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Carnestoltes
febrer 2018

Dijous 8
D’11.00 h a 13.00 h. 
Degustacions 
de botifarres variades
al Mercat Onze de 
Setembre

Divendres 9 
De 17.30 a 18.30 h. 
Espectacle infantil 
18.30 h. Concurs de 
disfresses 
al Mercat Onze de 
Setembre 

21.00 h. Nit Jove
Carnestoltes Concurs 
de disfresses 
a l’Espai Jove La Roma

Dissabte 10 
17.30 h. Rua i Concurs 
de Carnestoltes 
amb comparses i 
carrosses
19.30 h. Ball de 
Carnestoltes 
a la plaça de la Vila

22.00 h. Cercavila 
des de la plaça de la Vila 
fins a La Nau

23.00 h. Concurs 
de disfresses de 
Carnestoltes i 
concerts de Dj’s
a La Nau

Dissabte 17
18.30 h. Judici Final
Cercavila a la mort del 
Rei Carnestoltes
amb sortida del Mercat 
Onze de Setembre

19.00 h. Judici 
Sumaríssim al Rei 
Carnestoltes 
a la plaça de la Vila

20.00 h. Correfoc de 
l’Última Disbauxa
amb sortida de la plaça de 
la Vila
I seguidament
Crema del Rei 
Carnestoltes
a la plaça de la Vila
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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 
Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 2 - 93 7192063- Badia     
Granero - c/ Algarve, 2 - 93 7180913 - Badia         
Pagés - Av. Generalitat, 92 - 93 7181050 - Barberà   
Martí - Av. Mediterrani, 26 - 93 7183106 - Badia        
Palomeras - Via Sant Oleguer, 2 - 93 7181804 - Barberà 
Blanca-Suades - Av. Tibidabo, 68 - 93 7190101 - Barberà     
Perelló - c/ Anselm Clavé, 8 -  93 7183350 - Barberà        
Budallés - Av. Burgos, 42 - 93 7180517 - Badia         
A. Galcerán - Pg. Dr.Moragas, 184 - 93 7190252 - Barberà        
Ferrer - Av. Burgos, 4 - 93 7181020 - Badia       
S.Galcerán - Av. Generalitat, 41 - 93 7184805 - Barberà        
López - c/ del Bosc, 105 - 93 7294557 - Barberà      
Bertran - Local 151 CC Baricentro - 93 7190211 - Barberà
J.J. Rufaza - Pg. Doctor Moragas, 249 -  
93 5143999 - Barberà
Consulta les farmàcies de guardia a la web  
municipal o  mitjantcant 

Núm. 365. Gener-Febrer

Revista d’Informació Local 
11.000 Exemplars de distribució gratuïta 
Edita: Ajuntament de Barberà del Vallès 

Direcció: M. José Velázquez Contreras,  
Cap del Gabinet d’Alcaldia i Comunicació  
velazquezcj@bdv.cat 
Col·laboren: Totes les Regidories i Empreses Municipals. 
Serveis Informatius de Ràdio Barberà.
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FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Bertran - Horari: 24 hores, 365 dies l’any
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Des de l’Ajuntament es vol treballar aquest 
any per tal de regular el funcionament i l’ús 

dels equipaments culturals del municipi. 
Amb aquesta finalitat en els pròxims mesos 

s’engegarà un procés obert amb les entitats de 
la ciutat amb l’ànim de conèixer de primera mà 

la visió i necessitats que tenim a Barberà. 
Els resultats d’aquest procés donaran lloc a la 

redacció del “Reglament d’usos, gestió i  
funcionament dels equipaments culturals”, 

eina que servirà per optimitzar l’ús dels nostres 
equipaments, regular les condicions de cessió, i 
garantir l’accessibilitat i el seu ús a tothom amb 

les màximes garanties i en igualtat 
de condicions. 

Puntualment es faran les convocatòries 
a un seguit de reunions que serviran 

per dur a terme aquest procés.

Pla de definició del funcionament 
dels equipaments culturals
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Pressupost Municipal 2018

Sandra Ramos Montesinos
Grup Municipal Junts per Barberà

FARMÀCIES 
Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 2 - 93 7192063- Badia     
Granero - c/ Algarve, 2 - 93 7180913 - Badia         
Pagés - Av. Generalitat, 92 - 93 7181050 - Barberà   
Martí - Av. Mediterrani, 26 - 93 7183106 - Badia        
Palomeras - Via Sant Oleguer, 2 - 93 7181804 - Barberà 
Blanca-Suades - Av. Tibidabo, 68 - 93 7190101 - Barberà     
Perelló - c/ Anselm Clavé, 8 -  93 7183350 - Barberà        
Budallés - Av. Burgos, 42 - 93 7180517 - Badia         
A. Galcerán - Pg. Dr.Moragas, 184 - 93 7190252 - Barberà        
Ferrer - Av. Burgos, 4 - 93 7181020 - Badia       
S.Galcerán - Av. Generalitat, 41 - 93 7184805 - Barberà        
López - c/ del Bosc, 105 - 93 7294557 - Barberà      
Bertran - Local 151 CC Baricentro - 93 7190211 - Barberà
J.J. Rufaza - Pg. Doctor Moragas, 249 -  
93 5143999 - Barberà
Consulta les farmàcies de guardia a la web  
municipal o  mitjantcant 

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

El passat desembre es van aprovar de forma inicial els 
pressupostos municipals. Voldria destacar uns quants punts que 
considerem des de la Plataforma Ciutadana per Barberà, són 
molt importants.
L’IBI no pujarà al 2018, al mateix temps que es baixa en aquells 
casos que la pujada del passat any afectava als veïns i veïnes de 
BdV en quant a pàrquings i comerços petits de la ciutat.
Hem de demanar disculpes per avançat, doncs aquest tercer 
any de legislatura, les obres a realitzar a la nostra ciutat són 
nombroses i segur que provocaran molèsties de mobilitat, soroll 
i pols. Iniciarem la construcció de la anomenada Comissaria de 
Policia Local, realitzarem l’arranjament de l’accés a la estació de 
RENFE, fent una passera sense escales per a cadires de rodes 
i perque els vehicles puguin arribar, començaran les obres al 
colector de Can Gorgs, durant l’estiu s’adequarà el menjador i 
d’altres espais de l’escola de Can Serra, es canviaran les seves 
finestres i també les de l’escola del Bosc i es projectaran les de 
l’escola de Can Llobet.
Reurbanització i millores als carrers Circumval.lació, Ronda Santa 
Maria, Josep Maria de Segarra, peatonalització de Pintor Murillo, 
i d’altres.
Disposarem d’un milió d’euros per a constituir el parc de vivendes 
socials que tant necessari és per la nostra ciutat, a més dels ajuts 
directes en aliments i pobresa energètica. També tenim projectat 
la constitució d’un menjador social presencial i domiciliari, a més 
d’uns altres que anomenem “àpats en companyia” enfocat a gent 
gran que es trobi sola.
També invertim en la formació i esbarjo dels joves barbarencs 
dotant de millores als espais.
S’arranjarà el bosc de Can Gorgs, recentment integrat als Parcs 
Metroplitans de Barcelona, i el podrem assaborir tot passejant i 
observant la natura.
Millorarem l’entorn del Riu Ripoll i racionalitzarem i ampliarem els 
horts municipals perquè el puguin gaudir més persones.
Volem dotar l’ajuntament de més múscul, personal, per a 
accelerar els tràmits i portar a terme tots aquests projectes, els 
processos de selecció es realitzaran amb total transparència i 
igualtat per a tots els candidats.
De ben segur que la cojuntura econòmica ens ajudarà a 
materialitzar tots aquests projectes amb solvència al mateix 
temps que l’atur baixi a nivells anteriors als de la crisi econòmica.
Vull agraïr en nom de la PCPB el suport ferm que el Partit Popular 
ha donat als pressupostos d’aquest equip de govern. Han sabut 
deixar de banda les terminologies polítiques, i posicionar-se a 
favor de la Ciutat de Barberà del Vallès.
Durant aquest exercici, esperem resoldre els dubtes dels 
companys de Recuperem Barberà malgrat que el seu vot 
d’abstenció ja pressuposava una possibilitat de aprovar-los 
provisionalment.
Entenem el vot negatiu del Partit dels Socialistes, han 
prioritzat la clau de la rivalitat política a la clau del bé pel 
Municipi: les millores socials i habitatge, millores urbanístiques 
i infraestructures, millores en instal.lacions esportives, de 
seguretat ciutadana o de mobilitat, ...
El que no hem entés, és com un partit com Esquerra 
Republicana de Catalunya que en l’any que s’han de materialitzar 
els projectes que ells mateixos han format part fins fa quatre dies 
voten en contra. Esperarem que es tranquil.litzin i intentarem 
donar resposta a totes les seves incerteses.
Molt bon 2018 a tots i totes

“Són pressupostos valents i dimensionats a la situació 
econòmica que estem vivint”

Un any molt prometedor

Per tercer any consecutiu, en el pressupost municipal 
s’augmenten les partides pel desenvolupament 
de Polítiques Socials. Considerem que són uns 
pressupostos que donen resposta a les necessitats 
actuals del municipi, i tot i que encara queda molt  
per fer, realment es correspon amb una línia política 
que vol millorar la qualitat de vida dels i les ciutadanes 
de Barberà i garantir els seus drets bàsics.

