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Barberà compta amb 
la nova Instal·lació 
Esportiva Municipal 
La Romànica
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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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Desembre

Millora de l’accessibilitat a 
l’edifici de l’Ajuntament 

Després de diversos mesos d’obres, ja ha entrat 
en funcionament l’ascensor que connecta totes 

les plantes de la Casa Consistorial. El seu ús 
està disponible per a la ciutadania que necessiti 
fer qualsevol gestió o que desitgi assistir al Ple 

Municipal, especialment aquelles persones amb 
problemes de mobilitat i/o diversitat funcional. 

FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Bertran - Horari: 24 hores, 365 dies l’any
Farmàcia Palomeras - Horari: de 9 a 22 hores, 365 dies l’any

1,8,11,19,21
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Grups Municipals

Barberà per la Democràcia 

Sandra Ramos Montesinos
Grup Municipal Junts per Barberà

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà condemnem 
la violència en relació als fets succeïts el passat 1 d’octubre.
Tant l’alcaldessa, Sílvia Fuster, com els regidors de la 
PCPB hem actuat d’acord amb la promesa que vam fer en 
prendre possessió dels nostres càrrecs; sotmetre’ns a la 
legalitat. Aquesta legalitat està escrita i és pública, i també 
està escrit i és públic la forma i manera de canviar-la.
Ens toca establir els ingressos i despeses, els que definiran 
la nostra actuació per a l’any vinent. Una part important 
dels ingressos municipals venen donats pel valor cadastral 
dels terrenys i edificacions del nostre territori. Aquest valor 
es determina i actualitza des de les institucions de l’Estat. 
Històricament, a BdV teníem el cadastre bastant desfasat, 
però l’any passat vam assolir el valor recomanat per part 
de l’Estat. Això vol dir que no s’incrementarà i, per tant, 
tampoc ho faran els nostres ingressos pel 2018 en aquest 
apartat. Per entendre’ns, el rebut de l’IBI no s’incrementarà 
el proper 2018, si el Ple de l’Ajuntament ens ho aprova.
Ens vam comprometre a reduir el deute del nostre 
municipi, d’una banda ens estalviem els interessos 
bancaris i de l’altra ens dóna marge de maniobra per 
a assolir les inversions importants, tan bon punt es 
necessitin. Parlem de la nova comissaria de Policia Local, 
de les inversions del col·lector a Can Gorgs, del menjador 
social multi funcional i de l’economat municipal, de la 
remodelació del Casal de Cultura, l’adequació de l’accés a 
l’estació de RENFE...
Ja coneixem els projectes guanyadors que heu presentat 
per als Pressupostos Participatius d’enguany. Ens anima 
constatar que aquest any creixen en número, qualitat i 
imaginació. Confiem que l’orgull de poder dir “aquesta 
actuació la vaig proposar jo i en gaudeix tothom i totdon” 
sigui un bon estímul per a continuar recolzant-los. Gràcies 
a tots i totes per fer de la nostra ciutat una ciutat viva.
En breu també podrem assistir a la inauguració de la nova 
gespa artificial al camp de futbol de la Romànica, per a 
que la gaudeixin el nostres fills/filles i nosaltres mateixos. 
No pretenem formar estrelles esportives però si formar 
persones dins de l’esperit esportiu: respecte per al contrari 
i treball en equip.  
Permeteu-me un granet de sorra que em satisfà 
personalment, per fi la Casa Gran té ascensor. Ja no tenim 
traves arquitectòniques per accedir als dos pisos, en el 
primer hi ha la sala de plens i l’alcaldia i en el segon hi ha 
els despatxos de les formacions polítiques que els hagin 
demanat.
Continuem i continuarem treballant per i per a la nostra 
Ciutat, ens teniu al vostre servei.
Seny pel futur, Pau i Bé.

En situacions difícils el recolzament dels nostres 
ciutadans i ciutadanes ens anima i empeny a seguir en el 
nostre compromís per Barberà del Vallès

La PCPB proposa no pujar els 
impostos pel 2018

Barberà del Vallès, com molts pobles de Catalunya, 
va ser un gran exemple d’autoorganització durant 
tota la jornada del dia 1 d’Octubre, així com en 
les mostres i accions pacífiques de rebuig vers 
la repressió i violència exercida pels cossos de 
la Guàrdia Civil i Policia Nacional. Cal recordar 
que aquella mateixa jornada, el cos de Mossos 
d’Esquadra, tancava  prop d’uns 200 col•legis 
electorals amb retirada d’urnes i sense cap tipus 
d’incident ni agressió. 

Al nostre municipi vam gaudir d’una jornada 
pacífica, on es va poder votar amb normalitat i sense 
incidents, tot i no disposar dels punts habituals de 
votació. Veïns i veïnes es van autoorganitzar per fer 
activitats, dinars populars i sobretot tenir cura les 
unes de les altres, però sobretot vetllant i defensant 
la democràcia. Tot i que ens va envair la tristesa 
mentre veiem que en altres llocs de Catalunya 
es tancaven col·legis electorals i retiraven urnes 
amb fortes càrregues policials, que van tenir com 
a conseqüència casi 900 persones ferides i tot un 
llistat de desperfectes ocasionats per agents de la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional. 

L’acció municipal de les quatre regidores de Junts 
per barberà ha continuat amb tota normalitat,atenent 
a les Emergències Socials, presentant noves 
propostes d’inversió com la d’1 Milió d’euros per 
ampliar el Parc Municipal d’Habitatge, introduint 
canvis i millores en les Ordenances Fiscals 
municipals. Generant noves oportunitats de formació 
i laborals i apostant per l’Economia Social i Solidària, 
matèria a la que dediquem una jornada amb 
tallers i formacions entre el 13 i el 17 de novembre. 
Contribuint a la finalització de projectes de ciutat, 
com les obres de millora al camp de futbol de La 
Romànica, presentant al veïnat les propostes de 
millora de l’espai públic i fent del Feminisme un 
marc de treball transversal que impregni totes les 
polítiques municipals. En aquest sentit, destacar 
que en aquest ple municipal d’octubre s’ha declarat 
Barberà Ciutat Feminista amb el suport de tots 
els Grups Municipals a excepció del PP. Cosa que 
no ens estranya ja que les polítiques que aplica 
aquest partit afavoreixen el no respecte del drets 
humans, ni els drets de les dones, ni els drets dels 
i les treballadores. En el que portem d’any hi han 
hagut 86 feminicidis a l’Estat Espanyol. Des de 
Junts per Barberà continuarem treballant des del 
municipalisme per combatre el patriarcat.

Des de Junts per Barberà continuem treballant 
i exercint l’acció social de manera coherent i 
responsable 
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Avui, més que mai, per Catalunya, la 
democràcia i el socialisme!

Responsabilitat i Esperança

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Responsabilitat, fruit del trencament del pacte per part 
de PCPB la nostra sortida del govern municipal no canvia 
res. Seguirem treballant com sempre per la nostra ciutat, 
com hem fet també des del govern municipal, de forma 
honesta i coherent amb els nostres pensaments.

La força de les urnes, ha guanyat a la força de les porres

Esperança, per la maduresa democràtica que ha 
demostrat la ciutadania de Barberà i de Catalunya. Durant 
l’1-O, es van veure cues de gent esperant a les portes 
del col·legis, per exercir el seu Dret a vot, un Dret que 
ens han volgut segrestar i que malgrat els esforços del 
govern del PP, no han pogut. Orgullós de la meva ciutat, 
on tothom que va voler, va poder votar gràcies a l’esforç 
i compromís de centenars de persones. Malgrat la brutal 
repressió i els cops de porra, es va votar. Malgrat les 
amenaces, la repressió i la judicialització de tot aquest 
procés, continuem endavant, amb esperança. Som la 
garantia de que la democràcia pot guanyar fins i tot quan 
hi ha qui necessita de la força per negar-la. Colpit encara 
per les imatges de gent amb el cap esberlat, imatges 
de la violència exercida per policia i guàrdia civil, colpit 
per sentir com acomiadaven a a qui venia a atonyinar 
els meus compatriotes amb cants de “a por ellos”, 
emocionat al veure la resposta pacífica de tota aquesta 
gent agredida, la paraula esperança, és la que més 
clarament tinc al cap. Tinc l’esperança de que els actors 
internacionals, ens ajudin a trobar el camí per fer seure 
a la taula de negociació a un govern estatal que ni ens 
respecta ni ens estima. No tenim res contra Espanya, ho 
hem dit fins a cansar-nos, però volem fer el nostre camí 
vital. Sóm una nació sense estat, i ha arribat el moment 
de tenir-lo en forma de República.
Finalment, dir que el Ple de Barberà va aprovar una 
moció presentada per ERC, on es demanava la declaració 
de “persona non grata” del Rei Felip VI, per tot el que 
representa ell i la Monarquia en el segle XXI. Amb aquesta 
moció, i d’altres com la que condemnava la brutalitat 
policial l’1 d’octubre; on es demana la llibertat dels Jordis; 
o contra l’aplicació del 155, demostren la maduresa 
democràtica del majoria dels representants polítics de la 
nostra ciutat. Això, fa tres anys era impensable perquè la 
societat encara no estava preparada, no era prou madura 
per alçar-se i dir prou a totes les injusticies que patim. La 
proposta dels no demòcrates, és negar les evidències i 
empresonar, castigar i amenaçar. No saben, que això ens 
fa més fortes, que obre els ulls a milers de persones que 
no volen ser manats per incompetents i que entenen que 
el sistema del 78, ha mort.
Visca la República!

Arran de la declaració unilateral d’independència proclamada 
el passat dia 27 al Parlament de Catalunya, significar a la 
ciutadania de Barberà que des del partit dels socialistes de 
Catalunya lamentem que els independentistes hagin situat 
les Institucions catalanes fora de la Llei i, per tant, hagin 
fet inevitable que el Senat autoritzi el Govern d’Espanya a 
intervenir-les.

Hem vist com diputats del Parlament de Catalunya de Junts 
pel Sí i la CUP, que representen una minoria social nombrosa, 
però minoria al cap i a la fi, han declarat de forma unilateral, 
il.legal i antidemocràtica la República catalana. Els, que es 
qualifiquen a si mateixos com els legítims representants 
de Catalunya.... I la resta de diputats del parlament? Què 
són? Quin és aquest model de democràcia? Quin model de 
pluralisme? És aquest el model de país que volem? El de la 
intolerància, el sectarisme, i l’ exclusió?

