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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 mu-
nicipal o mitjantcant QR
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Es torna a oferir el Servei d’Obtenció i/o renovació del DNI a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del passeig Doctor 
Moragas. Les persones interessades ja poden demanar cita 
prèvia a les OAC. 
El Servei d’Obtenció o Renovació del DNIe és una prestació 
que ofereix la Policia Nacional de Sabadell a diferents pobla-
cions del Vallès Occidental. 
Els veïns i veïnes de Barberà disposen de dues possibilitats 
per a l’obtenció i/o renovació del DNIe.
1. Mitjançant la concertació de cita prèvia per mitjà del telè-
fon 060 o bé per internet www.citapreviadnie.es.  En aquest 
cas, la persona segons disponibilitat de data, decideix dia i 
hora i comissaria on desplaçar-se. Així mateix, recull el doc-
ument el mateix dia de la seva tramitació.
2. Mitjançant la concertació de cita prèvia a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barberà. En aquest 
cas, un equip mòbil de la Policia Nacional es desplaça en 
unes dates determinades a Barberà per efectuar el tràmit. 
La persona titular del DNIe haurà de comparèixer obligatòri-
ament en la data indicada per realitzar el tràmit dos cops, un 
dia per aportar la documentació i un altre per recollir el nou 
DNI. 
Destacar que aquest servei està adreçat especialment a 
persones amb mobilitat reduïda que no poden desplaçar-
se a les Comissaries de la Policia Nacional. 

Es reprèn el Servei d’Obtenció o 
renovació del DNIe a Barberà
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Política de canvi o recanvi?

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 mu-
nicipal o mitjantcant QR

 

Iniciem la recta final del mandat i encetem el darrer any. 
Algunes ja han iniciat el mode campanya electoral, altres 
continuem treballant per la ciutat i assolir els objectius amb 
els quals ens vam comprometre quan ens vam presentar 
a les eleccions municipals al 2015. Tres anys han passat 
ben bé i s’ha de dir que no ens ha tocat un mandat gens 
fàcil. El context econòmic, social i polític ha provocat haver 
de fer una sèrie d’equilibris, sovint difícils de justificar, però 
sempre en benefici de la defensa i garantia dels drets 
fonamentals dels i les barberenques. 
La política local és la política més pròxima, ja que permet 
el contacte directe amb la realitat social i des d’on s’actua 
en primera instància per donar solució i garantir serveis 
als municipis. Per altra banda, és la menys visible ja que 
el poder mediàtic se l’emporta en gran part l’actualitat 
política del Parlament i el Congrés. Són molts els canvis 
que hem anat consolidant al llarg d’aquests casi tres anys 
amb la nostra confluència impulsada per Podem, EAB-
CUP i Procés Constituent dins del govern local i encetem 
aquest darrer any més compromeses encara en la defensa 
dels drets socials i bàsics dels i les ciutadanes, però no a 
qualsevol preu. En aquesta darrera etapa que ens queda 
per finalitzar mandat, cal fer balanç, cal prioritzar, cal valorar. 
Quan des de certs espais polítics s’inicia ja la dinàmica 
de campanya, és el moment en el qual ens veiem les 
vertaderes cares, quan descobrim el que hi ha darrera les 
màscares dels qui s’autodenominen l’esquerra progressista, 
però en realitat ens trobem més aviat amb una ideologia 
conservadora, focalitzada en rancors no superats i que 
s’emparen en el poder suprem de la vara per fer i desfer al 
més propi estil imperialista i servint-se dels mitjans propis 
municipals per dur a terme aquesta campanya. 
Cal valorar des de cada espai quins són els seus objectius 
dins la política municipal, cal pensar si realment es volia fer 
política de canvi o de recanvi? 
Nosaltres ho tenim molt clar, vam irrompre a les institucions 
per canviar-les, per posar-les al servei de les persones, 
per dur a terme una política on el pilar fonamental fos la 
radicalitat democràtica, la participació ciutadana i la lluita 
per garantir els drets fonamentals dels i les ciutadanes i 
no pas una professionalització. Exemple d’això ha estat el 
compromís amb el nostre codi ètic en el que establíem 
els nostres sous en tres salaris mínims interprofessionals 
bruts i una limitació de mandats, a més de la rotació de la 
portavocia, que pròximament tornarà a canviar a partir del 
mes de maig. 
Ens mantenim compromeses a continuar apostant per 
les polítiques socials, el Feminisme, la defensa del medi 
ambient, la lluita contra el maltractament animal, la 
democràcia real, la sobirania popular i tota una sèrie de 
valors que ens van fer participar activament en política i 
volem continuar promovent, lluitant i defensant aquests 
valors, sigui des de la posició que sigui. 
 
Ens mantenim fidels als nostres valors i compromeses a 
continuar defensant-los sense renunciar a res, a la política 
no tot ha de valer.

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Ara ja hem entrat en la recta final de la nostra 
legislatura i podreu anar veient els diferents 
posicionaments de les formacions polítiques.
Toca començar a desmarcar-se i diferenciar-se. Ja us 
podem assegurar que la PCPB, els seus regidors/es 
i la Sílvia al capdavant, continuem i continuarem fent 
el que hem vingut a fer, preocupar-nos per la nostra 
ciutat oblidant el joc brut dels qui volen cansar-nos i 
desgastar-nos, tot i que és legítim en política.
Algunes formacions faran servir raons econòmiques: 
els hi han quedat 11 milions del pressupost 2017, 
diran. Qui digui això, no us informarà que el deute 
l’hem reduït, voluntàriament, gairebé a zero, que 
això ens permet no pujar impostos durant 2018 i 
invertir tots els recursos pel bé de Barberà i no pel 
benefici d’entitats financeres. No us ho diran perquè 
a aquestes persones els preocupa més el seu melic 
que el de la nostra ciutat. 
Com no pot ser d’altra manera, reconeixem que són 
altres circumstàncies i èpoques, però en els nostres 
pressupostos no trobareu vendes fantasmes de naus 
industrials, ni aportacions d’empreses que no arriben 
mai. Hi trobareu treball i idees clares, amb licitacions, 
pressupostos comparatius i millora de condicions, 
per a tenir la certesa que es paga un preu just. Encara 
estem netejant les accions viciades de governs 
anteriors i això ens fa consumir molt temps i esforços. 
Fem que la nostra gestió sigui clara, decidida i 
sempre pensant en la millor opció per a la nostra 
ciutat. Volem tenir un agraïment especial a totes les 
persones treballadores de l’Ajuntament per la seva 
bona feina, el seu consell i la paciència davant la 
nostra insistència i vehemència per a fer les coses el 
més aviat possible.
Òbviament d’altres entraran en discussions estèrils i 
poc clares, barrejant el que ells diuen “política gran”, 
que els hi dona temps d’escoltar-se a sí mateixos, 
parlar de com solucionar grans tòpics, però que 
té poc a veure amb una política municipal, si em 
permeteu, amb minúscula, propera i casolana.
Tots els qui conflueixin amb els nostres objectius 
ens trobaran disposats a parlar i negociar, els qui no, 
poden seguir imaginant que el Ple Municipal és el 
Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats 
o si tenen més imaginació el Parlament Europeu. 
Nosaltres anirem sense aclucalls posant la mirada 
sempre endavant sense desviar-nos per molta 
tempesta i remor de fons que hi hagi al voltant.