Millores destacables en aquest pressupost per l’any 
2018: s’augmenta el capítol I de Recursos Humans per 
tal d’incorporar 23 nous llocs de treball, amb els quals 
es reforcen serveis i es genera ocupació estable i  
de qualitat al municipi. Per altra banda s’incorpora  
una partida d’1 Milió d’euros per a l’adquisició 
d’Habitatge i poder augmentar el Parc Municipal de 
lloguer. Ens trobem entre els 10 primers municipis  
amb forta demanda de lloguer social de tota 
Catalunya i la manca de polítiques d’Habitatge de 
Governs anteriors ha provocat que en l’actualitat no es 
pugui donar resposta a totes aquestes persones que 
sol·liciten habitatge. S’augmenta la partida destinada a 
beques menjador fins a 300.000 euros. Creix també la 
partida destinada a polítiques actives d’Ocupació per 
tal de generar noves oportunitats, ampliant el ventall 
formatiu que ofereix la Fundació Barberà Promoció, 
incorporant cursos online i reforçant el seu equip 
tècnic així com el de Barberà Inserta.

És curiós que amb totes aquestes millores, hi hagi 
grups polítics d’esquerres que hagin votat en contra, 
com ERC, que un cop fora del Govern no ho veuen 
clar, equiparen tot un paquet de mesures i inversions, 
algunes ja esmentades, amb què no acaben de veure 
clara la inversió de la instal·lació d’un Skate Parc i la 
proposta de noves places dins de l’estructura de 
personal municipal tot fent un vot en contra a tot 
un paquet d’inversions a la ciutat com millores a les 
escoles, creació de nous equipaments municipals en 
barris on actualment no n’hi han, o l’augment de les 
partides per a polítiques socials. No oblidem un PSC, 
que empara el seu vot en contra en la Llei d’estabilitat 
pressupostària, tot i haver presentat una moció mesos 
enrere, en contra d’aquesta mateixa norma per tal 
que els Ajuntaments puguin invertir l’excedent del 
pressupost en polítiques locals. Un cop més es dóna 
exemple de la manca de coherència i responsabilitat 
política.

Continuem garantint els drets dels i les 
barberenques, una altra manera de fer política 
és possible, una política al servei de ciutadans i 
ciutadanes.
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EL Tribunal Superior de Cataluña 
reconoce a los ayuntamientos  
el derecho a recibir las  
subvenciones de la Generalitat  
para las Guarderías Públicas.

Eleccions, Cinisme i Presons

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Voldria repartir l’article d’aquest mes,  en tres punts 
perquè crec que tots i cadascun, es mereix dedicar-
hi unes reflexions. 
Eleccions: A Barberà, ERC és la força més 
votada per l’esquerra no constitucionalista, i per 
l’independentisme. 

“Ens hem guanyat la confiança de la ciutadania dia 
a dia i aquests resultats en són la mostra. El 66% 
del vot independentista a BdV, és per Esquerra 
Republicana. Això demostra que tenim marge 
de creixement, i ens estem fent mereixedors 
d’aquesta confiança”.

Cinisme: Amb l’aprovació dels Pressupostos 
Municipals, on hem vist una votació del tot 
esperpèntica. El PP fent el paper que li toca, és 
a dir d’extrema dreta, que s’ha passat tot el que 
portem de legislatura faltant al respecte de l’equip 
de govern, amb comentaris xenòfobs, masclistes 
o clarament ofensius segons el dia, ara aprova 
uns pressupostos en els quals no hi ha participat 
ERC. Això hauria de fer reflexionar i molt, a tothom. 
Preguntes com si tot l’equip de govern sabia que 
el PP votaria a favor, o què és el que ha canviat des 
de que ERC no està a govern, per pactar amb els 
Populars, són qüestions que si més no, a mi em 
venen al cap. Punt i a part, es mereix el paperot 
que l’equip de govern ha fet amb les al·legacions 
a les Ordenances Fiscals que va presentar ERC. El 
dia abans del Ple ens diuen que les aprovaran, i a 
l’endemà vint minuts abans del Ple, ens diuen que 
no. Què canvia en menys de 24 hores per fer una 
cosa així? En prenem nota.
Presons: Aquelles persones que defensen que no 
tenim presos polítics, menteixen descaradament. 
Només cal veure el què diu el Tribunal Suprem, 
sobre el Vice President i company Oriol Junqueras. 
Algú es creu les afirmacions que fan? Això demostra 
que ens volen tenir com a ostatges, ja no en tenen 
prou amb prendre les llibertats, també ens volen 
humiliats i agenollats. Qui busca amb això, acabar 
amb les nostres idees, s’equivoca. Les adversitats 
ens fan més fortes, més decidides a seguir 
exigint Llibertat, i seguirem treballant pacífica i 
democràticament, fins aconseguir-ho.
Que tinguem totes plegades, un any 2018 on no ens 
manqui la salut, la determinació i  la força al braç 
per obtenir la nostra Llibertat.

Ana del Frago, secretaria de educación del PSC y primera 
secretaria de la agrupación del PSC de Barberá, ha 
presentado,  junto al  secretario de Política Municipal del 
PSC Jaume Collboni y  la portavoz de educación del grupo 
parlamentario Socialista Esther Niubó,  hoy lunes 22 de 
enero,  un escrito al Departament de Ensenyament de la 
Generalitat, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya que reconoce a los ayuntamientos el 
derecho a recibir las subvenciones de la Generalitat para 
las guarderías. 
Desde el PSC hemos hecho un seguimiento muy 
exhaustivo de esta sentencia y hoy hemos pedido que 
esta deuda no se dilate más. Lo que tiene que hacer la 
Generalitat es pagar. Estamos un poco cansados de hablar 
de tribunales y de que se han aplicar las leyes, y queremos 
hablar de guarderías, de transporte público y de sanidad, 
carencias que desde el propio gobierno local de Barberá  
parece que no afecten a nuestra ciudad.
El Partido Socialista de Catalunya siempre ha defendido 
que la educación de 0 a 3 años es fundamental para 
garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar 
la conciliación, y para garantizar un derecho que para 
nosotros es universal. Es por eso que los ayuntamientos 
socialistas hicimos un sobreesfuerzo para garantizar la 
extensión de este derecho desde el ámbito municipal. Es 
obvio que la educación es competencia de la Generalitat 
y que esta debe asumir su parte de responsabilidad, y 
abordar sus compromisos y obligación con la educación  y 
no restar oportunidades de futuro a muchos niños como así 
ha recocido la sentencia.
Por eso y ante el abandono que supuso esa medida, 36 
ayuntamientos, la mayoría de ellos gobernados por el PSC,  
interpusimos un recurso al TSJC y hace unas semanas esa 
sentencia reconocía la obligación que tiene el gobierno de 
la Generalitat de cofinanciar estas guarderías, de aligerar el 
coste para los ayuntamientos, y que este no recaiga en las 
familias.
Gracias a esta sentencia Barberà percibirá más 400.000€, 
1.300€ por alumno y curso desde el curso 2012-2013 hasta 
el 2014-2015, y  nos felicitamos por ello, nos felicitamos 
por el trabajo bien hecho, porque los Socialistas hemos 
liderado el proceso de reclamación  que ha concluido 
con esta sentencia por la que de nuevo y con carácter 
retroactivo la Generalitat tendrá que abordar sus 
compromisos y obligaciones con la educación. 
Ahora falta saber que hará  nuestro gobierno local, en que 
invertirá esa cantidad ¿devolverá el dinero a las familias que 
ya han pagado mientras la Generalitat no subvencionaba? 
O lo aplicará a inversiones en espacios públicos de cara a 
la próximas elecciones? Quizás estas líneas les ayude a ver 
el camino correcto. Así lo esperamos. 
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Recuperar l’autonomia,
recuperar els drets

Un año ganado  
para la recuperación
Hay 611.146 españoles más trabajando que hace un año

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

En 2011, el Gobierno del PP puso en marcha una nueva 
política económica y hoy España acumula casi cuatro 
años seguidos de crecimiento, suma 5 años de superávit y 
ha reducido una tercera parte el déficit público. 

Reducción muy intensa del paro
-  España ha pasado de destruir 1.500 empleos al día a 

finales de 2011 a crear 1.700 empleos diarios en 2017. 
-  En los últimos 4 años se han creado más de 2 millones 

de empleos.
- En el último año se han creado 611.146 nuevos empleos.
-  El 95% de la reducción de desempleo corresponde a 

parados de larga duración.

Calidad del nuevo empleo
-  Es la primera vez que una salida de la crisis va 

acompañada de aumentos de la contratación indefinida 
desde el primer momento. Sin olvidar que, en 2011, los 
contratos indefinidos se destruían al 30%. 

-  La firma de contratos indefinidos en 2017 fue la mayor 
de la última década. El empleo indefinido en 2017 se 
incrementó en un 12,6%, frente al 7% de la contratación 
temporal. Y según la EPA, 3 de cada 4 españoles 
cuentan con un contrato indefinido.

Una recuperación inclusiva
-  El empleo crece en todas las comunidades autónomas, 

en todos los sectores, en todos los colectivos y en todos 
los grupos de edad.

-  La tasa de paro juvenil se ha reducido en 20 puntos.
-  En el último año, 9 de cada 10 personas que 

abandonaron el paro eran parados de larga duración.

España ha escrito 2017 en femenino
-  Hoy trabajan más mujeres que nunca.
-  En 2017, se ha recuperado todo el empleo destruido por 

la crisis entre las mujeres.

Subida de salarios más bajos
-  La subida de los salarios más bajos en España ha sido el 

gran acuerdo de la legislatura. Un incremento del SMI de 
un 4% en 2018, que alcanzará los 850 euros mensuales 
en 2020, lo que supone casi 12.000 euros al año en 14 
pagas.

-  Sólo en 2018 se estima que unas 530.000 personas y por 
ende sus familias puedan beneficiarse de esta subida 
del 4% en el salario mínimo interprofesional.

Mejorando la vida de las familias
-  El Gobierno del PP ha aprobado numerosas medidas 

para mejorar la vida de las familias; las últimas son la 
ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas, 
la mejora en la financiación de la Dependencia, la nueva 
regulación del bono social y la Ley de autónomos. 