Respectem les banderes, però no creiem que calgui dividir-
nos a causa d’elles. De fet, no havíem pensat gaire en tot això 
del procés fins que Junts pel Sí i la Cup van començar a parlar 
malament de la terra dels nostres pares. Potser no ens havíem 
fixat prou en la senyera fins que la van substituir per l’estelada. 
La bandera del nou país que és només d’uns quants. Com tot 
el que fan ells: només per a ells, només per als seus.

No ens facin escollir. No hi tenen dret. Nosaltres també volem 
el pa sencer i el país sencer. I defensarem la senyera que 
Junts pel Sí i la Cup, divendres van abandonar. Aquests anys 
hem anat prenent consciència del que fan: Una estratègia 
pagada amb els diners de tots per intentar inocular-nos l’odi 
cap a altres terres d’Espanya. Una estratègia per generar 
divisió i fractura entre famílies, entre amics, entre companys 
de feina, i tot això és deliberat. Quanta irresponsabilitat!

Des del PSC, seguirem treballant per preservar la cohesió 
social de Catalunya, la unitat civil del poble i recuperar quan 
més aviat millor el normal funcionament de les Institucions 
d’autogovern, el progrés econòmic  i la convivència a 
Catalunya. Creiem que és el moment de donar la veu a les 
catalanes i els catalans i que puguin decidir el camí que ha de 
prendre Catalunya els propers anys. És un gran moment per 
canviar el rumb de la política catalana dels darrers cinc anys, 
cinc anys que no han donat cap resultat positiu per al conjunt 
de la ciutadania de Catalunya.

Com havíem advertit des de fa temps, situar les institucions 
catalanes fora de la legalitat havia de tenir greus 
conseqüències. Hem treballat de valent per evitar-ho. Volem 
agrair totes les mostres de suport, afecte i solidaritat que hem 
rebut en reconeixement al nostre esforç. Però malauradament 
no ens n’hem sortit.

Per això ha resultat inevitable que el Senat hagi autoritzat 
el Govern d’Espanya, en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució, a emprendre les actuacions necessàries per 
restituir la vigència de l’Estatut de Catalunya i de la pròpia 
Constitució espanyola, garantir la seguretat jurídica i 
recuperar al més aviat possible el normal funcionament de les 
institucions d’autogovern.

Com a socialistes seguirem explicant el nostre projecte 
d’una Catalunya millor en una Espanya diferent; una Espanya 
federal, capaç de reconèixer plenament el seu caràcter 
plurinacional, pluricultural i plurilingüe.
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Libertad para todos los presos 
políticos: Amnistía.

Aturar el cop d’Estat

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

L’Estat ha de recuperar l’autogovern democràtic que 
ara s’està carregant un govern antidemocràtic de la 
Generalitat

Al ple del Parlament dels dies 6 y 7 de setembre, els 
partits independentistes van aprovar dues lleis de 
ruptura que suposaven la fi de la Constitució, l’Estatut i 
les llibertats democràtiques dels catalans.
I ho van fer trepitjant els drets de tots els partits de 
l’oposició i contravenint els advertiments dels lletrats del 
Parlament i del Consell de Garanties Estatutàries. 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució que va iniciar 
el Govern de la Nació: és per a restablir la democràcia 
i les institucions autonòmiques que els partits 
independentistes van suprimir als plens del Parlament 
del 6 i 7 de setembre; és per a recuperar l’economia 
després de la fugida de les empreses que representen 
el 30 % de la producció a Catalunya; i és per a recuperar 
la convivència després de que el nacionalisme hagi 
menystingut a la majoria social que ens sentim catalans i 
també espanyols.
El president de la Generalitat té a les seves mans el 
botó per evitar la confrontació, si respecta la legalitat 
estatutària i constitucional, restaurant el que es va 
trencar el 6 i 7 de setembre. I ha de convocar eleccions 
autonòmiques amb garanties i urnes de veritat.
Fer crides a assaltar els carrers i prendre edificis públics 
no es anar pel camí de la fraternitat i de la concòrdia. 
El que ha fet el president de la Generalitat es cridar a 
l’enfrontament civil entre catalans. I qui faci fa aquesta 

crida és l’únic responsable de les conseqüències.

Recuperem Barberà nació para promover la 
participación en política, en el ámbito municipal pero sin 
perder de vista que los procesos políticos no acaban en 
las fronteras del municipio, sino que están afectados por 
ámbitos supramunicipales, nacionales e internacionales. 
Las fuerzas políticas ultraderechistas y los discursos 
racistas y xenófobos en boca de líderes políticos 
“liberales” o “moderados” están avanzando en toda 
Europa. Hablan de defender a los “nacionales” mientras 
promueven el odio a los más débiles, a las personas 
pobres. A pesar del crecimiento macroeconómico, la 
precariedad está haciendo crecer la pobreza entre la 
clase trabajadora: según Eurostat, casi el 12,4% de las 
personas que tienen un empleo en la Unión Europea 
están en riesgo de pobreza, casi un 15% en España. 
Esta lucha contra las personas pobres - no contra la 
pobreza - no nos es desconocida en Catalunya: desde 
el mensaje más obvio de García Albiol en Badalona 
promoviendo abiertamente el odio a los gitanos 
rumanos, hasta Puigdemont en Girona poniendo 
candados a los contenedores porque ver a personas 
buscando comida creaba “alarma social”, estas actitudes 
sobran y debemos expulsarlas de la política.
La involución democrática que vivimos en Europa y 
España tiene mucho que ver con los recortes sociales. 
El autoritarismo contra la contestación social se ha 
visto en la represión contra el 15M, las Marchas de la 
Dignidad, Encerclem el Parlament, Rodea el Congreso… 
pero también en las operaciones Araña o Pandora, y en 
la persecución sistemática de más de 300 sindicalistas 
por ejercer el derecho a la huelga. La represión afecta 
a la libertad de expresión de millones de personas en 
Catalunya y España, y sea cual sea nuestra posición 
respecto al proceso independentista, si se vulneran 
los derechos de nuestras vecinas, se están vulnerando 
nuestros derechos. La persecución judicial del rival 
político es antidemocrática y conduce a más polarización 
identitaria. Hay que exigir la derogación de las leyes 
mordaza y una amnistía para la liberación inmediata de 
todos los presos políticos: los Jordis, los exconsellers 
encarcelados, los jóvenes de Alsasua o Alfon, entre otros. 
La unidad del pueblo, de las clases trabajadoras, sólo 
será posible si apagamos el televisor, salimos a la calle 
y escuchamos a nuestras vecinas, a las que necesitan 
sanidad y escuela públicas y universales, pensiones 
suficientes y servicios públicos para una vida digna. Pero 
ese programa social no podrá hacerse realidad si se 
encarcela por motivos políticos: amnistía ya.

La persecución judicial del rival político es 
antidemocrática y conduce a más polarización 
identitaria. Hay que exigir la derogación de las  
leyes mordaza y una amnistía para la liberación 
inmediata de todos los presos políticos
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Notícies

El consistori barberenc ha 
celebrat els passats mesos 
de setembre i octubre les 
corresponents sessions plenàries, 
que tenen lloc el darrer dimecres 
de mes a les 19 hores a la sala de 
plens.
En aquestes sessions, 
l’Ajuntament es reuneix amb 
un ordre del dia determinat i 
diferents propostes que tots 
els Grups Municipals debaten 
i posteriorment procedeixen  a 
votar. 
Aquests mesos s’han portat a 
ple temes de diversa índole com 

són l’aprovació provisional de les 
Ordenances Fiscals Reguladores 
dels Tributs Municipals per a 
l’any 2018, el nomenament de 
la Jutgessa de Pau, l’aprovació 
definitiva de la modificació 
puntual del Reglament Orgànic 
Municipal, així com diferents 
mocions i dona comptes al ple.
Altre dels aspectes destacables 
va ser la presa de possessió de 
la nova regidora de la Plataforma 
Ciutadana de Barberà, Yolanda 
Molinero 
Campillo, a la 
sessió plenària del 

mes d’octubre. 
Per motiu d’espai a la revista 
municipal, tota aquesta 
informació, més detallada, es 
pot consultar a  www.bdv.cat o 
visualitzant els QR.

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).

Plens municipals al Consistori barberenc

El passat dimecres 1 de 
novembre es va dur a terme 
la inauguració de la nova 
instal·lació esportiva municipal 
La Romànica.
El projecte de la nova instal·lació 
esportiva municipal La 
Romànica ha consistit en la 
col·locació de 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 projecte és 
de 449.041,37 euros. Aquest 
projecte es troba emmarcat 
en el Programa d’Actuacions 

de Cohesió Territorial (PACTE) 
2016-2019 que promou l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
L’acte d’inauguració va comptar 
amb la presència de l’Alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Sílvia 
Fuster Alay, el tinent d’Alcaldia 
d’Esports, Francisco Blanco 
Romero, el tinent d’Alcaldia 
de Territori i Medi Ambient, 
Fabià Díaz-Cortés, i regidores i 
regidors de l’equip de Govern.
En primer lloc, el vicepresident 
primer de la Federació Catalana 
de Futbol, Joan Soteras Vigo, va 
lliurar una placa commemorativa 
al Club de Futbol La Romànica, 
que va recollir el seu president, 
Andrés López Lozano; un 
guardó que també va ser lliurat 
en el seu moment al Club Escola 
de Futbol Barberà Andalucía 
quan van estrenar el camp.

A continuació, l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, va donar la benvinguda 
a tota la ciutadania i va posar 
en valor el significat d’aquesta 
nova instal·lació: “Ens sentim 
orgullosos i orgulloses de 
comptar amb aquesta gran 
millora pels infants, joves i 
persones veteranes d’aquests 
clubs que vénen formant en els 
valors de l’esport a més de 600 
esportistes any rere any. Aquesta 
instal·lació esportiva serà, sens 
dubte, un bon recurs per a seguir 
difonent els valors positius de 
l’esport”.
La jornada festiva va finalitzar 
amb el partit de lliga de 
Tercera Catalana entre el CF 
La Romànica i el CEF Barberà 
Andalucía, amb victòria del CEF 
Barberà Andalucía per 0 a 3.