Bona diada de Sant Jordi

Remor de fons
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Por unas pensiones dignasLa gent d’Esquerra no defallim!

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Esquerra Republicana de Catalunya, ha patit la 
repressió ferotge per part de l’Estat Espanyol durant 
els seus 87 anys d’història com cap altre partit. 
Cal fer una mirada al passat, al present i al futur, i 
cal fer-la amb serenor. En el Passat, una quarta part 
dels 70.000 militants d’ERC dels anys 30 van ser 
empresonats, afusellats o van morir a la guerra, hem 
hagut de persistir a l’exili, de patir l’empresonament 
de dos governs o l’afusellament del nostre president 
el 1940. L’any 1934, pels “fets d’octubre” l’Estat 
suspèn l’autonomia, condemna a 30 anys el govern 
i l’empresona. Els comandaments dels Mossos, són 
condemnats a mort per ser fidels a la Generalitat, però 
els hi rebaixen la pena a 30 anys de presó. L’any 1940, 
acabada la Guerra Civil, dels 700 militants que van ser 
executats, 60 eren alcaldes. El 15 d’octubre, afusellen 
el President Lluís Companys, detingut per la Gestapo i 
entregat a Franco. 
En el Present, tenim a la presó al President del partit 
i Vice President del Govern Oriol Junqueras, als 
Consellers Raül Romeva, Dolors Bassa i a la Presidenta 
del Parlament Carme Forcadell sense haver tingut 
cap judici. Exiliada la Secretaria General, Marta Rovira, 
i consellers com en Toni Comin, Meritxell Serret, o 
apartats de la política com Carles Mundó. Clarament 
ens volen derrotats, morts políticament, humiliats. No 
han aprés res. Esquerra sempre es torna a aixecar, 
per dura que sigui la caiguda. Només cal recordar 
les paraules de l’Oriol Junqueras: “Sabem que abans 
que nosaltres, molta altra gent ha resistit per fer que 
nosaltres estiguéssim aquí. Per a ells la victòria que 
anhelem va ser impossible. I la seva victòria va ser 
resistir i donar-nos l’oportunitat a nosaltres de poder 
guanyar. Som el fruit de moltes derrotes, però som la 
llavor de totes les  victòries”. Sempre ens tornem a 
aixecar, sempre.

Agraïm les mostres de recolzament que estem 
rebent de la ciutadania de BdV, preocupada per 
l’estat dels nostres presos.

En el Futur que ja és present, la gent d’Esquerra 
continuem amb fermesa i convicció, defensant 
els valors republicans. Seguim i seguirem exigint 
l’allliberament dels presos polítics, seguirem lluitant 
per tenir una república social sense corrupció, que 
no atorgui privilegis a qui ens roba i ens empresona; 
lluitarem per fer vèncer la democràcia per sobre del 
feixisme que ens retalla els Drets, que ens vol callats, 
que ens vol de genolls sota la seva voluntat. L’esperit 
de l’1 d’octubre ens manté esperançats, ferms, alçats i 
combatius.

Estos últimos meses estamos viendo y asistiendo al clamor 
creciente y mayoritario de las personas pensionistas en 
nuestro país, que reclaman un incremento de las pensiones 
de acuerdo con el coste de la vida, así como un sistema 
que garantice unas pensiones dignas presentes y futuras. 
Desde el PSC, junto con otras organizaciones y 
asociaciones suscribimos esta reclamación y manifestamos 
nuestro compromiso de DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES. La pensión pública es un derecho. La 
propia Constitución reconoce  en su artículo 50 que los 
poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Dicho de otra manera, es el Estado quien debe velar por 
los derechos de la ciudadanía, especialmente por los de 
las personas más vulnerables. Los derechos se garantizan 
desde el ámbito público, y esto es así, porque ese ámbito 
público los sostenemos con nuestra contribución. Derivar 
este derecho al sector privado, como pretende el gobierno 
del PP supone que deje de ser un derecho de todas las 
personas. 
Asimismo, es el Estado quien debe garantizar la suficiencia 
económica de los pensionistas, como también establece 
la Constitución, y garantizar esa suficiencia, entre otros, 
requiere asegurar la revalorización real de las pensiones, 
tomando como referencia el IPC, y proveer los recursos 
necesarios para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia 
de sus prestaciones. Lo que implica necesariamente la 
sustitución del índice de revalorización de pensiones 
actual por una fórmula de revalorización que garantice 
el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
actuales y futuras. 
Por supuesto tampoco estamos de acuerdo con el 
“famoso” factor de sostenibilidad, no podemos ni debemos 
consentir que nuestras pensiones fluctúen en función 
de las defunciones del año anterior como pretende el 
gobierno y su ministra Fátima Báñez. No se puede vincular 
la pensión inicial a la esperanza de vida, lo dije no hace 
mucho en un pleno, y no iba errado, según el PP o te 
mueres a causa de una enfermedad, o te mueres de 
hambre, pero si por ellos fuera, ya no nos moriremos de 
viejos.  
Es imprescindible, asimismo, que se incrementen las 
pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y SOVI 
hasta conseguir cuantías suficientes y adecuadas en cada 
caso, para garantizar un nivel de vida digno y adecuado a 
todas las personas pensionistas de nuestro país. Pero ojo, 
que no nos olvidamos de las pensiones de viudedad, hay 
que elevar la base del cálculo al 60% ya, y cumplir así la ley 
27/2011
Exigimos un pacto de estado suscrito por todos los partidos 
políticos del arco parlamentario y con la participación de 
todos los actores sociales, que garantice un sistema  
de pensiones dignas, fiable y duradero, y que se marque  
como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia  
de las pensiones actuales y futuras. 
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Llibertat d’expressió: l’Alcaldessa 
ha de donar explicacions

40º Aniversario de la 
Constitución Española

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

El Ayuntamiento de Barberà menosprecia nuestra 
Constitución al homenajear la de la II República

