’hauria de fer el mateix tipus 
d’acord, de manera coordinada com a 
acció concertada.
Pels motius que s’han explicat, el Ple 
de la corporació va aprovar l’inici dels 
tràmits per al traspàs de la travessia 
urbana.

Es preveu la transformació dels carrers Pintor Murillo (entre el 
passeig Dr. Moragas i el carrer Verge de l’Assumpció) i el carrer 
Doctor Ferran (entre la carretera de Barcelona i el carrer de Santa 
Bàrbara). Complemetàriament a aquesta actuació també es preveu 
la renovació de la vorera oest de la carretera de Barcelona (entre el 
carrer Manuel de Falla i el núm. 197 de la mateixa carretera); aquest 
conjunt d’actuacions tenen per objecte millorar les condicions 
urbanísitques i d’accessibilitat a la zona comercial de l’entorn del 
Mercat Municipal Onze de Setembre.
La intervenció dels carrers Pintor Murillo i Doctor Ferran es realitza 
amb els mateixos criteris globals a tot l’àmbit del projecte, unificant la 
caracterització del carrer amb el mateix tipus de paviment, il·luminació 
i mobiliari urbà. Al marge dels aspectes de superfície, també es 
preveu la renovació o millora puntual de les xarxes de serveis que ho 
requereixen. El projecte es realitza a través de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, a petició de l’Ajuntament; ha estat aprovat inicialment 
amb un pressupost total de 400.807,90€ i segueix el seu tràmit per 
poder licitar les obres. Podem preveure que l’execució de les obres 
es durà a terme a principi de l’any 2018. Es preveu dur a terme 
una reunió informativa amb comerciants i veïnat d’aquests carrers 
durant el mes de setembre.
Per altra part, respecte el 
projecte de la vorera del tram 
descrit de la carretera de 
Barcelona, també s’ha redactat 
el corresponent projecte 
valorat en 101.259,18€ per part 
dels serveis tècnics de l’AMB, 
i actualment està pendent de 
l’aprovació per part del Servei 
de Carreteres del Generalitat. 

Projecte de remodelació dels carrers 
Pintor Murillo i Doctor Ferran

A finals de juliol es va iniciar la transformació 
d’aquest espai esportiu de la ciutat amb la previsió 
de poder-lo utilitzar la propera temporada.
El projecte preveu la col·locació de la gespa artificial 
sobre paviment asfàltic, la instal·lació per al rec 
de la superfície del terreny de joc, la col·locació 
d’una petita grada per al públic, la renovació de 
l’equipament esportiu (porteries i banquetes) així 
com altres petites reformes necessàries per al bon 
ús de la instal·lació. 
El pressupost de les obres segons el projecte és de 
449.041,37 euros.
L’execució d’aquesta obra suposa una important 
millora per a la pràctica esportiva que s’hi 
desenvolupa; també es preveu que redueixi les 
molèsties que aquesta provoca al veïnat, ja que es 
reduirà l’emissió de pols i soroll; així mateix es reduirà 
la despesa de manteniment, ja que s’evitarà la feina  
setmanal d’anivellament de la superfície i pintat de 
línies. En sentit contrari cal dir que hi haurà increment 
en el consum d’aigua, ja que per conservació i 
seguretat de les persones usuàries, s’ha de mullar la 
gespa abans d’utilitzar-la.

Obres al camp d’esports de 
La Romànica

Carretera o carrer de Barberà?

9

De forma consensuada amb el veïnat i 
entitats del barri de la plaça Unitat-Casc 
Antic, s’ha fet una petita intervenció a la 
confluència del carrer Josep Armengol 
amb la ronda Santa Maria. Aquesta 
intervenció ha consistit en prolongar el 
passeig central de la ronda Santa Maria 
per donar-li continuïtat en tot el tram 
que delimita el barri; això també ha 

implicat la supressió del pas de vehicles 
de sortida del carrer Josep Armengol 
cap al nord, desprès d’haver comprovat 
durant el període de prova de més 
d’un any que aquest tall no genera 
distorsions greus en el trànsit.
Resta pendent la plantació de l’arbustiva 
que delimita el passeig que es durà a 
terme a l’època de l’any adequada per 

al bon arrelament de les plantes.