Inauguració de la nova instal·lació esportiva 
municipal La Romànica

Setembre                   Octubre
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Pressupostos Participatius 2018
El projecte de millora de la pantalla acústica i visual de 
la via del tren és el projecte més votat dels Pressupostos 
Participatius 2018

El passat dimarts 17 d’octubre, 
la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès va acollir 
l’acte de recompte de vots dels 
projectes que van passar a la 
fase final dels Pressupostos 
Participatius 2018.
Es van comptabilitzar 371 
butlletes (295 a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament; 71 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Ca n’Amiguet, i 5 al Casal de 
Cultura), que van ser vàlides en la 
seva totalitat.
La votació s’efectuà sobre els 
13 projectes finalistes, dels 29 
projectes presentats en aquesta 
edició. Aquest va ser el resultat 
de la votació, començant pel 
projecte més votat:
1. Millora de la pantalla acústica 

i visual de la via del tren (3199 
punts). Import: 28.843,60 euros.

2. Solucionem el problema 
d’acústica sala polivalent del 

Centre Cívic Ca N’Amiguet 
(965 punts). Import: 2.994,75 
euros.

3. Tarima / glorieta al Centre 
Cívic Ca N’Amiguet (941 punts). 
Import: 30.000 euros.

4. Barberà al costat de les 
persones amb alzheimer i els 
seus cuidadors (605 punts). 
Import: 8.900 euros.

5. Farolas solares en pasos de 
cebra (441 punts). Import: 
22.000 euros.

6. Equip de so per l’equipament 
“La Nau” (326 punts). Import: 
29.538,11 euros.

7. Entiende tu ciudad con 
pictogramas (298 punts). 
Import: 21.000 euros.

8. Concert de rock multitudinari 
de “Gatillazo” al Parc Central 
(195 punts). Import: 29.342,50 
euros.

9. Cine de verano (163 punts). 
Import: 15.000 euros.

10. Escola Barberà - Formació 
urbana (117 punts). Import: 
18.000 euros.

11. Pipi can estació (79 punts). 
Import: 19.000 euros.

12. Biblioteca d’experiències (72 
punts). Import: 15.800 euros.

13. Median T la danza (19 punts). 
Import: 2.550 euros.

A l’acte, presidit pel tinent d’Alcaldia 
d’Hisenda, Manel Ferreté Ferrer, 
la regidora d’Associacionisme 
i relacions amb entitats, Mireia 
Sánchez Pi, van assistir el tinent 
d’Alcaldia de Territori i Medi 
Ambient, Fabià Díaz-Cortés, el 
tinent d’Alcaldia d’Educació, 
Juan Antonio Grimaldo Dueñas i 
personal tècnic de les diferents 
regidories. També, algunes de 
les persones que van presentar 
projectes en aquesta edició de 
Pressupostos Participatius 2018.
Per a més informació, es 
pot consultar l’apartat web 
PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS 2018

Amb un pressupost global de 
150.000 euros, es podran dur 
a terme els 7 projectes més 
votats, que sumen un import de 
143.276,46 euros.
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Territori i Medi Ambient

Durant l’acte de 
lliurament de premis 
de Viles Florides 2017, 
celebrat a Mollet 
del Vallès el passat 
divendres 22 de 
setembre, el municipi 
de Barberà del Vallès 
va obtenir tres Flors 
d’Honor per la seva 
tasca en la millora de 
l’espai verd urbà.

A l’acte de lliurament van ser presents 
treballadors i treballadores municipals 
responsables dels parcs i jardins 
de la ciutat i el tinent d’Alcaldia de 
Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-
Cortés. Aquest reconeixement a la 
tasca desenvolupada al municipi en la 
promoció i millora de l’espai verd urbà 
també és un reconeixement als i a les 
treballadores de la Brigada Municipal 
i del conjunt de l’àrea de Serveis 
Territorials.

S’ha encarregat a un equip 
interdisciplinar, l’avantprojecte i la 
dinamització del procés participatiu 
per a la reordenació d’un espai del 
Parc Central del Vallès per construir-
hi un skatepark i unes pistes de 
petanca. 
Aquest projecte respon a sol·licituds 
concretes dels col·lectius que 
practiquen aquestes modalitats 
esportives o d’oci; que s’entenen, per 
l’Ajuntament, com una oportunitat per 
a la dinamització i millora del parc, 
com a espai de convivència entre 
les persones usuàries actuals i 
aquelles de noves que puguin 
anar-hi, atretes per aquestes 
noves instal·lacions. La millora 
ha de suposar donar més 
contingut i nous usos al parc i al 
mateix temps dotar-lo de més 
vegetació i serveis. 
Un cop formalitzat l’encàrrec, 
i feta una primera anàlisi de 

la situació per part l’equip, amb la 
col·laboració del personal tècnic 
municipal de les Regidories de 
Territori i Medi Ambient, Joventut 
i Esports, s’iniciarà el procés 
participatiu en el qual es convidarà 
a diversos col·lectius d’usuaris i 
usuàries actuals i potencials, així com 
a veïnat de la zona.
L’objectiu final és la construcció 
de les noves instal·lacions a partir 
d’un projecte col·lectiu i participat, 
optimitzant recursos materials i 
econòmics.

Nou skatepark i pistes de petanca al  
Parc Central del Vallès

Des de ja fa un temps, la Regidoria de 
Territori i Medi Ambient ha mantingut 
converses amb responsables tècnics 
de la Xarxa de Parcs Metropolitans de 
l’AMB perquè un parc de Barberà es 
pugui incorporar a l’esmentada xarxa, 
atenent al criteri que tots els municipis 
metropolitans tinguin un parc que en 
formi part.
Analitzades diverses alternatives, es 
va consensuar que l’espai que, per les 
seves característiques, millor s’adequa 
als criteris dels parcs metropolitans, 
és el Bosc de Can Gorgs, amb una 
superfície de 32.320m2 i inicialment 
exclou una part de bosc que haurà 
de continuar sent mantingut per 
l’Ajuntament (segons l’AMB, el terreny 
assumible respon a un criteri de 
població).
La incorporació a la xarxa es duu a 
terme per mitjà d’un conveni entre l’Àrea 
Metropolitana i l’Ajuntament, en el qual 
s’estableixen els compromisos i deures 
de les parts, i que estableix les mateixes 
condicions per a tots els municipis 
metropolitans.
La incorporació a la xarxa de parcs 
metropolitans comporta que l’Àrea es 
faci càrrec del manteniment del parc i 
hi organitzi activitats de tipus divulgatiu 
i/o festiu obertes i publicitades en tot 
l’àmbit metropolità. L’Ajuntament ha 
d’aportar els terrenys del parc amb tots 
els elements que conté en bon estat. 
Per fer-ho, caldrà una posada a punt del 
parc, que s’està preparant. 
Es preveu la incorporació a la xarxa a 
l’inici del proper any 2018.

Incorporació del Bosc de 
Can Gorgs a la Xarxa de 
Parcs Metropolitans

Barberà del Vallès obté tres Flors d’Honor al certamen Viles Florides

L’Ajuntament ha aprovat el projecte 
de definició, digitalització, 
senyalització i millora dels camins 
del Parc fluvial del riu Ripoll al terme 
municipal de Barberà, projecte 
impulsat per la regidoria de Territori 
i Medi Ambient.
En aquest document es preveuen la 
interconnexió dels camins en l’àmbit 
del terme municipal, preveient 
també el pas entre un i altre 
marge, mitjançant la construcció 
d’una passarel·la a la zona del molí 

Vermell, pel projecte, finançament i 
execució de la qual es compta amb 
el corresponent suport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.
Del projecte se’n desprenen les 
següents dades: un total de 212 
actuacions, englobades en 24 
intervencions tipus, la distribució 
dels camins en 20 trams, amb 
un total de 13.755 metres i un 
pressupost total d’execució de 
294.938,07 € (IVA inclòs).

Potenciació i millora de la xarxa de camins a 
l’entorn del Ripoll

El passat 20 de setembre es va 
convocar el veïnat i els comerços 
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) 

a la presentació del projecte de 
reurbanització d’aquests dos trams 
de carrer.
A la trobada es va exposar també 
l’estat de tramitació del projecte, que 
ara ja està aprovat, i les previsions 
respecte l’execució de les obres.

Presentació del projecte de remodelació dels 
carrer Pintor Murillo i Doctor Ferran
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Nodus Barberà

6a edició de La Nit de l’Empresa: 
nit de talent i qualitat empresarial

El passat 28 de setembre es va 
dur a terme la 6a edició de La 
Nit de l’Empresa que organitza 
l’Ajuntament de Barberà de 
Vallès mitjançant l’empresa 
municipal Activitats Integrades 
SA (AISA). 
L’acte es va celebrar al 
Centre de Negocis Nodus 
Barberà, i va ser presidit per 
l’Alcaldessa, Sílvia Fuster 
Alay, i representants del món 
econòmic i empresarial del 
Vallès Occidental.
L’acte, amb gairebé un centenar 
d’assistents, es va iniciar amb 
la benvinguda per part de 
l’Alcaldessa, que en el seu 
discurs va apuntar que era 
“un honor compartir aquesta 
nit amb totes les persones 
assistents per fer aquest 
reconeixement públic al talent 
empresarial barberenc, sigui per 
trajectòries o per fets concrets”. 
“Sou el principal motor que 
justifica aquesta vetllada”, va 

subratllar amb l’objectiu d’enaltir 
i reconèixer la tasca de les 
empreses i indústries de Barberà 
del Vallès.
A continuació, es va dur a 
terme la 1a edició dels Premis 
Empresa BdV, un lliurament de 
reconeixements empresarials 
per difondre l’esforç i el 
treball de les empreses del 
municipi, destacant les millors 
pràctiques, projectes i polítiques 
empresarials.
De les 12 candidatures 
presentades en les 3 categories 
existents, un jurat expert en la 
matèria, independent i anònim, 
va escollir les 3 empreses 
destacades:
· Categoria Col·laboració 
empresa territori; compromís 
social i sostenibilitat: Provital 
Group.

· Categoria d’Excel·lència en la 
gestió de Recursos Humans de 
l’empresa: Cafosa Gum.
· Categoria Empresa amb 
Caràcter innovador: Flexor.
El lliurament dels premis va anar 
a càrrec de l’Alcaldessa Sílvia 
Fuster i del President de Pimec 
Vallès Occidental, Josep Maria 
Catalán.
Cal destacar que enguany, 
el reconeixement del teixit 
empresarial del municipi va més 
enllà dels Premis i també en el 
marc de la Nit de l’Empresa es 
va gaudir de la segona edició de 
l’exposició Made in Barberà, una 
mostra que recull els productes 
fabricats als polígons industrials 
barberencs, amb la finalitat de 
treure a la llum el talent i la bona 
feina del teixit productiu local. 
D’aquesta manera, també es va 
fer un reconeixement general 
a la tasca, a l’esforç i al talent 
de milers de persones que 
treballen a les empreses locals. 