Este año celebramos el 40º aniversario de nuestra 
Constitución, que ha sido precisamente la base de 
la concordia que ha hecho de España el país que 
más ha progresado en términos de crecimiento, 
de libertades, de igualdad y desarrollo territorial. La 
Constitución Española de 1978 ha sido la única de la 
historia de España que se ha sometido a referéndum. 
Desde el Partido Popular hacemos una defensa 
de la Carta Magna no solo frente a los separatistas 
sino también frente al “cuestionamiento” al que la 
someten “los adanes de la política”. Hoy la cuestionan 
básicamente quienes no tuvieron nada que ver 
con aquel proceso, y quienes han pretendido 
hacer de las cicatrices y las heridas que causó la 
crisis económica el elemento fundamental de su 
estrategia política.
A estas alturas, es obvio que la Constitución 
republicada de 1931 fue mala para España, 
pues llevó a una guerra fratricida, e incluso sus 
redactores lo sabían. Las opiniones de los dirigentes 
republicanos de aquella época fueron muy claras: 
Alcalá-Zamora afirmó: “[La Constitución] se dictó 
sin mirar a la realidad nacional. Se procuró legislar 
obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de 
partido, sin pensar en esa realidad de convivencia 
patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para 
España”. Y añadirá: “Fue una Constitución que invitaba 
a la guerra civil; desde lo dogmático, en que imperaba 
la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, 
en que la improvisación, el equilibrio inestable 
sustituían a la experiencia, a la construcción sólida de 
poderes”. Lerroux tuvo la misma opinión y Azaña, en 
vísperas de la guerra, confesó: “El gran problema es 
que no hemos hecho una Constitución para todos los 
españoles”.
¿Acaso son conscientes los que ahora desprecian 
nuestra Constitución y homenajean la republicana? 
La constitución de 1931, que fue aprobada sin 
referéndum y sin voto femenino, instauró un Estado 
sin libertad de educación y que lesionaba la libertad 
religiosa. Muchos independentistas catalanes de hoy, 
que se presentan ahora como fervorosos defensores 
de la constitución republicana, parecen desconocer 
que el art. 4 de aquella constitución decía que el 
idioma oficial era el castellano y que ”a nadie se 
le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna 
lengua regional.”

Aquest article havia de servir d’homenatge a les 
persones que van defensar la 2a República i els 
valors republicans, i celebrar la moció en aquest 
sentit aprovada pel Ple, a iniciativa de Junts x 
Barberà. La defunció del company Lluís Ricart, i la 
denegació per part de l’Alcaldessa d’un local perquè 
es reuneixi el CDR de Barberà del Vallès són motiu 
per parlar de llibertat d’expressió.
En Lluís Ricart, treballador municipal, periodista 
i persona d’esquerres, no va amagar mai la seva 
ideologia, però en el seu temps com a veu de 
Ràdio Barberà, va obrir els micròfons de l’emissora 
municipal a persones amb ideologies diverses. 
Des de les diferències, petites o grans, va defensar 
el servei públic i la llibertat d’expressió, què és el 
que han de fer els servidors públics. Des d’aquí el 
reconeixement del nostre grup i la nostra assemblea, 
i tot l’escalf per als amics i la família d’en Lluís.
La denegació d’un local municipal perquè s’hi 
reuneixi el CDR, després de mesos d’haver-se 
concedit, i sense que hi consti cap motiu per 
la denegació, és un tema molt greu. Els locals 
municipals no són de l’equip de govern, ni de 
l’Ajuntament, són de la ciutat, i el paper dels gestor 
municipals es facilitar que se’n faci un ús adequat 
i conforme als interessos generals. La llibertat 
d’expressió i el dret de reunió són fonamentals, i el 
paper de l’Administració és garantir-los per tots els 
mitjans possibles. 
Si l’Alcaldessa, com hem conegut, ha denegat l’ús 
d’un equipament perquè qui es reunia era el CDR 
local, estaríem davant d’un cas greu de censura 
política. Independentment de si estem més o menys 
d’acord amb el seu discurs o les seves accions, el 
CDR és un moviment format per persones de la 
nostra ciutat, que mereixen debatre en llibertat, i fer-
ho en un espai que és de tota la ciutat. L’Alcaldessa 
ha de donar explicacions, i en cas que el local s’hagi 
denegat per una qüestió ideològica, demanarem la 
seva dimissió. No és la primera vegada que s’utilitza 
l’alcaldia per posar per davant interessos partidistes, 
no oblidem el cas del tercer institut, però aquest 
cop estan en risc els drets de les persones del CDR, 
i també de la resta de veïns i veïnes, que mereixem 
uns governants que respectin i defensin els drets 
polítics més bàsics.

“L’Alcaldessa ha de donar explicacions, i en cas que 
el local s’hagi denegat per una qüestió ideològica, 
demanarem la seva dimissió”
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Notícies

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
Durant els darrers mesos s’han anat 
celebrant les sessions plenàries 
ordinàries i, una extraordinària al 
mes d’abril, a l’Ajuntament. Entre els 
diferents temes debatuts aquest 
principi d’any en el Ple Municipal 
cal destacar l’aprovació definitiva 
del pressupost general, bases 
d’execució i plantilla de persona 
per l’exercici 2018. 
També es van aprovar diverses 
mocions referents al 8 de març, 

Dia Internacional de les Dones, 
la modificació de la forma de 
gestió per a la prestació del 
sevei públic d’enllumenat públic 
i semaforia o, l’inici dels tràmits 
per la contractació del servei de 
neteja de determinats edificis i 
dependències municipals, entre 
d’altres.
Tots aquests acords i la resta 
es poden consultar a la web 
municipal www.bdv.cat. 

Des de l’1 de març de 2018 
l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès no accepta el 
cobrament en efectiu.
La mesura es realitza per tal 
de dotar de més seguretat 
en els pagaments, així com 
de més transparència en 
l’activitat administrativa.
Cal recordar que ja l’any 2012 
es va aprovar la Llei 7/2012, de 

29 d’octubre, de modificació 
de la normativa tributària i 
pressupostària i d’adequació 
de la normativa financera 
per a la intensificació de les 
actuacions en prevenció i 
lluita contra el frau, que ja 
limitava els pagaments en 
efectiu en determinades 
operacions i depenent del seu 
import. 