Les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 
21 de desembre han estat el final d’un any polític 
intens, ple de mobilitzacions i marcat per la repressió 
de l’Estat i la pèrdua de l’autonomia amb l’aplicació 
exorbitant de l’article 155 de la Constitució. En aquests 
moments s’inicia una legislatura que, primer de tot, ha 
de retornar el Govern de la Generalitat a les persones 
escollides pel poble. Aquest objectiu es complica per 
l’empresonament d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i per la fugida a Brussel·les 
del president Puigdemont i dels consellers i conselleres 
que el van seguir. No cal ser independentista ni estar 
d’acord amb la manera en què la majoria parlamentària 
de l’anterior legislatura va fer les coses per entendre 
que judicialitzar un problema polític no el soluciona, el 
complica més. I no cal ser jurista per entendre que la 
tramitació de les lleis del referèndum i de transitorietat, 
la realització del referèndum, les mobilitzacions i la 
declaració simbòlica d’independència poden suposar 
algun comportament delictiu, però en cap cas ha 
existit la violència necessària per cometre el delicte de 
rebel·lió que els manté a la presó.
No serà fàcil recuperar la normalitat democràtica, 
però és imprescindible que la Generalitat recuperi 
l’autonomia, per exemple per donar resposta al 
col·lapse de l’atenció sanitària, que afecta a l’atenció 
hospitalària i també a la primària, a conseqüència no 
de la grip, sinó de les retallades dels governs populars 
i convergents. També és urgent que la Generalitat 
respongui a les sentències judicials que li ordenen fer 
front a la seva obligació envers les escoles bressol, a 
partir de les denúncies de diversos ajuntaments, entre 
ells el de Barberà del Vallès. Recuperar l’autonomia 
ha de significar que la majoria de la població, les 
persones treballadores que necessiten els serveis 
públics, recuperin els seus drets. La sanitat i l’educació 
públiques, els serveis socials o la renda garantida de 
ciutadania han de ser efectius, i els nous governants hi 
han de dedicar recursos.
En l’àmbit local, també cal recuperar l’autonomia, i 
l’aprovació inicial del pressupost 2018 a Barberà del 
Vallès trenca amb les polítiques del govern actual (i 
l’anterior) de sotmetre’s sense límit a les imposicions de 
Montoro. Aquesta és una bona notícia, amb una única 
ombra: el vot favorable del Partit Popular, que sempre 
ha destacat per fer apologia del Gobierno i del ministre 
Montoro, podria amagar algun moviment polític que 
desconeixem i que creiem no seria bo per a la ciutat.

Recuperar l’autonomia ha de significar que la majoria 
de la població, les persones treballadores que 
necessiten els serveis públics, recuperin els seus 
drets.
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Plens Municipals

Durant els darrers mesos 
s’han anat celebrant les 
sessions plenàries ordinàries a 
l’Ajuntament. Entre els diferents 
temes debatuts en el Ple en el 
mes de novembre, cal destacar 
l’aprovació del Calendari Fiscal, 
les aprovacions de diferents 
bases reguladores d’ajuts 

econòmics, la modificació de la 
forma de gestió del servei públic 
de clavegueram i encàrrec de 
la seva gestió a Sabemsa, entre 
d’altres.
Pel que fa al mes de desembre, 
el debat es va centrar en 
l’aprovació del Pla Local 
d’infància i Adolescència 2018-

2021, l’aprovació inicial del 
Pressupost general, bases 
d’execució i plantilla de personal 
per a l’exercici 2018, i l’aprovació 
definitiva de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs 
i preus públics municipals per a 
l’any 2018, entre d’altres.
Per falta d’espai a la revista, tota 
la informació es pot consultar a la 
web municipal, a www.bdv.cat o 
capturant aquests QR.

A www.bdv.cat es poden consultar totes les actes aprovades pel Ple Municipal. 
A més, cal recordar que Ràdio Barberà emet en directe cada sessió del ple Municipal, tant per la 98.1 FM com 

per internet, des de la seva web www.radiobarbera.cat. Una vegada celebrats, els àudios del Ple es poden 
consultar també a la web de l’emissora municipal.

Acords dels Plens Municipals

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va aprovar al passat ple 
municipal de desembre una 
moció d’urgència presentada 
pel grup municipal Recuperem 
Barberà sobre els comptadors 
telegestionables.
La moció es va presentar per:
- L’incompliment de la 
normativa Europea, l’Ordre 
IET/290/2012 per la qual es 
revisen les tarifes elèctriques a 
partir de l’1 de gener de 2008 
relativa al pla de substitució 
de comptadors, rectificava 
l’agenda de desplegament 
dels comptadors de mesura 
en subministraments d’energia 
elèctrica amb una potència 
contractada de fins 15kW, tot 
i que mantenia el termini final 
per a la implantació el 31 de 
desembre de 2018.
- Per restriccions d’Endesa a 
la lliure competència, ja que 
impedeix que en la seva xarxa 
de distribució siguin instal·lats 
comptadors telegestionables 
no fabricats per Enel, empresa 
pública italiana propietària d’EDE.
- Per falta de protecció de 

dades personals, atesa que 
la posada en funcionament 
dels comptadors intel·ligents 
per mesurar els consums i la 
futura implantació de xarxes 
intel·ligents, obren la possibilitat 
d’obtenir i processar volums 
cada vegada majors de dades 
personals dels consumidors 
i consumidores i posar-los 
a disposició de diferents 
destinataris, amb el consegüent 
risc per a la privacitat d’aquests.
- Per afectació a la Salut de 
les persones, atesa la creixent 
preocupació social a molts 
barris, pobles i ciutats del 
nostre país, en relació amb les 
immissions cada dia majors i 
els possibles efectes sobre la 
salut de les persones, de les 
radiacions electromagnètiques 
provinents del desplegament 
dels anomenats comptadors 
intel·ligents, i especialment sobre 
els col·lectius més sensibles.
L’acord, aprovat amb els 
vots a favor de Recuperem 
Barberà, Esquerra Republicana 
de Catalunya, Junts per 
Barberà i Partit dels Socialistes 

de Catalunya, els vots en 
contra del Partit Popular i les 
abstencions de la Plataforma 
Ciutadana per Barberà, entre 
d’altres “insta el Govern de la 
Generalitat i de l’Estat a una 
paralització preventiva de la 
instal·lació dels nous comptadors 
telegestionables a causa dels 
incompliments del mateix 
Govern de l’Estat de la Directiva 
2012/27/UE, del 25 d’octubre 
de 2012, relativa a l’objectiu del 
20% per al 2020 d’eficiència 
energètica, en tots els aspectes 
relatius a les dades obtingudes 
amb els anomenats “comptadors 
intel·ligents”, i amb l’aplicació de 
les recomanacions del Parlament 
Europeu sobre el principi de 
precaució sobre la salut en la 
instal·lació dels nous comptadors.
Consulta el text sencer de la 
Moció sobre els comptadors 
telegestionables.

El consistori aprova una moció sobre  
els comptadors telegestionables

   Novembre               Desembre
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Editorial

Sílvia Fuster Alay
Alcaldessa de Barberà del Vallès

Com a veïna de Barberà  
del Vallès, en primer lloc  
m’a gradaria desitjar-vos un  
bon any nou. Com a alcaldessa, 
a més, vull transmetre el  
meu ferm compromís amb  
la continuïtat en les polítiques 
de canvi que Barberà va 
demanar a les darreres 
eleccions municipals.

Avui en dia governem la nostra 
ciutat en minoria i per primera 
vegada en la història d’aquesta 
ciutat, un equip de govern ha 
aprovat tant les Ordenances 
Fiscals com els Pressupostos 
en aquesta situació. Vull 
manifestar que quan estem 
parlant del benestar del veïnat, 
de millores a les escoles, 
carrers, places..., o de serveis 
bàsics per al nostre poble, el 
sentit comú apropa i molt les 
ideologies, i al final s’imposa la raó. 
Queden per tant, assegurats tots 
aquells projectes que suposen 
un enfocament a una Barberà 
diferent. El canvi és definitiu.

Hem superat la meitat de la 
legislatura i tenim un municipi  
més solidari amb les persones, 
amb les famílies en risc social, 
amb les persones amb diversitat 
funcional, i fins el final de la 
legislatura en 2019, també 
desenvoluparem programes  
per a la gent gran en aquest  
sentit.

En aquest 2018, Barberà 
del Vallès ha deixat de ser, 
pràcticament, un municipi 
endeutat. En dos anys hem tornat 
a les entitats bancàries 14 milions 
d’euros. En aquests moments, 
només devem 1,7 milions i a 
més, tenim diners suficients per 
realitzar els projectes sense 
gairebé endeutar-nos. El futur 
econòmic de la nostra ciutat està 
assegurat per molts anys.

La nostra relació amb les 
entitats supramunicipals 
(Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental...) ha millorat i  
ha fet que ens subvencionin la 
instal·lació de gespa al camp de 
futbol del barri de la Romànica, 
que al municipi no li ha costat  
res i properament, també veuran 
la llum alguns dels projectes  
que es materialitzaran entre  
2018 i 2019 i que compten  
amb ajuts econòmics de  
diferents ens supramunicipals.

Millorem en participació 
ciutadana i en transparència 
obrint més el nostre consistori 
als partits polítics i a la nostra 
ciutadania, i també dotant de  
més informació pública aquells 
fets que tenen a veure amb el  
dia a dia de la vida política i 
laboral del nostre ajuntament.
Continuarem treballant  
per tal que les empreses de la 
nostra localitat i el petit comerç 
estiguin ‘còmodes comercialment 

parlant’ i puguin desenvolupar 
millor la seva activitat 
econòmica, tenint en compte 
com això reverteix en una 
riquesa major per a la nostra 
ciutat i una disminució de 
l’atur. Avui dia, Barberà té 600 
persones menys a l’atur que 
a l’inici de la legislatura, una 
dada que no es registrava des 
de setembre de 2008, per sota 
de les 2000 persones aturades. 
Encara que el camp d’actuació 
municipal és limitat al respecte, 
el nostre consistori ha creat 
amb diferents borses de 
treball, 90 llocs i properament 
entraran a treballar 27 persones 
més. 