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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Barberà Promoció inicia cursos de formació ocupacional
En el darrer semestre s’han 
iniciat cursos de formació 
ocupacional subvencionats 
pel SOC i adreçats a persones 
prioritàriament aturades. 
Aquesta formació inclou la 
formació basada en la pràctica, 

l’obtenció d’una titulació oficial 
de certificat de professionalitat 
nivell 1 i pràctiques en empreses 
reals.
• Operacions d’enregistrament 
de dades de 460h impartit a 
Barberà Promoció.

• Operacions auxiliars de 
magatzem en indústries i 
laboratoris químics de 320h 
impartit a l’IENS La Romànica.
• Activitats auxliliars de 
magatzem de 230h impartit a 
Sabemsa.

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs ens explica
Aquest estiu, per segon any, he 
tornat a rebre una visita molt 
especial! Els infants del Casal 
d’agost, realitzat a l’Escola 
Marta Mata per la Cooperativa 
El Tamboret, han vingut a 
visitar-me i, junt al grup de 
persones participants al Taller 
d’Horta CEP 2 de la Fundació 
Barberà Promoció, han cuidat 
de l’Hort de la Torre d’En 
Gorgs.  
Els infants han après a fer 
la collita dels diferents 

productes que creixien a l’hort: 
tomàquets, pebrots, albergínies, 
cogombres, síndries i melons.  
Productes que han collit i s’han 
emportat a casa tot coneixent 
els avantatges dels aliments 
saludables i d’una alimentació 
responsable.
Ha estat una experiència molt 
enriquidora, plena d’intercanvi 
entre infants, persones adultes 
i els i les monitores. Plegats 
han treballat amb la terra i 
les hortalisses, han après 

horticultura cultivant aliments 
saludables, han donat oxigen 
al municipi al potenciar-hi un 
espai verd i tot fent crèixer 
hortalisses, també hi han fet 
crèixer molts somriures!!!

Barberà Promoció amb la formació a mida d’empreses i entitats
Uns dels objectius de 
Barberà Promoció és la 
d’oferir formació a mida a les 
empreses i entitats adaptades 
a les seves necessitats i amb 
aquesta línea s’han realitzat les 
següents formacions:
• Manipulació d’aliments  

de 6-8h: tres edicions a: 
Residència Santa Maria,  
Bar Las Botas i a l’àrea de 
Joventut de Barberà del  
Vallès
• Ofimàtica: Excel (25h) i Access 
(25h) a l’Ajuntament de Badia 
del Vallès

Setmana d’Economia Social - Solidària i Cooperativisme
La setmana del 13 al 17 de 
novembre tindrà lloc a la 
Torre d’en Gorgs la I Setmana 
d’Economia Social-Solidària 
i Cooperativisme on es 
realitzaran activitats al voltant 
de diverses temàtiques 
emmarcades en l’economia 
social i solidària, xerrades, 
formacions i  bones pràctiques 
que durant la setmana s’aniran 
explicant. 

Les formacions que es 
realitzaran adreçades a totes 
les persones interessades i que 
estan subvencionades per la 
Diputació de Barcelona seran:
• L’Economia de Bé Comú:  
14-11-17 de 10 a 14h
• L’Empresa Social: una eina 
innovadora per a resoldre 
necessitats socials: 16-11-17 de 
10 a 14h.
Per inscripcions i informació us 

podeu adreçar a: 
autocupacio@barpro.cat o trucar 
al telf: 937192837 i preguntar per 
Georgina Soley.
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Barberà en un minut 

Un any més, l’AVV Can Gorgs 
va omplir el Casal de Can 
Gorgs amb la Festa del Casal. 
La vetllada va comptar amb 
sardanes, havaneres i rom 
cremat i música a la fresca.

Els actors David Fernández i Juanra Bonet fan 
de l’absurd el seu leitmotiv i aconsegueixen 
divertir al públic local amb les seves ocurrències 
amb l’espectacle ‘Dos’, de la companyia Iria 
Producciones.
Amb aquesta obra es va iniciar la temporada de 
tardor del TMC.

La barberenca Laura Albiac Vilas, queda finalista del concurs Wildlife Photographer of 
the Year. La jove de 13 anys, ha quedat finalista del concurs en la categoria de fotografia 
d’11 a 14 anys convocat pel Museu d’Història Natural de Londres (Regne Unit).

El grup de mares i pares del Casal Popular Tangram 
va organitzar una jornada d’ambient familiar i plena 
d’activitats, El Festivalet, amb diferents racons de joc, 
tallers i espectacles com contacontes o titelles. 

L’Associació de Veïns i Veïnes 
i Botiguers del Casc Antic va 
organitzar una Festa Holi a 
la plaça de la Unitat que va 
tenir una molt bona resposta 
ciutadana.

‘Lucis et Umbrae’, l’il·lusionisme  
va visitar al Teatre Municipal Cooperativa.
A l’espectacle es va fer servir  
una llanterna màgica amb plaques  
de més de 150 anys d’antiguitat.
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Notícies
L’Ajuntament fa una enquesta per conèixer l’opinió ciutadana 
per configuar els nous Tallers Culturals

L’enquesta, que l’ha 
realitzat més d’una 
setantena de persones, 
serveix per conèixer les 
necessitats del veïnat 
així com programar 
els futurs tallers amb 
qualitat i eficiència.

La secció de Cultura de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va posar en marxa, al mes 
de setembre, una enquesta per 
conèixer l’opinió de la ciutadania 
vers els Tallers Culturals.
Amb aquesta iniciativa el 
consistori ha pogut conèixer 
les necessitats dels veïns i 

veïnes de Barberà i així obtenir 
dades per tal de programar 
les diferents propostes 
culturals amb els màxims 
nivells d’eficiència i qualitat 
que garanteixin la participació 
ciutadana. Els resultats de 
l’enquesta, que va finalitzar el 
passat 16 d’octubre, han de 

servir per configurar 
nous tallers de cara 
l’any vinent. 
L’enquesta, realitzada 
de forma virtual, 
contemplava entre 
d’altres aspectes com 
horaris, temàtiques i 
canals d’informació. 
L’han formalitzat un 
total de 77 persones.
Cal destacar que 
per donar a conèixer 

aquesta iniciativa es va realitzar 
una campanya informativa per 
diferents equipaments de la 
ciutat, que constava de cartells, 
falques, insercions a les TV-IP de 
Barberà, així com informacions 
diverses a la web municipal 
www.bdv.cat.

L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès informa que la 
Policia Nacional ha anul·lat el 
servei d’expedició del DNI a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
L’anul·lació del servei és 
per donar compliment a 
una instrucció rebuda per 

la Secretaria Regional de la 
Prefectura Superior de Policia 
de Barcelona, mitjançant la 
qual s’estableix que els equips 
mòbils d’expedició del DNI a 
Catalunya no es desplaçaran 
als ajuntaments per motius de 
seguretat fins a nova ordre.

Per poder sol·licitar o renovar 
el DNI, cal demanar cita 
prèvia a la web https://
www.citapreviadnie.es/
citaPreviaDniExp/

Preguem disculpeu les 
molèsties.

S’anul·la el servei d’expedició del DNI a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Més informació a: 
Casal de Cultura

c/ Nemesi Valls, 35 
Barberà del Vallès

L'Ajuntament de Barberà està treballant
 en una programació de tallers culturals 

per a la ciutadania.

Volem conèixer la teva opinió. 
Captura el codi QR i omple l'enquesta.

Quins tallers
 t'agradaria que 

es fessin a la ciutat? 

Quins tallers
 t'agradaria que 

es fessin a la ciutat? 
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Salut - Els animals de companyia
La importància de l’educació del gos per a una bona convivència

Ben segur que, molts de vosaltres 
aquest any heu augmentat el nombre 
de membres de la família gràcies a 
l’adquisició d’un cadell. 
Al cap de tres mesos, aproximadament, 
l’equip veterinari acabarà de posar-li 
les primeres vacunes i tot just podrà 
començar a sortir al carrer. Ara és el 
moment que comenci a aprendre les 
normes de conducta bàsiques perquè 
la convivència amb tothom sigui el més 
agradable possible i, d’aquesta manera, 
aquest cadell tan simpàtic i bufó no es 
converteixi, d’aquí a uns mesos, en un 
gos que ens mossega, trenca els mobles 
de la casa, orina i defeca on no toca, ens 
deixa els braços cansats quan el traiem a 
passejar o es baralla amb altres gossos. 
El cadell petit es converteix en un gos 
gran, i l’alegria que ens proporcionava 
al començament, es pot transformar en 
angoixa i fins i tot por. 
Tots aquests problemes són fàcils d’evitar 
si els comencem a tractar a temps amb 
l’ajuda d’una persona professional de 
l’educació canina. És responsabilitat 
nostra, ajudar a la integració del nostre 
gos. 

Un animal ben educat evitarà els 
problemes que puguin aparèixer dins 
del nucli familiar i també amb altres 
persones i amb altres animals al carrer. 

Si evitem aquests problemes, gaudirem. 

Organitza Participa

I Jornada contra l'abandonament animal

Biblioteca Esteve Paluzie 

De 10 a 13h a la plaça de la Constitució 

Punts informatius de l'Ajuntament de Barberà 

(tinença d'animals de companyia), spAm, Progat i Arca 

 

De 10 a 12h a l'interior de la Biblioteca 

Vídeo: "L'Espera", vida al refugi

Xerrada: "Problemàtica de l'abandonament" a càrrec 

de Marta Masmitjà i Prada, Projectes Socials spAm 

Xerrada: "L'impacte de l'abandonament en el gos" a 

càrrec de Doggy Time - Educadors canins 

 

 

De 12 a 13h a la plaça de la Constitució 

Desfilada de gossos de la protectora i explicació del 
Programa Nut per l'adaptació dels gossos abandonats 

i/o maltractats.