L’Ajuntament de Barberà limita el pagament en efectiu
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Territori i Medi Ambient

Està en estudi la construcció d’un 
passatge per a vianants i bicicletes 
que permeti comunicar el nucli urbà 
de Barberà amb els de Cerdanyola i 
Ripollet, seguint el traçat històric de 
la carretera N150. Aquest passatge 
ha de permetre també l’accés a 
Baricentro de forma  
segura i adaptada.
Si bé es contempla la viabilitat 
de l’enllaç entre els municipis 
esmentats, l’estudi es centra de 
forma prioritària en el tram que 
pertany al terme municipal de 
Barberà que és precisament el que 
permet connectar amb el sector 

Baricentro.
L’estudi realitzat s’ha presentat al 
departament de Carreteres de la 
Generalitat i al Ministeri de Foment, 
ja que el passatge previst ha de 
creuar infraestructures de la xarxa de 
carreteres i autopistes que gestionen 
aquests organismes. En els dos 
casos s’ha valorat molt positivament 
la iniciativa però s’estan estudiant les 
solucions de disseny perquè tinguin 
cabuda en les normes i criteris de 
carreteres i autopistes.
L’objecte del treball realitzat ha 
estat analitzar la viabilitat, les 
possibles alternatives i els costos 

que l’execució d’aquesta obra 
podria tenir. L’estudi és el punt de 
partida per a la redacció del projecte 
constructiu que es contractarà 
properament per concurs.
El cost total d’aquesta 
infrastructura es situa entre 2,5 i 
3 milions. La construcció d’aquest 
passatge ha de substituir la 
passarel·la que s’havia projectat 
a l’extrem sud de la ronda Santa 

Maria, que resultava menys costosa 
però no permetia la continuïtat cap 
a Cerdanyola i Ripollet, seguint l’eix 
històric natural de la carretera de 
Barcelona i obligava a un recorregut 
més forçat. 
La construcció d’aquesta via de 
comunicació havia estat supeditada al 
compliment del conveni signat amb 
l’empresa que promou l’ampliació 
del centre comercial. L’Ajuntament 
de Barberà la considera prioritària i ha 
decidit agafar la iniciativa, per aquest 
motiu preveu executar-la de totes 
maneres sense més demora.

Treballs i activitats de jardineria

Passatge a través del nus del Vallès

Com estava previst, abans de procedir 
a fer les obres de reurbanització  del 
carrer Pintor Murillo, d’acord amb el 
projecte presentat, s’ha iniciat una 
actuació prèvia per part de Sabemsa 
que consisteix en substituir les 
antigues canonades d’aigua potable 
de fibrociment, obsoletes i molt fràgils, 
per nous tubs de fosa dúctil, de més 
resistència i qualitat. En algun cas 
també es canvia el diàmetre del tub 
d’acord amb les necessitats de la 
xarxa.
Aquesta actuació es du a terme 
de forma independent a l’obra de 
reurbanització per evitar interferències 
i possibles fuites durant l’obra. 
La substitució dels tubs es fa per 
trams, de manera que l’impacte i les 
molèsties es puguin minimitzar pel que 
fa a temps i espai. Un cop acabat un 
tram es tapa la rasa amb formigó per 
evitar pols i fang; aquest formigó és 
provisional fins que es facin les obres 
definitives (informació mes detallada 
d’afectacions al subministrament 
d’aigua al web www.sabemsa.es).
Les obres de reurbanització dels 
carrer Pintor Murillo (entre Moragas 
i Assumpció) i el tram de Dr. Ferran 
(entre carretera i Pi i Molist) estan 
adjudicades i està previst que 
comencin a final del proper mes de 
maig i durin 5 mesos. 

Obres al carrer  
Pintor Murillo Treballs de plantació i trasplantament 

d’arbres 
Durant els primers mesos d’aquest 2018 s’ha 
realitzat la plantació de 273 arbres als carrers i 
places del municipi. 
Plantació d’arbustiva
S’ha començat la plantació d’arbustiva al talús 
enjardinat de Rda. Urgell que dóna a l’escola 
Elisa Badia. A la part alta es plantaran diferents 
espècies d’arbustiva de flor, i la zona de gespa es 

sembrarà amb 
prat florit per 
tal de reduir la 
despesa d’aigua.
També s’han iniciat els treballs en el 
parterre viari de Rda. Urgell, on està 
previst instal·lar degoters i sembrar  
amb prat florit. 

Canvi de flor de temporada
S’ha començat a fer els canvis de flor de 
temporada, com és el cas de la plaça 
de la Vila i les plantacions de vivaç i 
arbustiva, en diferents zones, com ara la 
rotonda de l’entrada a Barberà, a la plaça 
de la Romànica, etc.

A la web municipal www.bdv.cat 
a l’apartat parcs i jardins, podeu 
seguir les notícies i informacions del 
departament de Parcs i jardins, entre 
elles les floracions més importants 
de l’arbrat a la ciutat i on es poden 
observar. 
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FASE FINAL DE LA DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE SALUT 
L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, amb el suport 
econòmic de la Diputació 
de Barcelona, està 
elaborant el Pla Local 
de Salut de Barberà del 
Vallès, per al període 
2018-2021, amb la finalitat 
de generar, organitzar i 
impulsar una estratègia 
comunitària per protegir 
i promoure la salut a la 
ciutat, incorporant la 
perspectiva de gènere 
i el compromís amb 
l’equitat social.
Actualment, Barberà 
es troba en la fase 
final de la diagnosi 
del Pla, que té com a 
propòsit aprofundir en 
el coneixement de la 
salut de la població i dels 
factors de la ciutat que 
incideixen en ella.
La diagnosi superposa 

diferents fonts 
d’informació (el testimoni 
de professionals que 
treballen al municipi, 
l’enquesta ciutadana, 
la consulta a agents 
de la ciutat i dades ja 
existents), construint 
amb totes elles una 
interpretació conjunta de 
la realitat, per disposar 
d’un Perfil de Salut 
Local, que sustenta la 
reflexió i decisió posterior 
sobre les accions.
Cal recordar que el 
Consell Municipal 
d’iInfants, juntament 
amb els Amics i 
Amigues del Consell, 
han col·laborat en la 
recollida d’informació per 
a la diagnosi. Prèviament 
van consensuar un 
qüestionari que van fer 
arribar a l’alumnat de 3r 

a 6è de primària 
per recollir la 
seva opinió sobre 
l’estat de salut de 
la ciutat i de les 
persones que hi 
viuen. Per la seva 
part, les escoles 
han participat facilitant 
la recollida d’opinions 
de l’alumnat, que han 
servit per poder extreure 
interessants conclusions.
A partir d’aquí es 
programaran una sèrie 
de trobades amb tota la 
xarxa d’agents que es 
vulguin implicar en el 
Pla Local de Salut, per 
discutir i consensuar uns 

objectius a nivell de salut, 
per posteriorment definir 
una estratègia d’acció 
conjunta i coherent per 
avançar cap al model de 
ciutat saludable que es 
vol. D’aquesta manera, es  
definiran quins són els 
principals passos, canvis 
i millores que s’han de 
promoure de forma 
coordinada.