En un any arribaran millores 
en serveis tan importants 

com via pú blica, i projectes i 
millores urbanístiques molt 
necessàries, algunes actuacions 
de caràcter social, altres de 
seguretat, també per a la gent 
gran i el jovent, que poc a poc 
s’aniran dibuixant en el mapa  
de Barberà.  
La gran part han o estan  
requerint d’un ampli estudi 
que suposi un canvi a millor, 
significatiu. Som conscients 
d’aquesta necessitat però 
intentarem sempre “assegurar  
bé el pas” perquè els con tractes, 
com per exemple de la neteja 
viària, normalment són per uns 
quants anys i les obres que es 
facin i serveis que es donin  
han de perdurar en el temps.

Finalment, agrair-vos les 
vostres mostres d’afecte, les 
recomanacions, els suggeriments, 
la confiança i el respecte mutu 
que tan importants són en 
una societat per a una bona 
convivència com la que tenim  
a la nostra ciutat.
Moltíssimes gràcies per contribuir 
entre tots i totes a fer una ciutat 
cada dia millor.

Vull transmetre el meu 
ferm compromís amb 
la continuïtat en les 

polítiques de canvi que 
Barberà va demanar a 
les darreres eleccions 

municipals.

Un municipi més solidari
amb les persones
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Salut

La majoria de les malalties 
de transmissió alimentària 
es poden prevenir amb 
una manipulació apropiada 
dels aliments. Per això és 
molt important garantir 
la formació d’higiene 
alimentària del personal 
manipulador d’aliments dels 
establiments alimentaris. 
El passat mes de desembre, 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, 
hem organitzat un curs 
adreçat a treballadors 
i treballadores 

d’establiments alimentaris 
minoristes, d’origen xinès, 
amb dificultats per entendre 
i parlar català i castellà. 
La participació ha sigut 
voluntària i han participat 36 
persones.
La satisfacció per part de 
les persones participants ha 
sigut molt alta; consideren 
que el curs impartit en 
xinès  ha estat molt útil 
per entendre els requisits 
sanitaris legals i com 
aplicar els autocontrols, i en 
definitiva, millorar la seva 

feina i per tant oferir un 
millor servei a consumidors 

i consumidores del nostre 
municipi. n

Amb l’objectiu de promoure hàbits saludables a través d’activitats que estimulen la participació i la motivació de 
la població en la seva pròpia salut, cada any des de la Secció municipal de Serveis Socials i Salut, en coordinació 
amb la Secció municipal d’Educació, organitzem tallers i xerrades sobre alimentació, afectivitat i sexualitat, 
prevenció de les drogodependències, benestar emocional, cura del cos i autoprotecció i primers auxilis.

POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
Xerrades  
sobre educació 
alimentària 
Aquestes xerrades, 
que s’imparteixen cada 
any, el mes d’octubre, 
a les llars d’infants 
municipals, estan 
adreçades a famílies 
amb infants de 0 - 3 
anys. Tenen com a 
objectiu donar eines 
per educar els hàbits 

alimentaris i facilitar 
una bona relació amb 
el menjar.
També es 
desmitifiquen alguns 
conceptes erronis, 
com per exemple 
l’ordre d’introducció 
dels aliments a partir 
dels 6 mesos: aliments 
tant saludables com 
el peix, els llegums, la 
fruita seca i les llavors 
es poden introduir 

progressivament 
a partir dels 6 
mesos, adaptant 
la textura a l’edat i 
desenvolupament de 
cada criatura.
I s’insisteix en la 
importància de deixar 
que l’infant mengi tot 
sol i sigui ell el que 
decideixi la quantitat 
que vol, a partir d’una 
oferta alimentaria 
variada i saludable, 

fent de l’estona de 
l’àpat un moment 
relaxat i agradable 
i donant exemple 
menjant el mateix; tot 
plegat és bàsic per a 
què l’infant accepti els 
aliments i aprengui 
a gaudir menjant bé. 
Facilitant això, els 
adults que en tenen 
cura també gaudiran 
els moments dels 
àpats! n

Exposició  
Menja bé,  
tu hi guanyes!
Durant la segona 
quinzena de novembre, 
l’Escola del Bosc ha 
acollit l’exposició Menja 
bé, tu hi guanyes!, de la 
Diputació de Barcelona, 
adreçada a infants de 8 

a 12 anys, amb l’objectiu 
de donar-los a conèixer 
d’una manera dinàmica 
una sèrie de consells 
sobre com seguir una 
alimentació saludable. 
L’exposició ha estat 
dinamitzada per una 
educadora i hi han 
participat uns 300 nens i 
nenes de 4rt de primària.

L’alumnat de GES de 
l’escola de persones 
adultes, també ha 
visitat l’exposició, en 
el marc d’un projecte 
d’Aprenentatge Servei; 
un dels treballs que han 
portat a terme ha estat 
un estudi  sobre els 
hàbits d’alimentació de 
la població de Barberà. n

PROMOCIÓ DE LA SALUT A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

Tallers 
d’autoprotecció  
i primers auxilis
Els primers auxilis són l’atenció 
més immediata i provisional 
que es dona a una persona 
accidentada o malalta abans 
d’ésser atesa per professionals 
dels equips d’emergències.
Davant d’una situació 
d’emergència de qualsevol 
tipus sempre cal seguir tres 
passos, sense alterar-ne 
l’ordre:
1.  Protegir-se, protegir l’entorn 

i protegir la víctima en el lloc 
on s’ha produït l’accident.

2.  Alertar els serveis 
d’emergències mitjançant 
una trucada telefònica al 112.

3.  Socórrer les víctimes 
accidentades o malaltes, 
sempre tenint en compte 

que davant del dubte és 
millor no actuar.

El passat mes de novembre, 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, 
l’alumnat de 6è de primària, 
de 4t d’ESO, i del PFI han 
après com actuar davant una 
situació d’emergència i ho han 
posat en pràctica tot jugant. 
En total han participat uns 550 
infants i adolescents. n

Barberà del Vallès 
és un municipi 
cardioprotegit
Tenim instal·lats Desfibril·ladors 
Externs Automàtics (DEA) a 
diferents punts del municipi, 
i l’Ajuntament ha organitzat 
cursos de formació, adreçats a 
adults, per aprendre el maneig 
d’aquests aparells i conèixer el 

protocol d’actuació de primers 
auxilis per si s’ha d’assistir a 
una persona que hagi patit un 
atac de cor.
El passat 12 de desembre, la 
ciutadania barberenca va tenir 
l’oportunitat de conèixer 
‘L’espai cardioprotegit 
als centres municipals de 
Barberà del Vallès’, una 
iniciativa de la regidoria de 
Protecció Civil de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
En total Barberà compta amb 
14 DEA: 2 aparells són mòbils 
i estan instal·lats als vehicles 
de la Policia Local, 3 amb 
un tòtem a la via pública i 
els 9 restants estan ubicats 
en vitrines a l’interior de 
dependències i equipaments 
municipals com el Mercat 
Onze de Setembre, les 
diferents Instal·lacions 

Esportives Municipals, el 
Teatre Municipal Cooperativa 
o la Biblioteca Esteve 
Paluzie, entre d’altres.
Les característiques dels 
aparells DEA  permeten que 
qualsevol persona, estigui 
formada en el seu ús o no, 
pugui utilitzar-los. És una 
maquinària molt intuïtiva que 
en prémer el botó d’arrencada 
fa un guiatge mitjançant 
instruccions de veu a la 
persona usuària. n
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Territori i Medi Ambient

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat el Pla de mobilitat urbana 
sostenible de Barberà del Vallès. 
Es tracta d’un document bàsic 
per configurar les estratègies 
de transport i mobilitat, tant de 
persones a peu com de vehicles, 
en el conjunt del municipi. 
El Pla va ser lliurat el passat 
mes de novembre pel diputat 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
Jordi Fàbrega i Colomer, a 

l’Alcaldessa de la 
nostra ciutat, Sílvia 
Fuster Alay, i al 
regidor de Territori i 
Medi Ambient, Fabià 
Díaz Cortés.
El Pla de mobilitat 
té per objecte traçar 
una estratègia 
per assolir que els 
desplaçaments, 

tant de les persones com de les 
mercaderies, sigui més accessible, 
eficient, segur, sostenible i més 
respectuosa amb el medi ambient, 
i s’estructura a partir d’onze 
objectius que es concreten amb 
una sèrie de línies estratègiques, 
que alhora es desenvolupen a 
través d’una sèrie de propostes i 
actuacions.
Aquests objectius es concreten 

en incrementar la mobilitat a 
peu, en bicicleta o en transport 
públic, fomentar l’ús racional del 
cotxe, compatibilitzar l’oferta 
d’aparcament amb les necessitats 
de les persones residents i de la 
demanda de rotació i garantir una 
distribució de mercaderies àgil i 
ordenada.
Entre els objectius també hi ha 
millorar la seguretat viària, reduir els 
nivells de contaminació atmosfèrica 
i acústica provocats pel trànsit, 
incorporar la mobilitat sostenible 
i segura en les futures actuacions 
urbanístiques, fer campanyes 
per sensibilitzar la ciutadania en 
la mobilitat sostenible, així com 
establir els mecanismes o vincles 
necessaris que garanteixin la 
coordinació entre els municipis  
de l’entorn.