S’uneixen dos trams del passeig de la Ronda Santa Maria
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Nodus Barberà

6à Nit de l’Empresa a Nodus Barberà
El proper 28 de setembre el 
Centre de Negocis Nodus obrirà 
les seves portes de bat a bat 
per esdevenir punt de trobada 
del teixit empresarial i industrial 
en la celebració de la 6ena 
NIT de l’Empresa. Enguany es 
vol fer reeixir el potencial de 
les empreses dels polígons 
industrials de Barberà del Vallès 
amb una exposició de productes 
de qualitat fabricats a casa 
nostra i amb el lliurament, per 
primera vegada, dels Premis 
Empresa BDV. 
L’Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès vol destacar i guardonar 
aquelles iniciatives empresarials 
més rellevants i que són 
inspiradores per a altres. Les 
empreses podien presentar 
candidatura fins el 30 d’agost 
per optar a guanyar una de les 
següents candidatures: 
· Col·laboració Empresa-
Territori: compromís social i 
sostenibilitat
· Excel·lència en la gestió en 
RRHH de l’empresa
· L’empresa amb caràcter 
innovador
Un jurat integrat per 5 
membres, però que entre ells 

no es coneixen i el nom dels 
integrants es farà saber durant 
l’acte de la NIT, valoraran les 
candidatures i puntuaran de 
forma independent les diferents 
propostes en virtut del seu criteri 
i experiència professional. 
En finalitzar l’acte del lliurament 
dels premis, els visitants 
podran gaudir de l’exposició 
“Made in Barberà del Vallès”. 
Prop de 25 empreses locals 
exposaran els seus productes 
fabricats a Barberà del Vallès 
des de bolsos, vestits de 
núvia, fins a caramels, xocolata 
o maquinaria industrial. 
Aquesta exposició vol ser un 
reconeixement a l’esforç de 
l’empresa barberenca. 
La generació de talent és el 
motor del desenvolupament 

econòmic local i del nostre país.
Està previst que a l’acte 
hi assisteixi una bona 
representació del món polític i 
d’institucions com la Diputació 
de Barcelona o la Generalitat 
de Catalunya a través de la 
Secretaria General d’Indústria. 
També hi assitiran els principals 
agents socioeconòmics com 
la patronal PIMEC i CECOT i 
institucions municipals. Serà 
un bon moment per establir 
xarxes relacionals amb el teixit 
empresarial i productiu local.   

Detalls que marquen la diferència

LLOGUER
DE DESPATXOS

I SALES 

VALOR AFEGIT AL TEU
NEGOCI

MÉS INFO:
93 729 72 72
nodus@nodusbarbera.cat
www.nodusbarbera.cat
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El potencial de les 
empreses del municipi 
lluirà el proper 28 de 
setembre a la 6ena Nit 
de l’Empresa 
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Fundació Barberà Promoció canvia d’imatge

Barberà Promoció, gràcies a 
la col·laboració de l’empresa 
Espot Publicitat, ha creat el 
nou logotip on s’han destacat 
els conceptes de Promoció  i 
Desenvolupament Econòmic i 
Social del municipi de Barberà 

del Vallès.
Fundació Barberà Promoció, 
és un ens de gestió públic 
municipal vinculada a 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès que té com a objectius 
principals, entre d’altres: 

· Desenvolupar i executar les 
polítiques actives d’ocupació 
promogudes per l’Ajuntament. 
· Treballar per a la promoció i el 
desenvolupament econòmic, 
laboral i social de Barberà del 
Vallès.