Per a més informació, us podeu adreçar a: 
Regidoria de Salut
Avinguda Marquesos de Barberà, 125
Telf. 93 729 71 71 - mirofm@bdv.cat

Salut

Els CAPs de Barberà tancaran a les 8 del vespre a partir de l’1 d’abril
L’horari dels centres d’atenció primària Barberà del 
Vallès i Rosa dels Vents des de l’1 d’abril de 2018 és 
de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.
Fora d’aquest horari podeu dirigir-vos els 365 dies de 
l’any, les 24 hores del dia, a: 
- CUAP Cerdanyola-Ripollet - C. Tarragona, s/n – 
cant. Ctra. de Barcelona, s/n. Ripollet. 
- CUAP Sant Fèlix - Carretera de Barcelona, 473. 
Sabadell

O en horari parcial:
- CAP Badia - Av. Bètica, s/n. Badia del Vallès - 
Tel. 93 719 26 00:
- De dilluns a divendres: de 21 a 0h
- Dissabtes: de 17 a 0h
- Diumenges i festius: de 8 a 0h
Truqueu al 061: - Davant d’urgència o si necessiteu 
transport sanitari urgent. - En cas de consulta, dubte o 
demanda de servei.
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Salut

La regidoria de Salut de 
l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès posa en marxa 
la campanya ‘Jo sí, 
sóc responsable’ amb 
l’objectiu de conscienciar 
a la ciutadania sobre 
els drets i els deures 
que tenen les persones 
propietàries de gossos i 
gats,  així com els propis 
animals de companyia.
La campanya, que consta 
de diferents accions 
comunicatives dirigides a 
la ciutadania en general 
i a les persones amb 
mascotes, vol millorar 
la convivència entre les 
persones i els animals de 
companyia vetllant tant 
pel benestar de gossos i 
gats com del propi veïnat.

Consells per 
millorar la vida de 
les persones i dels 
animals
Els animals de 
companyia proporcionen 
molts beneficis als seus 
i les seves propietàries, 
però tenir-ne un també 
exigeix complir un seguit 
de compromisos. Per 
això, una part de la 
campanya vol centrar-se 
en les obligacions de les 

persones amb animals, 
donant a conèixer no 
només l’obligatorietat 
d’identificar a gossos i 
gats amb microxips, la 
seva inscripció al cens 
municipal, sinó també 
garantint el seu benestar 
donant a l’animal d’un 
allotjament especial, les 
atencions veterinàries 
necessàries, treure’l com 
a mínim 3 cops al dia, així 
com fer-li companyia i 
donar-li afecte.
Des de l’Ajuntament 
també es vol fomentar 
la bona convivència a 
les comunitats veïnals. 
Per això, la campanya 
incideix en el respecte de 
la tranquil·litat del veïnat 
i fer-se responsable de 
les molèsties que els 
animals de companyia 
poden ocasionar a la 
resta de persones. 
Els parcs, places i 
jardins de la ciutat 
són els espais on més 
problemàtiques es 
detecten. Per aquest 
motiu, la campanya 
també posa l’accent en la 
importància de mantenir 
la via pública neta de 
deposicions i orins, així 
com fer que les persones 

propietàries compleixin 
les obligacions legals 
corresponents, entre les 
quals es troben evitar 
les situacions de perill 
per a les persones i 
els animals, portar els 
gossos lligats i amb placa 

indentificadora, i amb 
morrió aquells catalogats 
com a perillosos.

Més informació sobre la 
campanya a: 
www.bdv.cat/jo-si-soc-
responsable

BARBERÀ ENGEGA LA CAMPANYA ‘JO SÍ, SÓC RESPONSABLE’

Descarrega 
el fulletó a:

www.bdv.cat/jo-si.pdf

Drets i deures per una 
convivència cívica amb

mascotes
Drets de l’animalConvivència

Via pública

Respectar la tranquil·litat
del veïnat

Higiene de patis i balcons

Recomanació 
d'esterilització

Retirar les deposicions

Passejarlos lligats i amb placa
identificadora

Posar morrió  (gossos 
catalogats com a perillosos)

Diluir l’orina 

Gats: Respectar els 
menjadors oficials

Vida digna i respecte

Companyia i afecte

Sortir mínim 3 cops al dia

Atenció higiènica

Obligacions
Microxip homologat

Inscripció al cens

Llicència de tinença i 
conducció de gossos 
catalogats per llei
com a perillosos

L’Ajuntament de Barberà s’adhereix 
al projecte d’aprofitament alimentari 
“Recooperem, cuina per compartir”

Barberà del Vallès s’incorpora al projecte 
Recooperem, cuina per compartir, 
amb la participació de quatre escoles, 
l’Escola Can Serra, l’Escola Can Llobet, 
l’Escola Elisa Badia i l’Escola Marta 
Mata, i l’Obra Social Santa Maria (botiga 
solidària). La resta d’escoles de la ciutat 
estan valorant la seva incorporació al 
projecte.
Amb Reccoperem, el menjar sobrant 
que no ha sortit de la cuina de les 
escoles es col•locarà en carmanyoles 
individuals i es congelarà per tal que 
l’Obra Social Santa Maria ho reculli 
periòdicament i ho distribueixi entre les 
famílies. Per garantir l’emmagatzematge 
del menjar recollit, l’Ajuntament ha 
comprat 3 congeladors, que ha distribuït 
als diferents centres educatius que els 
necessitaven.
Recooperem és un projecte 
impulsat pel Consell Comarcal i el 

Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental per treballar 
per l’aprofitament alimentari a les 
escoles. I compta amb un doble 
vessant igualment ambiciós, el social 
i el mediambiental. Gràcies a aquest 
projecte es dóna cobertura a famílies 
de la comarca que es troben en situació 
de vulnerabilitat, ja que poden disposar 
d’àpats equilibrats i amb les màximes 
garanties sanitàries. A més, Recooperem 
evita la generació de residus i el 
malbaratament alimentari.
El projecte compta amb el suport de 
l’Agència de Residus de Catalunya i de la 
Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT). En aquests moments, a més 
de Barberà del Vallès, participen en 
el projecte els municipis de Castellar 
del Vallès, Viladecavalls, Vacarisses, 
Rellinars, Sant Llorenç Savall, Ullastrell, 
Matadepera, Rubí i Terrassa.
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Nodus Barberà
Neix la primera comunitat virtual que apropa la tecnologia del 
futur a les empreses industrials

En el seu afany per donar suport 
a les empreses, l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès vol potenciar 
una mobilitat laboral de la 
ciutadania més sostenible i que 
reverteixi en una major qualitat 
de vida. L’objectiu passa per oferir 
alternatives més eficients i més 
saludables a les persones que 
treballen en els Polígons  
Industrials del municipi.
El projecte que s’implantarà serà 
BUS UP, que explota el concepte 

d’Autobús sota Demanda. Aquest 
projecte destaca perquè fomenta 
el transport col·lectiu a través d’una 
plataforma tecnològica on les 
persones treballadores expressen 
les seves demandes de mobilitat, 
i en funció dels interessos dels 
i les usuàries la línia del Bus es 
crea o s’adapta, eliminant així 
rutes ineficients i recorreguts 
innecessaris, estalviant temps i 
facilitant el desplaçament a les 
persones usuàries. 