Per dur a terme els treballs de 
poda es va fer un concurs per a 
la contractació de l’empresa que 
finalment va resultar adjudicatària. 
En total es preveu podar 2.200 
arbres dels carrers i places de la 
ciutat aquest any 2018. Hi haurà dos 
equips treballant en zones diferents 
de la ciutat. Les restes es trituren “in 
situ” i es porten al viver municipal  
per a fer-ne compost i/o “mulching”. 
Del total de 2.200 arbres que 
s’esporguen durant aquest any, 
1.944 es podaran durant els mesos 
de gener i febrer i 256 unitats, les 
troanes (Ligustrum japonicum) 
es podaran durant els mesos 
d’octubre/novembre, un cop 
passada la floració. 
La poda d’hivern s’ha començat  
el dia 8 de gener, un equip  
a l’eix Pg. Dr. Moragas 
i Avda. Generalitat i 
l’altre equip al barri 
de Ca n’Esteper.
Consulta el QR i 
accediras al plànol 
d’actuacions.

S’inicia la campanya  
de poda 2018

Lliurat el pla de mobilitat urbana sostenible de Barberà del Vallès

Amb motiu de les festes 
nadalenques, l’Ajuntament ha hagut 
de reforçar els serveis de recollida 
per tal de poder donar un correcte 
servei i evitar l’acumulació de 
brutícia als carrers de Barberà del 
Vallès durant els dies després de 
les celebracions. 
Durant aquestes setmanes s’han 
fet reforços per a la recollida dels 
desbordaments dels contenidors; 
s’han realitzat serveis ordinaris de 

neteja amb especial atenció a l’estat 
de l’entorn de les ubicacions dels 
contenidors i a les papereres i s’han 
executat serveis extres per tal de 
solucionar puntes de sobrecàrrega 
de fulles en punts concrets del 
municipi.
En inspeccions realitzades durant 
aquests dies s’ha detectat 
deposició de residus incontrolats 
fora de contenidors, utilització 
de papereres com a contenidors 
d’escombraries amb residus als 
voltants i moltes caixes de cartró 
sense plegar fora dels contenidors 
tot i que aquests disposaven 
d’espai lliure.  Aquestes pràctiques 
agreugen la situació de brutícia 
generalitzada per l’increment 
de residus d’aquestes dates i 
compliquen la recuperació de la 
situació de normalitat en el servei.

Reforç de les recollides de residus i neteja

Cal recordar que per tal de fer una bona gestió durant tot l’any dels 
residus cal que:
-  Els embalatges (papers i cartons) estiguin plegats. Així es redueix el 

seu volum. 
-  Tots els residus tenen un lloc on deixar-los. No hi ha motiu per deixar 

els residus fora del contenidor. 
-  Els residus especials (fraccions de residus municipals per a les 

quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors 
específics al carrer)  poden anar a la Deixalleria Municipal, al carrer 
Circumval·lació 16. L’horari és de dilluns a dissabte, de 10 a 13.30h i 
de 16 a 19h, i diumenges de 10 a 13.30h (festius tancat). Recordeu 
també el Servei de Recollida de Voluminosos i Poda, trucant al 
telèfon 93 729 35 36, i no dipositar voluminosos al carrer de forma 
incontrolada a qualsevol moment del dia, per evitar situacions de 
desbordaments de contenidors. 
Gràcies per la vostra col·laboració. Fem de Barberà una ciutat neta! 
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Nodus Barberà

El Centre de Negocis Nodus 
Barberà va acollir la jornada 
‘Noves formes de Responsabilitat 
Social a l’Empresa (RSE)’ a la qual 
van assistir més de 20 empreses 
de la comarca. 
L’acte va servir per donar a 
conèixer les bones pràctiques de 
diferents empreses de Barberà 
del Vallès, com Provital o Centre 
Comercial Baricentro, així com 
altres casos d’èxit com el de la 

Fundació Damm, Euroleague 
Basketball o Basketball Team 
Building Values. 
L’acte de benvinguda va anar a 
càrrec de l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Silvia Fuster Alay, qui va 
manifestar la importància de “la 
RSE com plantejament estratègic 
dins de l’organització, de manera 
que es creï valor a llarg termini i 
que acabi generant avantatges 
competitius perdurables en 

el temps per a l’empresa, la 
ciutadania, i el territori.”

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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Nou plantejament estratègic que genera  
avantatge a les empreses i la societat
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L’alumnat del Programa de Formació i Inserció  
decora les balconades de l’Ajuntament
L’alumnat del PFI 
d’Auxiliars de vivers 
i jardins de Barberà 
Promoció va decorar 
les balconades de 
l’Ajuntament per Nadal.  
El projecte ‘Guarnim 
les balconades de 
l’Ajuntament de Nadal’ 
ha permès a les persones 
participants desenvolupar 
les seves habilitats 
professionals a partir 
del disseny, preparació, 

ornamentació i col·locació 
del material nadalenc. La 
inauguració va comptar 
amb la rebuda de 
l’alcaldessa, Sílvia Fuster 
Alay, qui va agrair tot 
l’esforç realitzat. 
Els Programes de 
Formació i Inserció tenen 
l’objectiu de facilitar la 
continuïtat de l’alumnat 
al sistema educatiu i 
millorar la seva inserció al 
mercat laboral.

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs ens explica
El passat 21 
de novembre 
es va celebrar 
la Jornada de 
Portes Obertes 
de la Fundació 
Barberà 
Promoció i 
dins de les 
activitats 

realitzades es va inaugurar l’Escola CEP, 
que porta el mateix nom que jo: CEP – 
Cultiu d’Empoderament Professional i 
Personal. Té l’objectiu d’oferir al municipi 
un servei que promogui l’enfortiment 
del paper social de les persones,  la 
cohesió i la inclusió social com a 

factors clau per reforçar l’autoestima, 
l’empoderament, la qualitat de vida, la 
millora de l’ocupabilitat i les possibilitats 
de trobar feina. 
L’Escola CEP ofereix 4 
grans blocs d’activitats:                                                                                                                                    
I - Tallers d’Horta CEP, on s’hi 
realitza: horticultura; tallers de cuina i 
alimentació saludable i responsable; 
avantatges nutricionals, econòmiques 
i mediambientals dels consum 
d’hortalisses.
II - Arts i Oficis, amb tallers com: Taller 
musical; Tastet d’Habilitats on es pot fer 
conèixer l’ofici que es té i practicar-lo amb 
altres persones; Tallers d’artteràpia, etc. 
III - Orientació Sociolaboral, amb 

tallers com: Interessos professionals, 
Competències clau per la millora de 
l’ocupabilitat, Projecte d’orientació 
personal per cercar feina, Fes el teu 
CV, Entrena’t per l’entrevista de feina; 
Cerca de feina on-line, Coneixement 
de l’entorn productiu i recursos socials 
de Barberà del Vallès; Què és la 
resiliència?, Joc de la CEP, Moviment 
expressiu; Gestió emocional, etc. 
IV - Creixem fent comunitat, amb 
activitats com: Anem al teatre; 
Caminades per activar-se, passar-se 
ofertes i conèixer llocs històrics del 
territori;  Reciclatge de roba i altres 
tallers que aniran sorgint per les 
propostes de les persones participants.

La Fundació Barberà Promoció 
contracta 16 persones amb el  
Pla d’Ocupació 2017-2018 

Aprovats  
set cursos  
de Formació 
Ocupacional 
Subvencionada 
pel 2018

L’Ajuntament de 
Barberà del Vallès 
ha aconseguit, 
a través de la 
Fundació Barberà 
Promoció, 
l’adjudicació 
de 16 places de 
treball pel nou 
Pla d’Ocupació 

2017-2018 amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
de col•lectius de població en situació d’atur. Aquests 
llocs de feina -10 de sis mesos i 6 d’un any de durada- 
compten amb orientació sociolaboral, tutoria 
personalitzada, formació teòrico-pràctica, i estan 
distribuïts en tasques d’agent cívic; jardineria; recollida 
de residus; i manteniment de centres educatius i 
voreres.
Ja s’han contractat 3 persones al desembre i les 13 
restants durant el mes de gener. El Pla d’Ocupació 
2017-2018 té el suport del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), que ha aportat al consistori local  
una subvenció de 195.000 euros.

La Fundació Barberà 
Promoció ha aprovat la 
Formació Ocupacional 
Subvencionada per a aquest 
2017-2018. Els set cursos, subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), estan adreçats 
prioritàriament a persones en situació d’atur amb 
l’objectiu de poder seguir formant-se i assolint 
noves competències tècnico-professionals. Amb 
aquesta nova oferta formativa, distribuïda en gestió 
administrativa, operacions auxiliars de magatzem 
en indústria i laboratoris químics, jardineria, atenció 
sociosanitària i comunicació, també es pretén 
augmentar la inserció laboral als sectors professionals 
prioritzats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Si vols saber-ne més, informa’t a 

Fundació Barberà Promoció  
(C/ de la Torre d’en Gorgs, 40)
Telèfon 93 719 28 37 (extensió 731)
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Especial Cicle de Nadal La ciutat de Barberà del Vallès 
ha acollit durant diferents dies 
diverses activitats en favor 
de La Marató de TV3 que en 
aquesta 26a edició ha estat 
dedicada a sensibilitzar i donar 
un important impuls econòmic 
a la recerca de les malalties 
infeccioses. 
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Dijous 8
D’11.00 h a 13.00 h. 
Degustacions de botifarres 
variades dels xarcuters: 
Moreno Antolinos, Casa Ramirez 
i Carnes Serrano
Lloc: Vestíbul Mercat Onze de 
Setembre 
Organitza: Mercat Onze de 
Setembre

Divendres 9 
De 17.30 a 18.30 h. Espectacle 
infantil Xup-Xup a càrrec de 
Betty i Perla, a les 18.30 h, 
Concurs de disfresses amb 
música a càrrec del Dj Charly
Lloc: Mercat Onze de Setembre, 
Organitza: Mercat Onze de Setembre
21.00 h. Nit Jove - Carnestoltes 
(a partir de 16 anys). Concurs de 
disfresses amb Dj’s 
Passa per ‘la Roma” o informa-te’n 
als mitjans habituals:
Facebook.com/joventutbarbera; 
joventut@bdv.cat; 937 189 328 
instagram.com/joventutbarbera/
Lloc: Espai Jove La Roma
Organitza: Espai Jove La Roma
Si tens entre 16 i 30 anys i necessites 
un lloc on preparar la teva disfressa 
vine a la Roma la setmana del 5 
de febrer de 17.00 a 21.00 h tenim 
espai per a tu i la teva colla, et podem 
donar un cop de mà!