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs ens explica
L’empresa d’inserció Barberà 
Inserta està ubicada a la Torre 
d’en Gorgs. Juntament amb la 
Fundació Barberà Promoció, 
Barberà Inserta es dedica a 
millorar l’ocupabilitat de les 
persones del municipi que 
estan en especial situació de 
vulnerabilitat i/o risc d’exclusió 
social. 
E.I. Barberà Inserta és una 
empresa pública que presta 
serveis, és a dir, ofereix una 
activitat productiva i, a l’hora, 
treballa per l’empoderament i 
integració sociolaboral de les 
persones. 

Les persones realitzen un 
itinerari d’un any a l’empresa 
treballant-hi amb algun dels 
serveis que ofereix Barberà 
Inserta. Aquests serveis són: 

Consergeria i Acomodació
Jardineria 
Serveis Forestals
Bustiada i Repartiment Ecològic
Pintura i Neteja. 

Vols obtenir un servei 
socialment responsable a preus 
molt competitius, posa’t en 
contacte amb Barberà Inserta.

E.I. Barberà Inserta 
C/ Torre d’en Gorgs, 40. 
+34 937 192 837 (ext 2) 
www.bdv.cat/es/barbera-inserta

Barberà Promoció inicia el programa integral per la millora de 
l’ocupabilitat i acompanyament en la cerca de feina

Fundació Barberà Promoció, renova la seva imatge corporativa, més 
actualitzada i dinàmica on simbolitza prosperitat, positivitat i  impuls

Aquest programa va iniciar-
se el 16 de maig de 2017 i 
finalitzarà el 30 de març de 
2018. Està subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya 

i es realitza de manera 
agrupada amb l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, amb el Vapor 
Llonch de l’Ajuntament de 
Sabadell i la Federació ECOM i 

el Secretariat Gitano Acceder.
Si vols participar i/o informar-te 
en aquest programa cal anar o 
trucar a la Fundació Barberà 
Promoció; Cr. Torre d’En Gorgs, 
40 – 93 719 28 37 i demanar pel 
Servei d’Orientació o enviar un 
mail a: orientacio@barpro.cat

El programa Orienta + 30 s’adreça a persones majors 
de 30 anys desocupades de llarga durada

Les persones que hi participen en el programa fan tres fases 
diferenciades:
1. Recepció inicial on es realitzen entrevistes i es dissenya el 
full de ruta a seguir per la millora de la seva ocupabilitat i poder 
realitzar un cerca de feina activa i efectiva.
2. Orientació sociolaboral que es divideix en 2 etapes: 
Una primera etapa d’Activació prelaboral on es realitzen 
diverses activitats i tallers per reforçar les habilitats personals. 
Un segona etapa per aprendre les tècniques de cerca de feina 
i els coneixements que faciliten poder fer una cerca de feina. 
3. Acompanyament a la inserció laboral i/o formativa, on una 
persona tutora va acompanyant a cada persona participant.
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Notícies

Dimecres, 23 d’agost, la Direcció 
General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
ha visitat l’institut Can Planas 
per poder veure les diferents 
actuacions d’adequació que 
s’estan realitzant al centre 
educatiu.
A la visita ha assistit Antoni 
Massagú i Calveras, nou Director 
General de Centres Públics,  
Carme Vigués i Julià, Directora 
dels Serveis Territorials al Vallès 
Occidental, Fernando García 
Ortíz, Director adjunt dels Serveis 
Territorials al Vallès Occidental, 
Pere Pubill i Linares, Alcalde 
accidental de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, el director de 
l’institut Can Planas, Jordi Seluy, 

acompanyades dels caps d’obra 
i personal tècnic de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
A la visita s’ha pogut veure la 
reforma interior parcial de dues 
plantes de l’edifici 1 que forma 
part del conjunt educatiu de 
l’institut Can Planas així com 
la substitució de finestres i 
persianes de la façana est 
d’aquest edifici i la nova 
distribució de les instal·lacions 
de telecomunicacions de 
l’institut passant de ser aèria 
a soterrada.
L’objectiu d’aquestes 
actuacions de reordenació 
i adequació d’espais és 
fer que l’edifici sigui el 
més funcional possible. 
Aquestes restaran 