Pl. de la Constitució, s/n. Barberà del Vallès
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Notícies
Barberà participa en una nova edició del cicle 
‘Ciutats Defensores dels Drets Humans’

Les defensores han explicat la seva tasca
en els seus països d’origen, Colòmbia i Líbia

Barberà del Vallès ha participat, 
de nou, en una nova edició del 
projecte ‘Ciutats Defensores 
dels Drets Humans’ amb la 
visita de dues defensores dels 
Drets Humans, que han donat 
a conèixer la seva tasca a favor 
de la Pau en els seus països 
d’origen.
La primera de les conferències 
que ha acollit la nostra ciutat va 
ser el passat divendres 29 de 
setembre, amb la visita a Barberà 
del Vallès de la defensora 
colombiana Diana Avella, 
una artista de hip hop que es 
dedica a treballar amb diferents 
organitzacions per relacionar, 
a través de la música, accions 
contra la violència vers les 
dones, la prevenció de l’embaràs 
adolescent i la defensa de la pau 
i dels Drets Humans.
La xerrada es va dur a terme al 
Teatre Municipal Cooperativa, 
amb un públic molt especial, 
l’alumnat dels instituts de 

Can Planas i La Romànica 
de la nostra ciutat, que van 
poder conèixer de primera mà, 
l’experiència de la defensora 
i la situació política i social a 
Colòmbia.
L’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, 
acompanyada a la taula per 
les professores Maria Teresa 
Sánchez Costa (INS La 
Romànica) i Isabel Fernández 
(INS Can Planas), va iniciar l’acte 
agraint la tasca de la defensora. 
A continuació, la defensora 
colombiana Diana Avella va 
explicar el seu dia a dia en la 
defensa dels Drets Humans a 
Colòmbia a través de la música 
i el compromís amb la realitat 
social i va encoratjar el jovent 
a no ser impassible davant 
situacions quotidianes: “Vosaltres 

també sou defensors i 
defensores dels Drets 
Humans perquè esteu 
aquí, i potser en deu 
anys, quan presencieu 
una injustícia, tindreu la 
possibilitat i la veu per 
denunciar-ho, per això 
aquests espais són tan 
importants per trobar-
nos i tenir la possibilitat 

de parlar de temes que, en altres 
àmbits, no seria possible”.
La segona de les conferències 
a la ciutat es va dur a terme el 
passat dimecres 4 d’octubre 
a la Biblioteca Esteve Paluzie, 
amb una xerrada sobre dones i 
joves per la pau i la democràcia, 
drets de les dones i igualtat 
de gènere a Líbia, a càrrec de 
l’estudiant líbia Aisha Altubuly.
A l’inici de l’acte, l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, 
va fer un repàs de 
la trajectòria de la 
defensora. Durant 
la conferència, 
Aisha Altubuly va 
comentar la difícil 
situació de les 
dones a Líbia i el 
treball a favor de 
la igualtat de les 

dones i de la inclusió de les 
dones en la presa de decisions 
polítiques: “La majoria de dones 
participants sí que saben que 
tenen drets i estan disposades 
a defensar-los, però n’hi ha 
d’altres que han crescut sentint 
una sèrie de conceptes durant 
la seva educació familiar, molt 
difícils de contrarestar i que fan 
que no s’assumeixi la igualtat 
entre dones i homes, però per 
això estem nosaltres també, el 
nostre paper és conscienciar de 
quins són els nostres drets”.
‘Ciutats Defensores dels 
Drets Humans’ és un projecte 
conjunt que organitzen diverses 
institucions i entitats que volen 
donar a conèixer la feina 
dels defensors i defensores 
dels drets humans, ajudar a 
conscienciar la ciutadania de 
les ciutats participants sobre la 
necessitat d’integrar la defensa 
dels drets humans en la nostra 
tasca quotidiana. ‘Ciutats 
defensores dels Drets Humans’ 
s’organitza des de l’any 2013. 
Aquesta és la cinquena edició. 
Si voleu conèixer quines són 
i què treball realitzen les 
defensores i defensors dels 
Drets Humans podeu consultar 
les següents webs i xarxes 
socials:    

http://ciutatsdretshumans.cat
http://www.bdv.cat/ciutats-
defensores-dels-drets- 
humans-2017
https://www.facebook.com/
ciutatsddhh
https://twitter.com/ciutatsddhh
https://www.youtube.com/channel/
UCpf1k2ZKv9lbT1OYvys9glg
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Notícies
La Biblioteca Esteve Paluzie participa en el projecte  BiblioLab
La creació i l’experimentació són 
els ingredients principals de les 
més de 300 activitats que han 
arribat a noranta biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals en el marc del 
programa BiblioLab.
BiblioLab és l’aposta de la 
Diputació de Barcelona per 
una evolució en el model de 
les biblioteques públiques, 
que posa l’accent en l’accés 
al coneixement a través 
de l’experimentació i les 
metodologies innovadores 
i creatives en un entorn de 
col·laboració obert a la ciutadania. 
Amb el model BiblioLab, les 
biblioteques passen a ser espais 

de cocreació i coinnovació, on 
les persones usuàries no són 
només receptores sinó també 
protagonistes.
La Biblioteca Esteve Paluzie 
de Barberà del Vallès participa 
en el projecte amb activitats 
programades a partir d’aquesta 
tardor i fins a març de l’any vinent. 
Les diferents propostes i tallers 
BiblioLab que oferirà la Biblioteca, 
se centren en els àmbits 
tecnològic i de lectoescriptura. 
Aquestes activitats estan dirigides 
a diferents tipus de públic, amb la 
idea d’oferir una experiència el més 
interactiva i enriquidora possible.
Quan s’obri el període d’inscripció 
per a la resta de tallers, la 

Biblioteca informarà, mitjançant 
els canals de difusió habituals, 
de les dates i les condicions de 
participació.

El primer taller Bibliolab es 
farà dissabte 11 de novembre 
a les 10h.

Creació d’una APP 
amb APP Inventor

Cada participant ha de portar 
un dispositiu Android.
A partir de 12 anys. Amb 
inscripció prèvia a partir del 
23 d’octubre
Lloc: Sala multimèdia

Es lliuren els premis del VI Concurs de Microrelats

El passat divendres, 22 de 
setembre, la Sala Salvador 
Allende de la Biblioteca Esteve 
Paluzie va acollir el lliurament 
de premis de la 6a edició 
del Concurs de Microrelats 
que organitza la secció de La 
Microbiblioteca, un gènere en 
el qual treballa la biblioteca 
barberenca, única en aquesta 
especialització.

El lliurament de 
guardons va anar a 
càrrec del regidor 
d’Educació de 
l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, 
Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas 
i de la regidora de 
Col·lectius Socials  
i Equipaments,  
Mireia Sánchez Pi, 

que van donar les gràcies a 
totes les persones assistents, 
moltes d’elles provinents de 
localitats llunyanes.
El primer lliurament de premis va 
ser a les persones guanyadores 
en la categoria mensual.  
Seguidament es van lliurar a 
les categories absolutes. El 
primer a rebre el premi va ser 

Pere Miquel, de Terrassa, que 
va guanyar el premi al millor 
microrelat en categoria en 
català, amb la seva obra ‘La 
Piscina’.
A continuació va ser premiada, 
Arantza Portabales Santomé, de 
Teo (A Coruña), millor microrelat 
en castellà amb ‘Las musas’.
L’acte va finalitzar amb 
espectacle literari 
‘MicroFurismes’ a càrrec del 
conegut artista i escriptor, Pau 
Riba.
Finalitzat el lliurament, es 
va donar per clausurada la 
temporada 2016-2017. Totes les 
persones presents van rebre 
un exemplar de llibre editat 
amb la recopilació de tots 
els microrelats presentats en 
aquesta edició.

Barberà acull la Jornada ARC del Microrelat en Català

El passat dissabte  
21 d’octubre, la Biblioteca  
Esteve Paluzie va acollir la 
Jornada ARC del Microrelat  
en Català.

Organitzada per 
l’Associació de 
Relataires en Català 
i la Biblioteca 
Esteve Paluzie, 
amb la col·laboració 
de l’Ajuntament 
de Barberà del 
Vallès i la Xarxa 
de Biblioteques 
Públiques de la 

Diputació de Barcelona.
Durant la jornada es van dur 
a terme tallers de creació de 
microrelats, conferències, lectures 

dramatitzades, entre d’altres. 
La jornada va finalitzar amb el 
lliurament de premis de la VII 
edició del Concurs ARC de 
Microrelats, que va comptar amb 
la presentació del seu president 
Ferran Planell, el reconeixement 
a Elisenda Sala, membre de 
l’ARC que a partir d’ara donarà 
nom a la col·lecció literària dels 
llibres editats per l’associació 
i el lliurament de premis a 
les persones guanyadores 
del concurs de portades i de 
microrelats.
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Convivència i Participació Ciutadana

Tens una idea pel procés d’elaboració del nou  
Reglament de Participació Ciutadana?
L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès amb la vocació 
de millorar la qualitat 
democràtica situant els 
barberencs i barberenques 
a l’eix central dels processos 
de presa de decisions del 
Consistori, ha creat un nou 
espai web perquè pugueu  
participar en el procés 
d’elaboració d’un nou 
Reglament de Participació 
Ciutadana. 

Podreu accedir mitjançant el 
bàner relatiu al mateix procés, 
situat a la part inferior del 
portal web municipal.
D’aquesta manera, es facilita la 
incorporació de la ciutadania 
en la definició dels trets 
bàsics de la normativa de 
participació, un procés que 
permetrà revisar el model 
participatiu del municipi i 
establir el nou marc normatiu 
que l’ha de regular.

En les properes setmanes 
tornarà a Barberà del Vallès 
el projecte LECXIT. Aquest 
projecte és una iniciativa de la 
Fundació Jaume Bofill, amb la 
col·laboració de La Caixa, que 
té per objectiu incrementar 
l’èxit educatiu dels infants 
a través del treball per la 
millora de la seva comprensió 
lectora.  
Es tracta d’un espai de 
lectura en català d’una hora 
setmanal on alumnat de 4t a 

6è de primària de les escoles 
Marta Mata, Pablo Picasso i 
del Bosc compartiran amb 
persones voluntàries 
moments de 
conversa i de lectura 
que els ajudaran a 
consolidar els seus 
aprenentatges. 
Si voleu ser voluntaris 
o voluntàries del 
LECXIT o rebre més 
informació sobre el 
projecte, contacteu 

amb nosaltres enviant un 
correu a 
voluntariat@bdv.cat 

Torna el LECXIT i et necessitem!