Dissabte 10 
17.30 h. Rua i Concurs de 

Carnestoltes amb comparses i 
carrosses, amb l’animació 
Rum Rum Trasto Karts  

de la Cia. Xip Xap
Amb els següents premis:

• A la comparsa més Original, a la 
més Divertida i a la més Vistosa

• A la carrossa més Festiva
La resta de comparses 
i carrosses participants 

obtindran el premi: 
Qui-no-es-consola-és-

perquè-no-vol
Sortida: C. Monturiol

Recorregut: C. del Bosc, rda. 
Indústria, rda. de l’Est, pg. Doctor 

Moragas fins a la rotonda de la 
font del c. Pintor Fortuny i torna a 

baixar pel pg. Doctor Moragas fins 
a la plaça de la Vila

Ca
rn

est
ol

te
s

fe
br

er
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01
8 19.30 h. Ball de Carnestoltes 

amb el grup Remember, L’Original
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà 
del Vallès, amb la participació 
de comparses de grups i entitats 
ciutadanes.

22.00 h Cercavila des de la plaça 
de la Vila fins a La Nau

23.00 h Concurs de disfresses 
de Carnestoltes i concerts  
de Dj’s
Lloc: La Nau, c. Arquimedes 
Organitza: Ateneu de Barberà, Casal  
de Joves Obriu Pas i Kol·lectiu de  
Dones de Barberà

Dissabte 17
18.30 h. Judici Final
Cercavila a la mort del Rei 
Carnestoltes
Amb els Diables de Barberà i la 
Batucada Arritmia
Sortida: Mercat Onze de Setembre, 
Recorregut: C. de la Verge de 
l’Assumpció, c. de Manuel de 
Falla, pg. del Doctor Moragas i 
plaça de la Vila
Durant la cercavila a la plaça de la 
Vila hi haurà l’actuació de la Vella  
Quaresma i la Bastonera

19.00 h. Judici Sumaríssim al 
Rei Carnestoltes
Lloc: Plaça de la Vila

20.00 h. Correfoc de l’Última 
Disbauxa Amb la Colla de 
Diables de Barberà i colles 
convidades
Sortida: Plaça de la Vila
Recorregut: C. de la Verge de 
l’Assumpció, c. del Pintor Murillo, pg.  
del Doctor Moragas i plaça de la Vila

I seguidament
Crema del Rei Carnestoltes 
(espectacle de foc)
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Colla de Diables de 
Barberà 
Hi col·laboren: Batucada Arritmia,  
D’sas’3 i Bastonera
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Diumenge, 4 de febrer de 2018
A les 17.30 h
Sala B. Teatre Municipal Cooperativa

Diumenge, 11 de març de 2018
A les 17.30 h
Sala B. Teatre Municipal Cooperativa

2018 

Música en directe 
Preu entrada: 2 €

Entrada limitada a l'aforament de la sala 
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Gent Gran
El nou jardí de l’Espai Gran Ca n’Amiguet  
ja està en marxa
El novembre ha estat un mes de 
fer créixer Ca n’Amiguet. 
Les persones participants del 
Programa Municipal per a la 
Gent Gran i el jove alumnat 
del Programa Integral de la 
Fundació Barberà Promoció han 
fet un hort i jardí al pati exterior 
de l’Espai Gran Ca n’Amiguet.  
També hem comptat amb la  
col·laboració de Barberà Viles 
Florides.
Han estat uns dies de treball 
intens i una ocasió per aprendre 
de jardineria i horticultura 
a través de la pràctica i un 
espai per compartir les 
nostres vivències, habilitats i 

coneixements entre totes les 
persones participants. 
T’agradaria saber que és el que 
hem plantat? Apropa’t a veure-
ho. Al jardí de Ca n’Amiguet hi 
trobaràs un espai d’horticultura, 
en el que ara cultivem 
hortalisses de temporada 
de tardor i  també  plantes 
aromàtiques, i  plantes amb 
flors, que donen color al jardí. 
Volem que el jardí de Ca 
n’Amiguet no pari de créixer i 
encara tenim espai, perquè si 

tens flors a casa i vols plantar-
les al jardí o a l’hort, t’estem 
esperant. 
El jardí de Ca n’Amiguet és un 
espai obert a tothom que vulgui 
implicar-se. 
Si vols informació, o si ja estàs 
decidit a col·laborar-hi, visita’ns 
a l’Espai Gran Ca n’Amiguet a 
la Via Sant Oleguer, núm.20 o 
posa’t en contacte al telèfon  
659 20 79 28. 
Fem créixer Ca n’Amiguet entre 
tots i totes! Apunta-t’hi!

Diumenge, 4 de febrer de 2018
A les 17.30 h
Sala B. Teatre Municipal Cooperativa

Diumenge, 11 de març de 2018
A les 17.30 h
Sala B. Teatre Municipal Cooperativa

2018 

Música en directe 
Preu entrada: 2 €

Entrada limitada a l'aforament de la sala 
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Gent Gran

Vine a conèixer els nous Espais Grans de 
la ciutat, descobreix les millores que hem 
fet. Els Espais Grans estan oberts a tothom 
i hi pots venir a passar una estona molt 
agradable amb el veïnat, les amistats i la 
família, o a gaudir de tot tipus d’activitats 
que us tenim preparades.
Tenim moltes novetats, a Ca n’Amiguet  
l’espai de lectura on podràs llegir un llibre, 
el diari, una revista, passar una bona estona 
o endur-te el llibre a casa amb el servei 
de préstec. També hi trobaràs un jardí per 
aprofitar els dies de sol a l’hivern o prendre 
la fresca a l’estiu. 
A l’Espai Gran Centre també disposes d’un 
espai de lectura i préstec, i un punt d’accés 
lliure a Internet amb ordinadors perquè 
puguis navegar, consultar i estudiar el que 
més t’agradi. 
Consulta la programació mensual de 
tallers, conferències, jocs, exposicions i 
disfruta també de les celebracions com el 
Nadal, la Castanyada, el Carnestoltes,...
I si tens ganes de fer-nos alguna proposta, 
no t’ho pensis i vine.
Busquem artistes que vulguin exposar, 
t’oferim un espai expositiu perquè tota 
la ciutat pugui veure les teves obres. Si 
vols intercanviar els teus coneixements 
et donarem l’oportunitat de trobar l’espai 
perquè puguis compartir-ho amb persones 
amb el mateix interès. 
Anima’t i vine a conéixer-nos, omplim els 
espais grans amb persones amb moltes 
ganes de participar! 

Espais Grans de Barberà del Vallès
Espai Gran Centre
Adreça: Carrer Nemesi Valls, 37
Telèfon: 93 718 86 42 / 659 20 79 28
Horari d’obertura: De dilluns a divendres  
de 9h a 13h i de 16h a 19h.

Espai Gran Ca n’Amiguet
Adreça: Via Sant Oleguer, 20
Telèfon: 93 718 48 65 / 659 20 79 28
Horari d’obertura: De dilluns a dissabte  
de 9h a 20h.

Gent Gran Barberà del Vallès

Espai Gran Centre 
Dimarts 6 de febrer 

a les 17:00h

Espai Gran   
Ca n'Amiguet 

Dijous 8 de febrer 
a les 17:00h

Festa d'Inauguració 
Espais Grans

Música

Photo
call

Talle
rs

Us hi esperem!

Anim
ació
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Educació
El Consell Municipal 
d’Infants continua 
treballant amb propostes i 
idees per millorar la ciutat
El passat novembre va tenir 
lloc l’acte de renovació 
de membres del Consell 
Municipal d’Infants (CMI), 
un total de 12 membres 
dels 24  nens i nenes que 
formen el CMI van acabar 
el seu mandat i van deixar 
pas als 12 nous infants 
representants.
El renovat Consell es va 
reunir el 13 de desembre i 
van fer diferents jocs que 

tenien per objectiu conèixer 
a cadascun dels membres, 
van treballar els objectius 
i finalitats del CMI, i van fer 
la valoració de l’acte de 
constitució de l’òrgan. 
A la reunió del mes de gener 
els nens i nenes del consell 
van llegir una carta de la 
Secció municipal de Salut 
on se’ls demana la seva 
participació en l’elaboració 
del Pla Local de Salut. 

El consell va respondre a 
la demanda, acceptant la 
seva participació i convidant 
al personal tècnic d’aquest 
departament a assistir a la 
reunió del mes de febrer, 
perquè ampliïn la informació 
sobre què és un Pla Local 
de Salut, per saber com 
poden fer arribar la seva 
opinió i també valorar com 
recollir l’opinió dels altres 
nens i nenes de Barberà.   