acabades abans de començar el 
curs escolar. 
La propera actuació prevista 
a l’institut és la substitució de 
la coberta de fibrociment del 
gimnàs. 
Aquestes obres formen part d’un 
projecte de remodelació del 
centre que s’està realitzant per 
fases des del passat 2014 i que 
finalitzarà al 2019 amb la millora 
de la urbanització. 

El Consell Municipal d’Infants comença el curs escolar
El Consell Municipal d’Infants 
(CMI) es reunirà, el proper 20 de 
setembre, per preparar un seguit 
d’activitats que tenen previstes 
pels propers mesos.
La primera d’aquestes activitats és 
la participació del Consell a la XI 
Mostra d’Entitats de Barberà del 
Vallès que es durà a terme els 
dies 30 de setembre i 1 d’octubre. 
Els infants representants del 
Consell participaran a la Mostra 
mitjançant una carpa on podran 

explicar a la ciutadania quina és la 
seva tasca com a representants 
dels infants de la ciutat:  Com 
treballen?  Quina feina fan? 
El Consell vol convidar a 
tots els infants que han 
sigut membres, des de 
la seva constitució a l’any 
2014, a la Mostra d’Entitats.
Aquest mes de setembre el 
CMI també informarà a les 
nenes i nens nascuts el 2007 
per si volen presentar-se  

per ser consellers i conselleres, 
ja que cal renovar la meitat del 
mateix.

La Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament visita l’institut Can Planas de Barberà del Vallès
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Habitatge

Ajuts per al pagament 
del lloguer
El passat 19 de juny, es va tancar 
la convocatòria general d’ajuts 
per al pagament del lloguer. 
El nombre de sol·licituds s’ha 
incrementat considerablement 
respecte de la convocatòria de 
l’any passat. En concret, s’han 
registrat 283 sol·licituds de 
ciutadans i ciutadanes que viuen 
de lloguer, les resolucions de 
les quals encara no han estat 
publicades per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.

Recordem que aquest ajut 
atorga el 40% del preu del 
lloguer, es pot sol·licitar cada any 
i comprèn les mensualitats d’un 
any, des de gener a desembre.

Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)
L’Oficina Municipal d’Habitatge 
ofereix el Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC) del Servei 
d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH). Es tracta 
d’un servei gratuït d’informació, 
assessorament i intermediació 
per a les persones o famílies 
amb problemes per afrontar 
el deute hipotecari del seu 
habitatge habitual.
Aquest servei va adreçat a 
ciutadans i ciutadanes que 

estan en risc de perdre el seu 
habitatge habitual perquè no 
poden fer front al pagament de 
la hipoteca o perquè han estat 
avaladors d’habitatges que 
estan en situació d’impagament, 
entre d’altres casuístiques.
A més, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha creat les 
Comissions d’Habitatge i 
Assessorament davant de 
situacions d’emergència social 
per atendre les situacions 
de sobreendeutament amb 
multicreditors. Aquestes 
comissions actuen en 
processos de mediació entre 
famílies i entitats financeres, 
s’encarreguen d’elaborar-los 
un estudi d’orientació i els 
proposen un pla de sanejament. 

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per 
telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a: Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès 
Av Verge de Montserrat, 60 Baixos - 08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 937194120 - oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat  
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h
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Grup de Lectura Punt de Llibre
Aquest club de lectura per a persones adultes es reuneix 
un dimecres al mes a les 10 del matí o les 6 de la tarda. 
Les sessions giren al voltant dels interessos lectors i 
culturals del grup, però també s’organitzen passejades 
literàries i trobades amb autors i autores. 
La primera trobada del curs 2017-2018 serà el proper 20 
de setembre.
L’entrada és lliure i gratuïta.