Més informació a 
www.bdv.cat

Finalitza la cinquena edició del Curs d’Iniciació al Voluntariat
El passat dimarts 10 d’octubre, 
va finalitzar la cinquena 
edició del Curs d’Iniciació al 
Voluntariat de Barberà del 
Vallès, una activitat organitzada 
per l’Ajuntament de la ciutat 
i impartida per la Creu Roja 
amb la finalitat de fomentar 
la implicació de les persones 
en projectes de voluntariat, 
impulsant i canalitzant la 
solidaritat a les entitats sense 

ànim de lucre. 
La proposta formativa es troba 
dins el Pla de Formació del 
Voluntariat de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya i 
s’emmarca dins les activitats 
del Punt de Voluntariat de 
Barberà del Vallès amb 
l’objectiu de promoure i 
difondre el voluntariat a la 
ciutat. 
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Habitatge

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya fa un pas en la 
tramitació telemàtica de les 
cèdules d’habitabilitat. Si la 
persona sol·licitant ho indica, 
pot establir que la comunicació 
amb l’Administració es produeixi 
a través d’Internet de manera 
instantània, enlloc de fer-ho 
físicament en format de paper. 
D’aquesta manera s’elimina el 
temps d’espera que comporta fer 
arribar oficialment el paper a la 

persona sol·licitant  i a l’inrevés. 
Per sol·licitar-ho, caldrà 
seleccionar l’opció habilitada als 
nous models de sol·licitud que es 
publicaran properament. Aquesta 
opció comporta la comunicació i 
la resposta dels requeriments de 
manera telemàtica i l’enviament 
de la cèdula d’habitabilitat un 
cop atorgada. 
D’aquesta manera la persona 
sol·licitant disposarà de la cèdula 
d’habitabilitat a la seva carpeta 

de l’Oficina Virtual de Tràmits 
del web de la Generalitat de 
Catalunya per tal de poder 
imprimir les còpies que necessiti, 
durant el termini de vigència, 
sense necessitat de desplaçar-
se a l’Administració físicament 
per demanar-ne duplicats.
Per garantir l’autenticitat de 
les còpies que s’imprimeixin, 
les cèdules d’habitabilitat 
incorporaran un codi segur 
de verificació per comprovar, 
també al web de la Generalitat 
de Catalunya, que el document 
lliurat es correspon amb l’original.

Tramitació telemàtica de les 
cèdules d’habitabilitat

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès 
C/ Verge de Montserrat, 60 Baixos / 08210 Barberà del Vallès 

oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat / Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h  - Dimecres: de 9 a 14  i de 16  a 18h

La Creu Roja Sabadell està buscant 
persones voluntàries, majors de 16 
anys, per participar en la campanya 
“Joguina educativa”.
Aquesta campanya fa arribar cada 
any joguines als infants de famílies 
amb més dificultats econòmiques. 
La campanya es posa en marxa 
aquest mes de novembre i necessita 
un gruix important de persones 
voluntàries que participin en la 
difusió de la campanya, obtenció 

de les joguines, muntatge de lots 
i el seu posterior repartiment. La 
campanya, gestionada per Creu 
Roja Joventut, espera recollir 3.500 
joguines.
Més informació sobre aquesta 
campanya a http://www.
lajoguinaeducativa.org/
Si t’interessa fer voluntariat en 
aquest projecte o vols rebre’n més 
informació posa’t en contacte amb 
nosaltres a voluntariat@bdv.cat!

Participa en la campanya ‘La Joguina Educativa’ de la Creu Roja!

El Consorci Metropolità 
de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
obre una convocatòria d’ajuts a 
la rehabilitació per a actuacions 
d’adequació i obtenció de 
l’habitabilitat en habitatges 
individuals o unifamiliars. Des 
del 27 d’octubre de 2017 i fins el 
31 d’octubre de 2018, o abans si 
s’esgota la dotació pressupostaria, 
es podrà iniciar la tramitació de la 
fase prèvia d’aquests ajuts. 
En aquesta convocatòria es 
subvencionen obres que es 
vulguin realitzar a l’interior de 

l’habitatge individual com per 
exemple: obtenció i/o millora 
de l’habitabilitat, adaptació 
a la normativa vigent de les 
instal·lacions de l’interior de 
l’habitatge, millores energètiques 
i de sostenibilitat i adaptació de 
la mobilitat de l’habitatge, com 
per exemple: la substitució de les 
finestres per millorar l’eficiència 
energètica, la substitució de la 
banyera per un plat de dutxa 
per millorar l’accessibilitat, o 
l’adaptació de la instal·lació 
d’aigua o electricitat, entre d’altres.
Per poder ser beneficiaris 

d’aquests ajuts cal que les obres 
no estiguin iniciades. No es 
poden començar fins a rebre la 
notificació favorable del Consorci 
Metropolità de l’Habitatge, que 
és l’organisme que gestiona 
aquests ajuts.
L’import de la subvenció 
correspon al 50% del cost dels 
treballs a realitzar amb un import 
màxim de 3.000€, amb l’excepció 
dels habitatges buits que es 
rehabilitin per cedir-los a la Borsa 
de Lloguer Social on el topall 
màxim serà de 6.000€.

Ajuts rehabilitació d’habitatges



Torna la Vindicadora! L’espai d’informació juvenil de la revista municipal. DesprÉs d’anys sense publicar-se a partir  
d’aquest número la Vindicadora es recupera com a espai de difusió d’actes i notícies d’interès per al jovent de Barberà

Comença un nou curs i Joventut 
posa en marxa els seus serveis 
a les places, als carrers, a l’Espai 
Jove i als Instituts!

En aquest nou curs s’ha reforçat 
la presència de les educadores 
a les places i carrers de Barberà 
del Vallès. Des de medi obert 
es treballa per acompanyar en 
els processos de vida de les 
adolescents i joves de la ciutat, 
establint relacions d’ajuda i suport. 
La intervenció socioeducativa es 
realitza en els espais dels i les 
pròpies adolescents i joves, per 
crear vincles i oferir els recursos 
necessaris que els permetin 
prendre consciència crítica de la 
pròpia situació, i alhora, de totes 
les alternatives que se li presentin 
des del seu entorn. 

La intervenció en medi obert és 
un canal de pont amb l’Espai 

Jove la Roma, que com cada any 
treballa per la creació del túnel 
del terror.  
L’Espai Jove la Roma es posa 
en marxa a mida de tothom, si 
teniu noves propostes les podeu 
proposar a l’assemblea de cada 
divendres d’inici de mes.

També reemprenem la presència 
de les dinamitzadores als 
instituts de Barberà. El Servei 
d’Informació Juvenil visita l’Institut 
La Romànica, els dimarts de 12.30 
a 13 hores i, l’Institut Can Planas, 
els dijous de 11 a 11.30h.  
A l’hora del pati de cada  
institut hi podeu trobar 
informació sobre els estudis, 
el treball, la salut, activitats a 
Barberà del Vallès...

Durant el setembre, l’Espai 
Jove la Roma també ha tornat 
a posar en funcionament les 

tres consultories del Servei 
d’Informació Jove. 
·  La Consultoria de Formació 
i Treball, que ofereix 
informació i orientació sobre 
el futur professional, per això 
quinzenalment assisteix a la 
consultoria el tècnic ocupacional 
de Barberà Promoció. 

·  La Consultoria de Salut, 
gestionada per l’Agent de Salut 
de Barberà del Vallès. Es treballa 
des d’una visió integral de la 
salut, l’alimentació saludable, el 
coneixement sobre les drogues, 
les relacions sexoafectives, la 
presència de pantalles... 

·  El Servei d’Assessorament a 
Entitats Juvenils que treballa 
per fomentar l’associacionisme 
i contribuir a la creació i 
consolidació d’associacions i 
grups de joves així com facilitar 
la vinculació de les joves amb 
les entitats ja existents. 

Comença un nou curs i Joventut es posa en marxa

Consultoria de formació 
i treball per a joves

Consultoria de salut 
per a joves

Servei d’Informació per adolescents, a El Forat: dilluns de 17 a 19.30h 
dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dimecres de 17 a 21h
Pots també enviar les teves consultes online a: salut@edpac.cat

Servei d’assessorament 
a entitats juvenils
Suport tècnic, jurídic i fiscal

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: Dijous de 17 a 18.30h
Pots també enviar les teves consultes on-line a:

valles-osona@casalsdejoves.org

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dijous de 17 a 19h
Pots també enviar les teves consultes online a: info@vibria.org

Més informació

Si vols  
saber  
més de  
joventut

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimarts de 17 a 21h

Servei d’Informació per 
adolescents, a El Forat: 
dilluns de 17 a 19.30h

dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimecres de 17 a 21

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: Dijous 

de 17 a 18.30h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: dijous 

de 17 a 19h

El Servei 
Socioeducatiu per 
a adolescents El 
Forat es troba en 

procés de canvi i creiem que els i 
les barberenques de 12 a 15 anys 
heu de ser-ne les protagonistes.

Què és el Forat?
El Forat és un espai de trobada 
on compartir les tardes de 
dilluns a divendres, on es 
poden fer activitats, tallers, jocs, 

concursos... Un espai còmode 
per estar amb els amics i 
amigues, per fer els deures, 
per compartir idees i realitzar 
projectes. Un espai on passar-
vos-ho bé i trencar amb la rutina 
de les tardes.

Què necessita?
Després de molts anys en marxa, 
ara és el moment de continuar 
treballant per adaptar el Forat 
a les propostes de qui en sou 

protagonistes. És per això que 
necessitem la vostra opinió.

Aquest inici de curs el Forat 
estarà tancat fins al 2018. Per 
actualitzar i renovar-lo a gust 
de tothom, us demanem que 
empleneu l’enquesta i ens 
ajudeu a construir un Forat  
per a tots i totes!

L’enquesta la trobaràs a 
www.bdv.vat/joventut

El Forat us necessita!
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Educació
Cicle de tallers ‘Créixer en família’
El passat dimecres, 4 d’octubre, a 
la Llar Rodona, 6 mares i 3 pares 
van començar el cicle de tallers 
“Créixer en família” que ofereix 
la Generalitat de Catalunya, 
conduït pel psicòleg social 
Aharon Fernández Cuadrado, 
especialitzat en coeducació, 
gènere i criança.
A la primera sessió vam poder 
compartir experiències en un 
espai distès, en el que mares 
i pares van poder expressar 
dubtes i reflexionar sobre com 
establir una relació de qualitat 
amb els seus fills i filles.
És en aquesta etapa de 0 a 3 
anys quan s’assenten les bases 
per la construcció de la identitat 
i la personalitat, d’aquí que 

sigui molt important el model 
de masculinitat i feminitat que 
oferim a les criatures, el tipus de 
jocs... En definitiva, el que validem 
o no serà el que marcarà la forma 
d’estar al món de les nostres 
filles i fills.
Aquest cicle de tallers s’està 
duent a terme a la Llar Rodona, 

on durant aquest curs 2017-2018 
entrarà en funcionament l’Espai 
d’Atenció a la Petita Infància i 
Família, amb activitats de suport 
a la funció educativa de les 
famílies i espais de participació 
en els quals es podran compartir 
experiències i opinions sobre la 
criança, entre altres activitats.