ITINERARI EDUCATIU A BARBERÀ

Si estudies a Barberà tens garantida la vinculació i la continuïtat educativa als centres del municipi

0 a 3 anys

LLARS 
D’INFANTS 
PÚBLIQUES 
MUNICIPALS
>RODONA
>XERINOLA
>LA RONDALLA
>EL BOSQUET
>LA BLAVA
>LA BALDUFA

PRIVADES
>IRIS
>EL PETIT KIWI
>EL PETIT CANGUR
>ESQUITX

EDUCACIÓ
INFANTIL
PRIMER  
CICLE

3 a 12 anys

ESCOLES
>CAN LLOBET
>CAN SERRA
>DEL BOSC
>ELISA BADIA
>MARTA MATA
>MIQUEL MARTÍ I POL
>PABLO PICASSO

16 a 18 anys

INSTITUTS
>CAN PLANAS 
>LA ROMÀNICA

ALTRES  
CENTRES
> FUNDACIÓ  

BARBERÀ  
PROMOCIÓ

> CENTRE DE  
FORMACIÓ  
DE PERSONES  
ADULTES

12 a 16 anys

INSTITUTS
>CAN PLANAS 
>LA ROMÀNICA
>BITÀCOLA

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

ENSENYAMENTS
POSTOBLIGATORIS

EDUCACIÓ
INFANTIL

I PRIMÀRIA

L’Espai de Trobada 
Multisensorial serà un  
dels recursos de l’Espai 
d’Atenció a la Petita Infància 
i Família, un centre integrat 
d’atenció als infants i les  
seves famílies, en un marc  
de corresponsabilitat educativa 
entre escola, família i entorn.
L’Espai de Trobada 
Multisensorial de Barberà ha 
estat dissenyat pensant en la 

realitat dels nostres infants 
i famílies, tenint sempre 
presents els conceptes  
d’infant i d’inclusió i atenció  
a la diversitat amb els que 
treballem en les Llars d’infants 
Públiques Municipals, de 
manera que és un espai  
inclusiu d’acompanyament 
pedagògic i de trobada, per 
afavorir la confiança, la  
seguretat i l’autonomia dels 

infants, flexible i adaptable, 
obert i amb projecció de futur.
Aquest nou recurs amb un marc 
pedagògic compartit, juntament 
amb el principal recurs que  
és el personal educador, 
intentarà aprofitar al màxim  
les oportunitats de l’Estimulació 
Basal i Multisensorial en l’atenció 
als infants, i molt especialment 
als infants amb necessitats 
educatives especials.

Barberà compta amb un Espai de Trobada Multisensorial
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Mediació i Convivència Ciutadana
Es renova el conveni de col·laboració per a la gestió del  
Servei d’Informació Mediadora

L’equip del Síndic de Greuges de 
Catalunya vindrà a la nostra ciutat 
a rebre consultes i queixes de la 
ciutadania el dimarts, 13 de febrer i ho 
faran des del Casal de Cultura.
S’ha valorat molt positivament el 
canvi d‘ubicació, fins ara, s’havia rebut a la ciutadania 
des de la Torre d‘en Gorgs

Síndic de Greuges de 
Catalunya

Ens trobaràs a:
Marquesos de Barberà, 125

Telèfon: 937 297 171 
Correu electrònic: 
mediacio@bdv.cat 

Dimarts de 9 a 19 hores i Dijous 
i divendres de 9 a 15 hores, cal 

demanar cita prèvia

Els cercles de diàleg arriben a l’Escola Can Serra

Seguint amb el compromís de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la promoció de la 
mediació i la cultura de la pau, 
com a forma més humana i 
propera de gestionar i ajudar a 
resoldre disputes, malentesos 
i situacions de convivència que 
es donen dins les famílies, les 
comunitats de veïns i veïnes, les 
entitats, les escoles... El passat 
mes de novembre quedà renovat 
el conveni de col·laboració entre 
el Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya i 

aquesta corporació.
D’acord amb aquest conveni, el 
Servei Municipal de Mediació 
i Convivència Ciutadana actua 
com espai d’informació sobre 
la mediació i els seus beneficis 
per conflictes interpersonals 
que hagin arribat als jutjats 
amb la col·laboració del Centre 
de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya.
Els trets principals de la 
mediació posen de manifest la 
imparcialitat del/la professional, 
l’oferiment d’un espai acurat amb 

confidencialitat, on les persones 
poden parlar amb tranquil·litat i 
seguretat, i la gratuïtat del servei 
per a la ciutadania barberenca.

Des del Servei de Mediació 
i Convivència Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, s’està realitzant una nova 
formació a l’escola Can Serra. 
Es tracta dels cercles de 
diàleg, un espai de trobada, 
on l’alumnat pot expressar-
se i compartir amb els i les 
companyes del seu grup-
classe, com se sent, què li 
agrada del que viu al seu grup, 
què li amoïna o li fa sentir 
malament, què li molesta, 
etc. L’objectiu d’aquesta 
dinàmica és proporcionar 
espais de comunicació per a 

que l’alumnat pugui conèixer 
de prop com és la seva 
convivència i treballar recursos 
per millorar-la. 
Aquesta formació pretén ajudar 
a generar vincle i confiança 
entre els i les alumnes, de 
forma que puguin gaudir de 
les experiències viscudes, així 
com afrontar i resoldre les 
situacions problemàtiques que 
viuen, sense que esdevinguin 
conflictes més grans i amb 
una afectació més gran i 
estesa entre les persones del 
seu entorn (altres companys 
i companyes de l’escola, 

professorat, famílies, 
amistats, etc.). 
A més, fomenta que 
tothom hi pugui participar 
en el diàleg, ja que en el 
cercle totes les persones 
es poden veure i són 
visibles dins el grup. Es 
fomenta una participació 

més democràtica, responsable 
i col·laboradora, de forma que 
les decisions les pren el grup-
classe com a col·lectiu.
A la sessió del 16 de gener de 
2018, s’ha abordat què passa 
quan estic nerviós o nerviosa i 
no ser com controlar i regular 
aquest neguit. A la vegada, 
també ha sorgit com afecta 
això a la resta de persones del 
grup i a la dinàmica plantejada.
Amb la direcció i el professorat, 
també s’està treballant en la 
incorporació de recursos, que 
ajudin a millorar les relacions 
i la convivència al centre 
educatiu.
Aquesta darrera sessió 
s’emmarca en la setmana 
d’activitats del Dia Europeu 
de la Mediació, celebració a 
la qual el Servei Municipal de 
Mediació s’hi adscriu durant els 
darrers anys.
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Fundació Barberà Solidària

La Fundació Barberà Solidària signa diferents convenis de 
cooperació internacional per fer front a diverses necessitats
En les darreres setmanes, 
l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, com a presidenta 
de la Fundació Barberà Solidària, ha 
signat tres convenis amb diferents 
entitats per donar suport a les 
polítiques locals de cooperació al 
desenvolupament.
El primer dels convenis es va signar 
a finals de novembre amb l’entitat 
Unomásunomás, per col·laborar en el 
finançament del projecte d’ampliació 
del Health Center de Touba Kolong i 
la construcció de l’ala de maternitat a 
Gàmbia. La subvenció té una dotació 
de 47.570,73 euros i servirà per 
ampliar el Health Center de Touba 
Kolong i construir una ala de 
maternitat que doni servei a la 
província d’Upper Niumi.
L’objectiu del projecte és 
reduir la taxa de mortalitat 
materna, que actualment és de 
430 dones per cada 100.000 
nadons nascuts vius. Aquesta 
xifra és una de les vint-i-cinc 
taxes de mortalitat materna 
més altes del món, segons les 
dades del Banc Mundial de 
2013.
També s’ha signat un conveni 
el passat 16 de gener amb 
l’Institut de Salut Global 
Barcelona (ISGlobal) per 
l’eradicació de la malaltia de 
Pian a Papua Nova Guinea. 
La subvenció té una dotació 
de 40.000 euros i servirà per 
aplicar les investigacions dutes 

a terme pel Doctor Oriol Mitjà Villar 
(XXXVIII Premi per la Pau concedit 
per l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya) i administrar 
l’antídot que permetrà eradicar 
la malaltia del Pian, una dolència 
tropical crònica desatesa, que 
afecta principalment als infants 
i que, a llarg termini, pot produir 
deformacions òssies severes. 
Aquesta aportació econòmica té 
impacte sobre una població de 
100.000 persones, que equival a 
tota una província de Papua Nova 
Guinea.
El tercer conveni, també es va 

signar el passat 16 de gener, amb 
l’Instituto de Apoyo al Movimiento 
de Mujeres Campesinas (IAMAMC) 
i l’Asociación de Mujeres de 
Huancabamba (AMHBA) per 
col·laborar en el projecte 

“Impulsant el bon viure de les 
dones huancambines”, que 
té com a finalitat enfortir les 
capacitats organitzatives de les 
entitats de dones afectades 
per les esterilitzacions forçoses 
practicades pel govern de 
Fujimori a Perú, per assegurar 
que la seva acció vindicativa 
per la veritat, la justícia i la 
reparació sigui sostenible en el 
temps i tingui impacte a nivell 
local, regional i internacional. 
La subvenció té una dotació 
de 12.500 euros i es farà servir 
per reformar la Casa de la 
Dona de Huancabamba i per a 
la defensa jurídica i reparació 
dels danys psíquics i físics 
de les dones que han estat 
sotmeses a esterilitzacions 
forçoses.

La Fundació Barberà Solidària 
té com a finalitat donar suport 

a les polítiques locals de 
cooperació al desenvolupament 

i fomentar en la ciutadania la 
responsabilitat respecte els 

problemes dels països en vies  
de desenvolupament
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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

L’espai Jove La Roma posa 
en marxa un projecte 
d’horticultura formativa 
en el marc de la 
campanya Viles Florides. 
L’Hort de la Roma és un 
projecte compartit entre 
la Fundació Barberà 
Promoció, la regidoria de 
Joventut i la regidoria de 
Territori i Medi Ambient, 
com a punt de sinergia 
entre el seu alumnat del 
PFI d’Auxiliar de vivers 
i jardins i altres joves 
que viuen a Barberà 
del Vallès. L’objectiu 

de l’hort és donar al 
jovent un espai que els 
hi permeti empoderar-
se a través de la seva 
implicació personal en 
un projecte col·lectiu. A 
través dels coneixements 
que es puguin obtenir 
en l’elaboració de 
l’hort també es vol 
conscienciar al jovent 
dels hàbits saludables en 
l’alimentació. 
El passat dijous 18 de 
gener a les 12 hores a 
l’Espai Jove la Roma es 
va realitzar la presentació 

del projecte. En aquesta 
jornada d’innauguració va 
assistir l’alumnat del PFI 
d’Auxiliar en vivers i jardins 
organitzat per la Fundació 
Barberà Promoció, a qui 
se’ls va fer la proposta 
de participar-hi en un 
projecte d’aprenentatge 
i servei. Durant aquesta 
sessió, l’alumnat de PFI 
va revisar el terreny, 
es va compartir la 
calendarització del 
projecte i es  va iniciar un 
procés participatiu per a 
triar el nom de l’hort. 