VIè Concurs de Microrelats
El proper 22 de setembre tindrà lloc l’acte de lliurament 
de premis i del llibre que reculll tots els microrelats 
d’aquesta VI edició. El guanyadors han estat: 
- Categoria en català:
‘La piscina’ de Pau Miquel Ferrer (Terrassa)
- Categoria en castellà:
‘Las musas’ d’Arantza Portabales Santomé (Teo. A 
Coruña)

Biblioteca Esteve Paluzie
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Notícies

El Club d’Escacs Barberà s’ha 
proclamat Campió d’Espanya 
de clubs de Segona Divisió, i 
ha ascendit a Primera Divisió 
Espanyola.
L’equip barberenc, comandat 
pel Gran Mestre Paco Vallejo, 
número 1 espanyol, ha estat 
format pels Grans Mestres 
Josep Manuel López, Daniel 
Alsina, Xavier Vila, el Mestre 
Internacional Jonathan Alonso i 
el Mestre FIDE Benjamín Pérez.
Les últimes partides es van 

disputar el passat dissabte, 12 
d’agost contra el Club madrileny 

64 Villalba, guanyant els 
barberencs per 2.5 a 1.5.

El Club d’Escacs Barberà es proclama Campió d’Espanya

L’equip format pel 
barberenc del Club Petanca 
Barberà, Enrique Catalán, 
i Manuel Romero, obtenen 
una merescuda medalla 
de bronze en els World 
Games disputats a Wroclaw 
Polònia, durant el passat 
juliol.
El nivell de joc ofert pels 
components de la selecció 
espanyola va ser excel·lent 
en una competició amb 
un alt nivell entre els 
esportistes participants.
La final va ser disputada 
contra Madagastar. Unes 
partides on els espanyols 
van tenir mala sort que els 

va condicionar fins al final. 
Malgrat el gran nivell de joc 
de Catalán i Romero, van 
finalitzar la partida perdent 
per 13-5, guanyant així la 
medalla de bronze.

El barberenc, Enrique Catalán, 
guanya la medalla de bronze als 
Word Games 2017

Nou Servei 
d’Assessorament sobre 
Clàusules Abusives a  
Prèstecs Hipotecaris

Les persones interessades poden demanar 
cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
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30 DE SETEMBRE i 1 D’OCTUBRE  DE 2017
PLAÇA DE LA VILA 
Dissabte 30/09 • Matí de 12 a 14h • Tarda de 17 a 21h
Diumenge 1/10 • Matí d’11 a 14h

Hi participen:

Agrupació social de jubilats i pensionistes Can Gorgs / Associació Barberà 
Comerç Urbà / Associació centre d'esplai l'esquirol / Associació d'equips d'Airsof 
/ Asociación Española Contra el Cáncer - Junta Local de Barberà / Associació 
d'Història de Barberà / Associació Temps d'art i teràpies / Associació de Dones 
Braç a Braç / Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de 
Barberà - Fibrobarberà / Associació per a la igualtat Dones.com / Associació 
La Llauna Grup de Teatre / Andi Down Sabadell / Aula d'extenció Universitària 
/ AT Badia- Barberà de l'ANC / Barberà amb la Sardana / Barberà Club esportiu 
patinatge 2015 / Barberà Rookies CFAmericà / Casa de Granada Cultural 
Andaluza / Casal Popular Tangram / C.B.E. More Dance / Club d'Escacs Barberà 
/ Club Petanca Barberà / Colla de Diables de Barberà / Colla de geganters / 
Consell Municipal d'Infants / Comunitat Baha'i de Bdv / Creu Roja Sabadell / 
Federació Associació Veïns de Barberà / Minyons escoltes i guies Sant Jordi de 
Catalunya / Penya Barça Barberà / Taula de Teatre / Unió Atlètica de Barberà
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