Sorteig per a la renovació de la meitat del Consell 
Municipal d’Infants
El Consell Municipal d’Infants 
ha iniciat el trimestre amb molta 
activitat i energia. Els nens i 
nenes van començar a treballar 
per a la renovació dels nous 
components que acaben aquest 
curs el seu mandat.
Van preparar les bústies i van 
informar a totes les aules de 5è 
de les escoles de què vol dir ser 
membre del Consell Municipal 
d’Infants, la feina que fan i com 
els nens i nenes nascuts el 2007 
es podien presentar en aquesta 
nova convocatòria. 
El període de presentació de 
les butlletes va ser del 2 al 9 
d’octubre i es van presentar un 
total de 45 nens i nenes.
El passat dimecres 25 d’octubre, 
es va dur a terme el sorteig 
públic per a l’elecció dels 12 
infants necessaris per a la 
renovació de la meitat del 
Consell i que han de substituir 
els nens i nenes que aquest any 

acaben el seu mandat. 
Les 8 nenes i els 4 nens que van 
sortir escollits, seran nomenats 
per l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, en un 
acte públic que es farà a la sala 
B del TMC el 22 de novembre 
a les 17.30h. En aquest acte, 
el Consell Municipal d’Infants 
també presentarà la seva 
memòria. 
A suggeriment dels nens i 
nenes del CMI, enguany, l’acte 

de renovació, tindrà un caire 
més festiu i per aquest motiu 
s’ha convidat a XIULA, grup 
d’animació per a infants i no 
tant infants. En aquest acte es 
convidarà especialment a totes 
les nenes i nens que han estat 
membres del Consell Municipal 
d’Infants des del 2014, als amics 
i amigues del Consell i les seves 
famílies. 
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Equitat de gènere
Reunió de la Comissió tècnica de seguiment del Protocol 
Municipal per a l’abordatge integral de la violència masclista 
en l’àmbit de la parella
El passat 18 d’octubre es va 
reunir la Comissió tècnica de 
seguiment del Protocol Municipal 
per a l’Abordatge Integral de la 
Violència Masclista en l’Àmbit 
de la Parella, aprovat pel Ple 
Municipal de l’Ajuntament de 
Barberà el 23 de novembre de 
2016. 
Aquesta comissió, que va 
elaborar el Protocol, està 
formada per professionals de 
diferents seccions de consistori: 
Oficina de Polítiques de Gènere, 
Serveis Socials, Joventut, Salut, 
Educació, Promoció Econòmica, 
Policia Local i d’altres institucions 

com Mossos 
d’Esquadra, Hospital 
Taulí, Àrea Bàsica 
de Salut i Atenció 
a la Salut Sexual i 
Reproductiva. 
L’objectiu del 
protocol és garantir 
el treball en xarxa dels diferents 
serveis que poden detectar una 
situació de violència masclista, 
en qualsevol dels nivells 
d’intervenció, per tal de fer un 
abordatge integral i donar una 
millor i més adequada resposta. 
En aquest any 2017 la comissió 
s’ha reunit tres cops, per treballar 

en el funcionament del protocol 
i també compartir informació 
sobre recursos, formació i 
novetats legislatives sobre 
violència masclista, per tal que 
les persones que formen part 
de la comissió tinguin informació 
actualitzada sobre la temàtica. 

Reunió del Grup Motor que elaborarà el Protocol Municipal 
per unes Festes Lliures de Violències masclistes
El passat 19 d’octubre es va reunir 
una comissió tècnica que serà 
el Grup Motor per a l’elaboració 
del Protocol per unes festes i 
espais d’ocis lliures de violències 
masclistes de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.
Aquest grup, que està format 
per professionals de l’Ajuntament 
de les àrees de Territori i Medi 
Ambient, Oficina de Polítiques de 
Gènere, Cultura, Joventut, Alcaldia 
i Comunicació i Policia Local, 
així com per Mossos d’Esquadra 
i representants d’entitats de 
dones, juvenils i culturals del 
municipi, té per objectiu iniciar 
l’elaboració d’un protocol per 
donar resposta col·lectiva davant 
qualsevol tipus d’agressió sexista 
per tal que totes les persones 
puguin relacionar-se de forma 
segura, lliure, amb possibilitat 
de posar límits i que aquests 

siguin respectats.  
També es pretén 
crear tot un seguit 
d’instruments per 
reduir la impunitat 
de les situacions 
de violència, 
sensibilitzar a la 
ciutadania per 
desnormalitzar 
les violències 
masclistes que 
es donen en els contextos 
festius i d’oci i establir pautes 
d’intervenció per unificar criteris 
d’actuació.
Cal destacar que es parteix del 
Protocol impulsat pel Kol·lectiu 
de Dones de Barberà, i en el 
que van participar altres entitats i 

persones a títol individual, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.
En aquesta reunió es van explicar 
els antecedents d’aquesta 
problemàtica, com aniria tot el 
procés d’elaboració del protocol i 
que cal tenir present a l’hora de la 
seva elaboració.  

16 i 17 de desembre
Cars 3

20 i 21 de gener
Emoji

18 i 19 de novembre
Gru 3, el meu

dolent preferit

28 i 29 d'octubre
Capità Calçotets

Barberà
del Vallès

Lloc:
YELMO CINES 
BARICENTRO

Centre Comercial Baricentro, s/n

Hora:
Dissabtes a les 16 h

i diumenges a les 12 h

Preu:
4 ¤ (petits i grans)

Organitza:

CNL Vallès occidental 3
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

 Exposició Montserrat Roig, cronista d'un 
temps i d'un país 

Aquesta exposició proposa 
un repàs de la trajectòria 
professional i personal de 
l’escriptora i periodista.

Del 23 d'octubre al 10 de novembre
Casal de Cultura
c/Nemesi Valls, 35
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 21'30h

Del 13 de novembre al 29 de novembre 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dissabte, 4 de novembre 
10-14h Taller vivencial per a dones: Eines i 
estratègies per prevenir situacions d'abús, a 
càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, 
doctora en Psicologia Social i experta en 
violència masclista.
L'objectiu del taller és aprendre, de manera 
conjunta, a reconèixer situacions abusives, del 
tipus que sigui, adonar-nos del que sentim 
davant d'elles i quines estratègies utilitzar per 
fer-hi front. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 262 o a l'adreça electrònica 
garciapa@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 13 de novembre 
17'30h Xerrada: Violència masclista relatada 
en primera persona, a càrrec de Raúl Úbeda 
López, autor del llibre El secreto de mi 
infancia. 
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació Braç a Braç

 Dijous, 16 de novembre 
18h Cinefòrum: Figures ocultes

Les matemàtiques Katherine 
Johnson i Dorothy Vaughan i 
l'enginyera Mary Jackson van 
fer un extraordinari treball 
que va ser imprescindible 
pels avenços a la NASA en 
els viatges espaials. Però els 
noms d'aquestes tres dones 

han estat silenciats al llarg de la Història. 
Auditori Maria Feliu 
c/Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimarts, 21 de novembre 
18'30h Presentació de llibre: Montserrat 
Roig. La memòria viva, a càrrec d'Aina Torres 
Rexach, poeta, periodista i escriptora.
El llibre ens endinsa en la vida i l'obra de 
Montserrat Roig, a través de la literatura, el 
feminisme, el periodisme i la memòria 
històrica. El resultat és un homenatge emotiu 
alhora que una reivindicació necessària de la 
plena vigència literària, social i política d'una 
veu imprescindible per entedre el passat i 
enfocar el futur.  
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dijous, 23 de novembre 
18h L'hora del conte coeducatiu: Un món 
d'emocions, a càrrec de Gisela Llimona. 

A partir del conte El Monstre 
de colors de I’Anna Llenas 
s'explicaran les emocions, 
evidenciant com nens i 
nenes tenim les mateixes: 
por, alegria, tristesa, ràbia... 

indistintament del nostre sexe.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 24 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra 
la violència masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 25 de novembre 
18h Concentració Barberà diu prou contra 
la violència vers les dones

Plaça de la Vila

Foto d’arxiu

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimarts, 28 de novembre
18h Conferència Pacte ciutadà contra el 
masclisme, a càrrec de Miguel Lorente 
Acosta, metge forense, professor titular de 
Medicina Legal a la Universitat de Granada 
i expert en violència masclista.
Si la violència de gènere és la conseqüència 
de la desigualtat social que imposa la cultura 
del masclisme, la solució no pot reduir-se a 
l'adopció de mesures adreçades als 
elements que apareixen junt a ella.  
L'objectiu és posicionar-nos i exigir accions 
contra el masclisme i la seva injustícia social.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 30 de novembre 
17'30h Cinefòrum Mustang

La directora, Deniz Gamze 
Ergüven, ens explica la 
història de cinc germanes que 
s'afronten als aspectes més 
repressius de la societat 
turca, fent una denúncia del 
salvatge patriarcat que es 
dóna a Turquia i la retallada 

de drets i llibertats fonamentals.
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç 
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 26 d'octubre i 2 de novembre de 17 a 19h
Nenes i nens que pateixen la violència de 
gènere en la parella, a càrrec de Raúl 
Lizana Zamudio, psicòleg i terapeuta 
infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a: Professionals de l'àmbit educatiu i 
del protocol d'actuació per a l'abordatge 
integral de la violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 11 i 17 d'octubre de 10 a 14h 
Formació en assetjament sexual i per raó 
de sexe, a càrrec de Blanca Moreno Triguero, 
sociòloga i experta en equitat de gènere. 
Adreçat a: Personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

 Difusió de la campanya Estimar no fa mal 
en els Instituts de Barberà del Vallès. 