A més, el vessant formatiu 
del projecte pretén 
garantir que les persones 
participants comparteixin 
i adquireixin noves 
capacitats habilitats. Un 
cop feta la presentació el 
projecte constarà d’una 
primera fase de presa 
de mesures, de disseny 
de l’hort, preparació 
del terreny, instal·lació 
i muntatge, durant les 
quals qualsevol persona 
interessada en aprendre 
nocions de jardineria hi 
serà benvinguda. 

Es posa en marxa l’Hort de La Roma

El passat 18 de gener, 
una vintena de joves que 
comparteixen interès pels 
esports urbans com skate, 
scooter, bmx o calistènia, 
van participar a la primera 
jornada oberta per a 
l’elaboració del disseny  
d’un nou parc d’esports 
urbans ubicat al  
Parc Central del Vallès. 
Les persones participants 
van mostrar la necessitat 
de desenvolupar un 
canvi profund a l’espai 
que permeti superar les 
mancances de l’actual. 

En aquest sentit, es va 
parlar d’incorporar noves 
propostes per tal d’adaptar 
l’espai a noves modalitats 
esportives i lúdiques, 
com el futbol, bàsquet o 
voleibol, entre d’altres.
Aquestes trobades són 
de vital importància per a 
garantir que el nou Skate 
Park sigui el més acurat a 
les necessitats i capacitats 
creatives del jovent de 
la ciutat. D’altra banda, 
aquestes sessions no 
només recolliran totes les 
opinions possibles sinó 

que volen involucrar als 
i les joves de Barberà en 
el procés de construcció, 
demostrant que poden 
esdevenir un agent 
transformador en  
el seu entorn. 

Les properes sessions 
participatives de  
disseny i construcció  
del nou parc d’esports 
urbans es realitzaran  
els dies 7 de febrer  
i 14 de març. 

Comencen les trobades obertes per al disseny del nou parc d’esports urbans a Barberà

Si voleu participar del projecte del nou parc d’esports urbans o de l’Hort de La Roma, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres a través del correu laroma@bdv.cat, el Facebook (Joventut Barberà) o Instagram (@joventutbarbera)
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Notícies
L’OMH de Barberà atén més de 7 mil visites durant l’any 2017
L’Oficina Municipal d’Habitatge 
de Barberà del Vallès ha atès 
durant l’any 2017 un total de 
7.201 consultes, de les quals 
gairebé tres quartes parts 
són presencials. Aquesta xifra 
representa un augment de 
700 consultes respecte l’any 
anterior.
Ajuts econòmics per al 
pagament de l’habitatge 
habitual i demanda d’habitatge
Tot i que la demanda majoritària 
dels usuaris i usuàries de l’oficina 
han estat els ajuts econòmics 
per al pagament de l’habitatge 
habitual amb 3.189 consultes 
(52,5%), queda palès que l’accés 
a un habitatge és la principal 
necessitat de la ciutadania. 
Així ho demostren les 1.203 
consultes (20%) sobre habitatges 
de protecció oficial i el Registre 
de sol·licitants d’habitatge, eina 
indispensable per a accedir a 

qualsevol habitatge protegit a 
preu assequible.
Entre els ajuts econòmics 
trobem els ajuts al pagament 
del lloguer que representa el 
90% del total d’aquests ajuts, i 
els ajuts urgència especial, per 
a cobrir deutes puntuals de 
lloguer, per a accés a un nou 
habitatge com a conseqüència 
d’un desnonament o 
execució hipotecària, per a 
deutes puntuals de quotes 
d’amortització de la hipoteca.
Rehabilitació i cèdula 
d’habitabilitat
La necessitat de rehabilitar 
els edificis i habitatges del 
municipi i l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat representa el 16% 
de les consultes rebudes, amb 
1.140 consultes. 
Mediació per a persones amb 
deutes del seu habitatge 
habitual

Les consultes d’ajuts per 
a persones amb deutes 
correspon al 8% del total amb 
603 consultes, representant un 
augment de dos punts respecte 
l’any anterior.
Els casos en que el deute de 
la hipoteca pugui provocar la 
pèrdua de l’habitatge es deriven 
al Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH). 
Es tracta d’un servei gratuït 
d’informació, assessorament i 
intermediació, en conveni amb el 
Col·legi d’advocats de Sabadell, 
per a les persones o famílies 
amb problemes per afrontar el 
deute hipotecari del seu habitatge 
habitual. 
Per a qualsevol consulta podeu 
posar-vos en contacte amb 
l’oficina per correu electrònic, per 
telèfon, o si ho preferiu, visitant 
l’Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès.

Scutum lliura dues motos elèctriques per als  
Serveis Municipals de l’Ajuntament
Aquest mes de gener s’ha portat 
a terme el lliurament de dues 
motos elèctriques a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès en el marc 
d’un conveni firmat el passat 
14 de març de 2017 entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i Scutum, amb l’objectiu 
de promoure la mobilitat neta 
per millorar la qualitat de l’aire 
de la metròpoli.
L’acte, que s’ha realitzat a la 
plaça de la Vila, ha comptat amb 
Sílvia Fuster Alay, Alcaldessa de 
Barberà del Vallès; Joan M. Bigas 
Serrallonga, Director de Mobilitat 
i Transport de l’AMB, Paco 

Narváez Pazos, Delegat 
de Plans de Mobilitat 
Urbana de l’AMB; i Pere 
Joan Montserrat, Director 
de Pasmon, Servei Oficial 
d’Scutum Barcelona.
Fruit d’aquest acord, 
l’empresa Scutum cedeix 
dues motos elèctriques al 
consistori de Barberà del 
Vallès durant un període de 
30 dies. D’aquesta manera, 
els serveis municipals 
podran emprar aquests 
vehicles 100% elèctrics en 
el seus desplaçaments 
institucionals i descobrir de 
primera mà els avantatges 
i beneficis de la mobilitat 
elèctrica durant tot un mes.

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

Es posa en marxa l’Hort de La Roma
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Notícies
DocsBarcelona del Mes arriba a Barberà del Vallès
Barberà del Vallès s’adhereix a 
DocsBarcelona del Mes, la xarxa 
més gran del món especialitzada 
en el cinema documental. 
Amb aquesta adhesió 
l’Ajuntament vol oferir a la 
ciutadania l’oportunitat de poder 
gaudir d’aquest gènere.
El tret de sortida serà dimarts 27 
de febrer a l’Auditori Maria Feliu 
amb la projecció d’Amazona, 
documental colombià nominat 
als Goya 2018 i que més gent va 
portar a les sales DocsBarcelona 
el 2017.
Es realitzaran un total de 10 

projeccions, una per mes. 
Aquestes tindran lloc a l’Auditori 
Maria Feliu, l’últim dimarts de 
mes, a les 19 hores.
Els documentals s’emetran en 
versió original subtitulats en 
català i seran gratuïts i oberts a la 
ciutadania.
DocsBarcelona del Mes és la 
prolongació al llarg de tot l’any 
i per tot el territori del Festival 
Internacional de Cinema 
Documental DocsBarcelona. Té la 
voluntat d’apropar el documental 
a les i els espectadors més 
enllà de les grans capitals i de 

Més de quinze activitats per commemorar el 25 de novembre, 
Dia Internacional contra la violència vers les Dones
L’Oficina de Polítiques de 
Gènere de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès i diverses 
entitats de  dones de la ciutat, 
han organitzat durant tot el 
mes de novembre una sèrie 
d’actes per commemorar el 25 
de novembre, Dia Internacional 
contra la violència vers les dones, 
amb l’objectiu de conscienciar 
a la població sobre la igualtat 
efectiva entre dones i homes 
com a valor de justícia social, 
així com mostrar la seva repulsa 
absoluta amb aquesta xacra 
que avui dia encara pateixen 
moltes dones de forma cruenta i 
reiterada arreu del món.
Durant tot el mes de novembre 
s’han organitzat més d’una 

quinzena d’activitats i han 
participat un total de  334 
persones, de les quals 297 eren 
dones i 37 eren homes.
El programa d’activitats del 25 
de novembre, 
Dia Internacional 
contra la violència 
vers les dones ha 
tingut un gran èxit 
de participació 
i ha estat molt 
ben valorat per 
l’ampli nombre de 
persones assistents 
a les activitats. 
Cal dir que l’Oficina 
de Polítiques de 
Gènere i les entitats 
de dones de 

Barberà del Vallès, continuaran 
treballant durant tot l’any per 
conscienciar a la població i 
prevenir la violència masclista  
en la nostra societat. 

contribuir a crear en la societat un 
hàbit de consum documental.

Al mes de febrer tornen a iniciar-
se els tallers de creixement 
personal organitzats per l’Oficina 
de Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, 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.
Els tallers que s’ofereixen en el 

mes de febrer són:

· Taller “Siguem lliures: dir no 
sense culpa”:
Del 6 al 27 de febrer 
4 sessions
Horari: dimarts de 11 a 13h
Lloc: Casal de Cultura, 2n pis, 
Sala 5

· Taller “Superant ferides 
emocionals”:
Del 8 de febrer a l’1 de març 
4 sessions
Horari: dijous de 18 a 20h
Lloc: Torre de Can Gorgs, sala 2

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

Més informació a: www.bdv.cat

Tornem a començar els Tallers de 
Creixement Personal per a dones
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