En paral·lel, l’Ajuntament de 
Barberà en col·laboració amb l’AMB 
(Àrea Metropolitana de Barcelona), 
ha donat a conèixer el programa 
BiciEmpresa, on les empreses 
podien rebre una subvenció 
en espècie corresponent a una 
cessió. temporal i gratuïta, de 
fins a 5 bicicletes elèctriques per 
empresa per incentivar la mobilitat 
laboral sostenible en bicicleta o 
la combinació d’aquest mitjà de 
transport alternatiu amb públic. 

Millorant la mobilitat de les empreses i les persones que 
treballen als polígons industrials de Barberà del Vallès

El passat mes de març es va dur 
a terme la jornada “TeamWork 
d’empreses en simbiosi Industrial” 
al Centre de Negocis Nodus 
Barberà amb la participació 
de més de 25 empreses i 
organitzacions del territori.
La jornada que estava organitzada 
pels Departaments de Promoció 
Econòmica dels Ajuntaments 
de Barberà del Vallès, Sabadell 
i Sant Quirze del Vallès que 
impulsen conjuntament el 
programa, va comptar amb la 
benvinguda institucional per part 
de l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster i Alay, que es 

va dirigir a les persones presents a 
l’acte “els 3 municipis treballem de 
manera coordinada per impulsar 
les polítiques de promoció dels 
polígons industrials i el reforç de 
la competitivitat de les empreses i 

des de Barberà estem concentrant 
molts esforços en fer dels polígons 
industrials del municipi un pol 
empresarial basat en un territori 
innovador, sostenible i generador de 
riquesa”.

Impuls a la competitivitat i la sostenibilitat dels polígons

La comunitat Open Industry 
4.0 és la primera comunitat 
online d’àmbit tecnològic que 
contribueix al networking i a 
la generació de negoci per 
empreses proveïdores de 
tecnologia 4.0 així com per 
empreses que l’apliquen en el seu 
core businesses. 
Els membres d’aquesta comunitat 
podran gaudir d’un programa 
d’accions que permetrà treure 

a la llum casos d’empreses que 
han introduït la tecnologia 4.0 als 
seus sistemes industrials. Dins 
la comunitat hi haurà un espai 
ciberfísic on es desenvoluparan 
conferències on-line, conegudes 
com a webbinars, i pronunciades 
per professionals del món de la 
industria 4.0. 
Podeu iniciar el vostre recorregut 
a travès del següent link:  
www.openindustry40.com Més informació a www.bdv.cat

LaSimbiosi posa l’accent en 
revaloritzar els recursos sobrants 
(com els residus, els fluids o les 
emissions) generats per una 
empresa, i que poden cedir-se a 
una tercera, per reincorporar-los al 
seu procés productiu i per exemple 
reduir els costos dels processos de 

producció o eliminar la generació 
de residus. D’aquesta manera 
s’estableixen les bases d’un nou 
model productiu i econòmic basat 
en l’economia circular i col·laborativa 
que ha de permetre dibuixar un 
sistema que generi més riquesa i 
millor quotes de cohesió social.

QUÈ ÉS LA SIMBIOSI INDUSTRIAL?
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L’alumnat del Programa Integral tanca un nou curs
El passat 15 de febrer es va 
realitzar l’acte de cloenda 
del Programa Integral a la 
Fundació Barberà Promoció. 
L’esdeveniment, celebrat a la sala 
El Celler de la Torre d’en Gorgs, 
va reunir a una vuitantena de 
persones, qui van poder gaudir de 
la visió personal i les experiències 
viscudes per l’alumnat del projecte. 

Durant l’acte, on va ser present 
la Regidora d’Economia Social i 
Ocupació de Barberà del Vallès, 
Sandra Ramos, es van visualitzar 
un recull de fotografies per mostrar 
totes les activitats realitzades al 
llarg del curs. Finalment, es va 
lliurar a cada persona participant 
del Programa Integral un certificat 
de participació.

La CEP ens explica: Finalitza el programa Orienta +30 amb 18 insercions laborals

El 30-3-18 finalitza el Programa Orienta 
+30 – Programa integral de persones 
majors de 30 anys desocupades de 
llarga durada -, iniciat el 16-5-17 i 
subvencionat pel Servei d’Ocupació 

de Catalunya.  Hi han participat 42 
persones, de les quals 18 ja han trobat 
feina i 5 han iniciat una formació 
professionalitzadora. La resta estan 
participant en les activitats que 
ofereix el programa per activar-se, 
conèixer recursos del municipi i fer 
una cerca activa i efectiva. El programa 
ha treballat per enfortir el paper 
social de les persones al municipi, 
per a l’empoderament i activació 
d’aquestes i, en definitiva, per a la 
millora del seu nivell d’ocupabilitat i 

qualitat de vida. S’han realitzat tutories 
personalitzades, tallers d’orientació 
sociolaboral i de descobriment 
d’interessos i competències personals, 
activitats de dinamització comunitària 
(Taller Musical i Caminades per 
l’entorn natural del Vallès), Tallers 
per tastar oficis (robòtica, reparació 
material informàtic, ocupació i 4.0...), 
Xerrades (drets i deures laborals, 
coneixement entorns productius, 
economia social i solidària...) i 
Visites a agents del territori.

Èxit de participació en la fira de la Formació Professional de Sabadell
La Fundació Barberà Promoció i 
l’Institut La Romànica van estar 
presents a la Fira de la Formació 
Professional que es va celebrar a 
Sabadell el passat mes de març. 
L’esdeveniment, que va reunir 
més de 25 centres formatius de 7 
municipis del Vallès i va comptar 
amb la visita de l’alcaldessa de 

Barberà Sílvia Fuster, ha servit per 
mostrar tots els serveis que ofereixen 
aquests centres, a més d’establir 
nexes d’unió entre ells i enfortir el 
teixit formatiu i educacional del 
Vallès. L’alumnat del PFI Auxiliars de 
vivers i jardins de Barberà Promoció 
va realitzar un taller de fabricació de 
jardineres amb palets reciclables.

S’inica el projecte 
d’Horts Socials
Durant el mes de febrer Barberà 
Promoció ha iniciat el projecte 
d’Horts Socials amb la contractació 
d’11 persones que engegaran 
i gestionaran els futurs horts 
comunitaris al municipi, i en la seva 
fase inicial els està oferint formació 
en diversos àmbits, com per exemple 
en horticultura, economia social i 
solidària, i cooperativisme. L’objectiu 
és capacitar a les persones 
participants per tal que puguin 
esdevenir les mateixes gestores dels 
horts en un projecte d’autoocupació 
propi. El futur d’aquest hort implicarà 
a més persones i agents del municipi, 
incorporant així una dimensió 
comunitària.