 Tallers per a joves als Instituts de Barberà 
del Vallès, durant el mes de novembre:
 Taller per a nois: Repensant la 
masculinitat 
 Taller per a noies: El pati és nostre! 
Els tallers aniran a càrrec de l'associació 
Candela.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei 
d'Informació Juvenil Fil Directe, al telèfon 
93.7189328 o a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

 Racó bibliogrà�c sobre violència masclista
 Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 
20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 120 
d’atenció a dones en situació de 
violència masclista, de l’Institut Català de 
les Dones, a través dels comerços de 
Barberà del Vallès. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta. 

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 16 i 28 de novembre, que cal 
sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a 
l'O�cina de Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 
1, baixos dreta) o bé al telèfon 93 7297171, ext. 
262 o a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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Aquesta exposició proposa 
un repàs de la trajectòria 
professional i personal de 
l’escriptora i periodista.

Del 23 d'octubre al 10 de novembre
Casal de Cultura
c/Nemesi Valls, 35
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 21'30h

Del 13 de novembre al 29 de novembre 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dissabte, 4 de novembre 
10-14h Taller vivencial per a dones: Eines i 
estratègies per prevenir situacions d'abús, a 
càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, 
doctora en Psicologia Social i experta en 
violència masclista.
L'objectiu del taller és aprendre, de manera 
conjunta, a reconèixer situacions abusives, del 
tipus que sigui, adonar-nos del que sentim 
davant d'elles i quines estratègies utilitzar per 
fer-hi front. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 262 o a l'adreça electrònica 
garciapa@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 13 de novembre 
17'30h Xerrada: Violència masclista relatada 
en primera persona, a càrrec de Raúl Úbeda 
López, autor del llibre El secreto de mi 
infancia. 
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació Braç a Braç

 Dijous, 16 de novembre 
18h Cinefòrum: Figures ocultes

Les matemàtiques Katherine 
Johnson i Dorothy Vaughan i 
la l'enginyera Mary Jackson 
van fer un extraordinari treball 
que va ser imprescindible 
pels avenços a la NASA en 
els viatges espaials. Però els 
noms d'aquestes tres dones 

han estat silenciats al llarg de la Història. 
Auditori Maria Feliu 
c/Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimarts, 21 de novembre 
18'30h Presentació de llibre: Montserrat 
Roig. La memòria viva, a càrrec d'Aina Torres 
Rexach, poeta, periodista i escriptora.
El llibre ens endinsa en la vida i l'obra de 
Montserrat Roig, a través de la literatura, el 
feminisme, el periodisme i la memòria 
històrica. El resultat és un homenatge emotiu 
alhora que una reivindicació necessària de la 
plena vigència literària, social i política d'una 
veu imprescindible per entedre el passat i 
enfocar el futur.  
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dijous, 23 de novembre 
18h L'hora del conte coeducatiu: Un món 
d'emocions, a càrrec de Gisela Llimona. 

A partir del conte El Monstre 
de colors de I’Anna Llenas 
s'explicaran les emocions, 
evidenciant com nens i 
nenes tenim les mateixes: 
por, alegria, tristesa, ràbia... 

indistintament del nostre sexe.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 24 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra 
la violència masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 25 de novembre 
18h Concentració Barberà diu prou contra 
la violència vers les dones

Plaça de la Vila

Foto d’arxiu

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimarts, 28 de novembre
18h Conferència Pacte ciutadà contra el 
masclisme, a càrrec de Miguel Lorente 
Acosta, metge forense, professor titular de 
Medicina Legal a la Universitat de Granada 
i expert en violència masclista.
Si la violència de gènere és la conseqüència 
de la desigualtat social que imposa la cultura 
del masclisme, la solució no pot reduir-se a 
l'adopció de mesures adreçades als 
elements que apareixen junt a ella.  
L'objectiu és posicionar-nos i exigir accions 
contra el masclisme i la seva injustícia social.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 30 de novembre 
17'30h Cinefòrum Mustang

La directora, Deniz Gamze 
Ergüven, ens explica la 
història de cinc germanes que 
s'afronten als aspectes més 
repressius de la societat 
turca, fent una denúncia del 
salvatge patriarcat que es 
dóna a Turquia i la retallada 

de drets i llibertats fonamentals.
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç 
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 26 d'octubre i 2 de novembre de 17 a 19h
Nenes i nens que pateixen la violència de 
gènere en la parella, a càrrec de Raúl 
Lizana Zamudio, psicòleg i terapeuta 
infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a: Professionals de l'àmbit educatiu i 
del protocol d'actuació per a l'abordatge 
integral de la violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 11 i 17 d'octubre de 10 a 14h 
Formació en assetjament sexual i per raó 
de sexe, a càrrec de Blanca Moreno Triguero, 
sociòloga i experta en equitat de gènere. 
Adreçat a: Personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

 Difusió de la campanya Estimar no fa mal 
en els Instituts de Barberà del Vallès. 

 Tallers per a joves als Instituts de Barberà 
del Vallès, durant el mes de novembre:
 Taller per a nois: Repensant la 
masculinitat 
 Taller per a noies: El pati és nostre! 
Els tallers aniran a càrrec de l'associació 
Candela.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei 
d'Informació Juvenil Fil Directe, al telèfon 
93.7189328 o a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

 Racó bibliogrà�c sobre violència masclista
 Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 
20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 120 
d’atenció a dones en situació de 
violència masclista, de l’Institut Català de 
les Dones, a través dels comerços de 
Barberà del Vallès. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta. 

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 16 i 28 de novembre, que cal 
sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a 
l'O�cina de Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 
1, baixos dreta) o bé al telèfon 93 7297171, ext. 
262 o a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta. 

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 16 i 28 de novembre, que cal 
sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a 
l'O�cina de Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 
1, baixos dreta) o bé al telèfon 93 7297171, ext. 
262 o a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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 Exposició Montserrat Roig, cronista d'un 
temps i d'un país 

Aquesta exposició proposa 
un repàs de la trajectòria 
professional i personal de 
l’escriptora i periodista.

Del 23 d'octubre al 10 de novembre
Casal de Cultura
c/Nemesi Valls, 35
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 21'30h

Del 13 de novembre al 29 de novembre 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dissabte, 4 de novembre 
10-14h Taller vivencial per a dones: Eines i 
estratègies per prevenir situacions d'abús, a 
càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, 
doctora en Psicologia Social i experta en 
violència masclista.
L'objectiu del taller és aprendre, de manera 
conjunta, a reconèixer situacions abusives, del 
tipus que sigui, adonar-nos del que sentim 
davant d'elles i quines estratègies utilitzar per 
fer-hi front. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 262 o a l'adreça electrònica 
garciapa@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 13 de novembre 
17'30h Xerrada: Violència masclista relatada 
en primera persona, a càrrec de Raúl Úbeda 
López, autor del llibre El secreto de mi 
infancia. 
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació Braç a Braç

 Dijous, 16 de novembre 
18h Cinefòrum: Figures ocultes

Les matemàtiques Katherine 
Johnson i Dorothy Vaughan i 
la l'enginyera Mary Jackson 
van fer un extraordinari treball 
que va ser imprescindible 
pels avenços a la NASA en 
els viatges espaials. Però els 
noms d'aquestes tres dones 

han estat silenciats al llarg de la Història. 
Auditori Maria Feliu 
c/Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimarts, 21 de novembre 
18'30h Presentació de llibre: Montserrat 
Roig. La memòria viva, a càrrec d'Aina Torres 
Rexach, poeta, periodista i escriptora.
El llibre ens endinsa en la vida i l'obra de 
Montserrat Roig, a través de la literatura, el 
feminisme, el periodisme i la memòria 
històrica. El resultat és un homenatge emotiu 
alhora que una reivindicació necessària de la 
plena vigència literària, social i política d'una 
veu imprescindible per entedre el passat i 
enfocar el futur.  
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dijous, 23 de novembre 
18h L'hora del conte coeducatiu: Un món 
d'emocions, a càrrec de Gisela Llimona. 

A partir del conte El Monstre 
de colors de I’Anna Llenas 
s'explicaran les emocions, 
evidenciant com nens i 
nenes tenim les mateixes: 
por, alegria, tristesa, ràbia... 

indistintament del nostre sexe.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 24 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra 
la violència masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 25 de novembre 
18h Concentració Barberà diu prou contra 
la violència vers les dones

Plaça de la Vila

Foto d’arxiu

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimarts, 28 de novembre
18h Conferència Pacte ciutadà contra el 
masclisme, a càrrec de Miguel Lorente 
Acosta, metge forense, professor titular de 
Medicina Legal a la Universitat de Granada 
i expert en violència masclista.
Si la violència de gènere és la conseqüència 
de la desigualtat social que imposa la cultura 
del masclisme, la solució no pot reduir-se a 
l'adopció de mesures adreçades als 
elements que apareixen junt a ella.  
L'objectiu és posicionar-nos i exigir accions 
contra el masclisme i la seva injustícia social.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 30 de novembre 
17'30h Cinefòrum Mustang

La directora, Deniz Gamze 
Ergüven, ens explica la 
història de cinc germanes que 
s'afronten als aspectes més 
repressius de la societat 
turca, fent una denúncia del 
salvatge patriarcat que es 
dóna a Turquia i la retallada 

de drets i llibertats fonamentals.
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç 
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 26 d'octubre i 2 de novembre de 17 a 19h
Nenes i nens que pateixen la violència de 
gènere en la parella, a càrrec de Raúl 
Lizana Zamudio, psicòleg i terapeuta 
infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a: Professionals de l'àmbit educatiu i 
del protocol d'actuació per a l'abordatge 
integral de la violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 11 i 17 d'octubre de 10 a 14h 
Formació en assetjament sexual i per raó 
de sexe, a càrrec de Blanca Moreno Triguero, 
sociòloga i experta en equitat de gènere. 
Adreçat a: Personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

 Difusió de la campanya Estimar no fa mal 
en els Instituts de Barberà del Vallès. 

 Tallers per a joves als Instituts de Barberà 
del Vallès, durant el mes de novembre:
 Taller per a nois: Repensant la 
masculinitat 
 Taller per a noies: El pati és nostre! 
Els tallers aniran a càrrec de l'associació 
Candela.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei 
d'Informació Juvenil Fil Directe, al telèfon 
93.7189328 o a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

 Racó bibliogrà�c sobre violència masclista
 Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 
20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 120 
d’atenció a dones en situació de 
violència masclista, de l’Institut Català de 
les Dones, a través dels comerços de 
Barberà del Vallès. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta. 

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 16 i 28 de novembre, que cal 
sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a 
l'O�cina de Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 
1, baixos dreta) o bé al telèfon 93 7297171, ext. 
262 o a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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