S’inicia la formació ocupacional 
subvencionada ‘Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials’
Des de Barberà Promoció s’ha posat 
en marxa un nou curs de Formació 
Ocupacional Subvencionada 
(FOAP) ‘Atenció sociosanitària 
a persones dependents en 
institucions socials’. L’activitat, que 
va començar el passat 16 de març 
i finalitzarà el 3 d’octubre, tindrà 
una durada de 490 hores, dividides 
en formació teòrico-pràctica (a 
l’aula) i pràctiques en empreses. 
La titulació que s’obtindrà és un 
Certificat de Professionalitat 
oficial (nivell 2). 
L’oferta formativa de 
formació ocupacional 
subvencionada es 
completarà amb altres dos 
cursos més que es sumaran 
als ja iniciats: ‘Activitats 
auxiliars de magatzem (del 
4 de juny al 24 de setembre); 

i Habilitats de comunicació (del 
23 de maig al 20 de juny). Tots els 
cursos són gratuïts i preferentment 
orientats a persones en situació 
d’atur. 
Si voleu més informació, podeu 
trucar al 93 719 28 37 (ext. 731), 
enviar un mail a 
formacio@barberapromocio.cat, 
o acudir directament a Barberà 
Promoció, al c/de la Torre d’en 
Gorgs, 40. T’esperem!
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2018
Barberà 

del Vallès

18 d'abril a les 10.00 
i a les 18.00 hores,
a la Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Allende 
Club de lectura punt de llibre. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

20 d'abril a les 18.00 hores,
a la Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Allende, 
Taller Musical, amb Ara canto, ara ballo, 
per infants d'1 a 4 anys. Durada 30 minuts. 
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès 

20 d'abril a les 21.30 hores, al Teatre
Municipal Cooperativa, concert de música de 
45 Cerebros y 1 corazón, amb Maria Arnal 
i Marcel Bagés.
Més informació i venda a 
www.tmcbarbera.cat
i a la taquilla del teatre.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

21 d'abril a partir de les 11.00 hores,
Marató de conte contes. Per a més 
informació d'horaris i llocs consulta la llibreria 
Niudelletres 
(av. Generalitat, 91).
Hi Col·labora: Biblioteca Esteve Palauzie i 
llibreria Can Llobet
Organitza: Llibreria Niudelletres

23 d'abril de 9.00 a 21.00 hores, 
a la plaça de la Vila, Mercat de roses i 
llibres.
Hi col·laboren: Entitats i associacions de 
Barberà del Vallès
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès 

23 d'abril de 10.00 a 13.00 hores, als
jardins de la plaça de la Vila, Trobada de 
Puntaires. Organitza: Associació de 
Puntaires de Barberà del Vallès. 

23 d'abril de 10.30 a 13.30 hores, a
la plaça de la Vila, Taller de piruletes de 
xocolata i jocs gegants.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

23 d’abril a les 11.00 hores,
a la llibreria Niudelletres, a l'avda. Generalitat 
91, concert del grup barberenc Quelcom. 
Organitza: Llibreria Niudelletres

23 d'abril d'11 a 13 hores, a la plaça
de la Vila, RÀDIO BARBERÀ en directe. 
Programació especial des de la plaça de la 
Vila amb entrevistes, música i molt més. 

23 d'abril a les 18.00 hores, a la plaça
de la Vila, Ballada de sardanes amb la 
Cobla Bellpuig. Hi Col·labora: Barberà amb 
la Sardana Organitza: Ajuntament de 
Barberà del Vallès22 d'abril a les 12 hores,

a la plaça de la Vila, 
Campanya Som Aigua. Espectacle de circ 
Els Exploradors de l'Aigua. 
Organitza: Ajuntament Barberà del Vallès, 
Sabemsa, Enginyeria sense Fronteres i el 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament

Sant Jordi als Espais Grans
Fins el 20 d’abril a l’Espai Gran Centre  
i a l’Espai Gran Ca n’Amiquet

Espai d’intercanvi de llibres.
Vine a donaruna nova vida als llibres i intercanvia 
els teus llibres pels dels altres lectors/es.

18 d’abril a les 16h a l’Espai Gran Centre

PÍNDOLA D’ESCRIPTURA CREATIVA 
a càrrec d’Escriptorium.
Activitat per treballar la creativitat a través  
d’exercicis senzills i efectius.
Taller obert a persones de més de 30 anys!
Inscripció gratuïta del 6 al 13 d’abril al 659 20 79 28.

20 d’abril a les 17h a l’Espai Gran Centre

Tarda de literatura:  
Els llibres també s’escolten.

Gaudim de l’audició de llegendes i narracions.
No cal inscripció prèvia.

Activitats per Sant Jordi als Espais Grans

I JORNADA ESCOLA CEP Cultiu Empoderament Professional i Personal
PROGRAMA:
11h - Inauguració de 
la Jornada 
11.15 a 12.15h -  
Xerrada:  
La Resiliència: créixer  
des de l’adversitat,  
a càrrec de Jordi Grané 
12.15 a 12.45h -  
Presentació Taller musical  

de l’Escola CEP  i de  
la cançó  
creada en el taller i 
inspirada  
en la Torre d’en Gorgs 
13 a 13.30h -  
Actuació del taller  
musical amb la  cançó 
“Torre  d’en Gorgs”,  
com a  celebració  

de la inauguració fa  
2 anys del projecte  
“Hort de la Torre d’en 
Gorgs: Sembrem 
Oportunitats, Cultivem  
el Futur” 
13.30 a 14h - Lliurament 
Diplomes dels Tallers  
Horta CEP i Curs 
Horticultura,  realitzats a 

l’hort de la Torre d’en  
Gorgs   
14h - Fi de festa amb 
música en directe amb la  
col·laboració de l’artista i 
cantautor barceloní Oriol 
Tramvia i l’AIGMB -  
Associació d’Integrants  
de Grups de Musica  
de Badia del Vallès 

20 d’abril Fundació Barberà Promoció
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Educació
S’inicia el període de preinscripció i matrícula a les Llars 
d’Infants Públiques Municipals

Al mes de febrer, es va 
constituir la Comissió de 
Formació i Famílies del 
Consell Municipal d’Educació 
de Barberà del Vallès amb 
la finalitat de donar suport 
a la funció educativa de 
les famílies, crear un espai 
de debat per identificar les 
necessitats, analitzar els 
recursos i activitats formatives 
que es porten a terme a 
la ciutat, (edats, format, 
temàtiques,..) i dissenyar 
conjuntament accions que 
donin resposta a la vegada 
que coherència a tota l’oferta 
formativa adreçada a les 

famílies de Barberà.
A la primera reunió, formada 
per diferents representants de 
sectors i agents de la comunitat 
socioeducativa, amb la 
participació de famílies d’infants 
de llars i escoles, es va analitzar 
l’oferta actual de formació per 
a les famílies i es va treballar 
en l’elaboració d’una proposta 
per recollir els interessos de 
formació de les famílies de 
Barberà del Vallès.
Cal destacar que la tasca 
desenvolupada per aquesta 
comissió s’exposarà en el 
Plenari de final de curs del 
Consell Municipal d’Educació.

Comissió de Formació i Famílies del 
Consell Municipal d’Educació

El 30 d’abril comença el període 
de presentació de sol·licituds 
a les Llars d’Infants Públiques 
Municipals. A Barberà del Vallès, 
disposem de 6 Llars d’Infants 
Públiques Municipals: Rodona, 
Xerinola, La Rondalla, El 
Bosquet, La Blava i La Baldufa.
Les Llars d’Infants Públiques 
Municipals són centres de 
qualitat, que tenen efectes 
positius en el desenvolupament 
de l’infant perquè, entre altres, 
permeten que l’infant entri aviat 
en contacte amb el sistema 
educatiu i adquireixi abans les 
pautes de socialització escolar, 
a més de gaudir d’oportunitats 
d’estimulació cognitiva i de 
motivació per l’aprenentatge.
Les sis Llars Municipals 

segueixen una mateixa línia 
pedagògica i comparteixen 
projectes específics comuns 
en aspectes tan diversos com 
la Coeducació o els hàbits 
saludables.
D’altra banda, i per donar 
resposta a les diferents 
necessitats de les famílies, 
s’ofereixen horaris diferents 
amb preus públics adaptats, 
a més de tenir establerts els 
preus públics mitjançant un 
sistema de tarifació social en 
funció del nivell de renda de 
la unitat familiar, així com un 
sistema de bonificacions per 
tal de donar resposta a les 
necessitats econòmiques de les 
famílies.
Per a informació sobre les Llars 

d’Infants Públiques Municipals 
us podeu posar en contacte 
amb la Secció d’Educació, 1a 
Infància i Família, adreçant-vos 
a la plaça de la Vila, 1, o bé 
trucant al telèfon 93 729 71 71, 
ext. 263.
També trobareu informació a 
l’apartat d’Educació del web 
municipal www.bdv.cat.

La Biblioteca 
Esteve Paluzie 

té un nou servei 
“Punt de Suport 

Informàtic” 
La Biblioteca Esteve Paluzie 
inicia un nou servei anomenat 
“Punt de Suport Informàtic”.
A través d’aquest servei, la 
Biblioteca ofereix un espai, 
l’Aula Multimèdia ubicada a 
la planta -1 de l’equipament, 
on les persones interessades 
podran acudir per tal de 
resoldre els seus dubtes i  
rebre suport per a l’ús de les 
eines informàtiques.
L’Aula disposa d’ordinadors, 
però es pot portar el PC 
portàtil, tauleta i/o telèfon 
mòbil propi per tal de resoldre 
dubtes respecte els seus 
dispositius.
El Servei s’oferirà tots els 
divendres d’11 a 12 h. 
No requereix cap tipus 
d’inscripció, l’entrada és lliure.

L’Institut Bitàcola participa al Dia de 
l’Educació Física al carrer
El proper 25 d’abril, de 8 a 
14.30h, l’Institut Bitàcola 
sortirà al carrer a celebrar la 
jornada #BITÀCOLAESMOU, 
una diada lúdica que té per 
objectius fomentar la pràctica 
d’activitat física saludable, 
promoure els valors de l’esport 
i agrupar tota la comunitat 
educativa.
Aquest any ja hi ha més de 
84 centres i més de 8.500 
alumnes inscrits (de moment). 

La idea és mostrar a tota la 
comunitat els canvis que 
ha sofert la matèria (antiga 
gimnàstica, mal anomenada a 
l’actualitat) per adaptar-se als 
nous desafiaments del segle 
XXI.
A les 14h tindrà lloc el 
final de festa a la plaça de 
l’Ajuntament.
Apuntat-hi!!! Només es 
necessita roba i calçat 
còmode.
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Mediació i Convivència Ciutadana
La ciutadania i entitats valora positivament el Punt de Voluntariat

Recorda! Si tens interès en projectes de voluntariat et pots 
posar en contacte amb el Punt de Voluntariat enviant un correu 
a voluntariat@bdv.cat o demanant cita al 93 729 71 71. L’horari 
d’atenció al públic és dilluns i dijous de 16 a 19h a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana (Passeig Doctor Moragas, 224). 

El Punt de Voluntariat és un 
servei d’informació, orientació i 
assessorament a la ciutadania 
i a entitats sense ànim de lucre 
sobre projectes de voluntariat 
que funciona a Barberà des de 
l’any 2015. 
Des de l’Ajuntament, conèixer 
l’opinió dels barberencs i les 
barberenques és un element 
clau per millorar la qualitat 
i la utilitat del servei. Per 

aquest motiu des del Punt de 
Voluntariat s’envia una enquesta 
de satisfacció periòdicament 
a les persones usuàries i a les 
entitats. Els resultats obtinguts 

aquest 2017 mostren una bona 
valoració tant per part de la 
ciutadania com per part de les 
entitats. 

Es consensua el nou programa de Parcipació Ciutadana 2018
Les entitats i l’Oficina de 
Participació Ciutadana es van 
reunir per tal de donar a conèixer 
i consensuar el nou programa de 
Participació Ciutadana 2018.
Entre els aspectes tractats, cal 
destacar la nova edició de la 
Mostra d’Entitats que tindrà lloc 
els dies 29 i 30 de setembre a la 
Plaça de la Vila. 
Una nova proposta és 
l’organització d’una activitat de 
dinamització associativa, fruit de 
la demanda de les entitats, que 
es realitzarà aquest any a la Torre 

d’en Gorgs, en les dates que 
més afavoreixi la participació 
de les entitats.També es va 
parlar de l’oferta formativa per 
a entitats que enguany oferirà 
diversos tallers relatius a l’equitat 
de gènere i el llenguatge no 
sexista i a la fiscalitat associativa. 
Aquest 2018 farem una revisió 
del Codi Ètic del Portal d’Entitats 
per tal d’actualitzar-lo a la nova 
normativa.
Finalment es va fer la presentació 
a totes les entitats del nou 
esborrany d’Ordenança General 

de Subvencions de l’Ajuntament 
de Barberà dins el procés 
participatiu implementat per 
a la seva elaboració arrel de 
l’encàrrec d’Alcaldia i del Grup de 
Govern, i que es pot consultar al 
portal de participació telemàtica 
CONSENSUS.

La Mostra d’Entitats 
té nova data de 
celebració, els dies 29
 i 30 de setembre

LECXIT: projecte d’èxit
El LECXIT és un projecte de la Fundació 
Jaume Bofill en col·laboració de La Caixa 
que treballa per assolir l’èxit educatiu dels 
infants fomentant l’interès per la lectura en 
català de manera lúdica. Aquest foment de 
la lectura en català es fa gràcies a les entitats 
que acullen el projecte (Servei Ciutadà 
d’Acolliment a l’Immigrant (SCAI), a l’AMPA de 
l’Escola del Bosc i a l’AFA de l’Escola Marta 
Mata) i gràcies a la participació de persones 
voluntàries. 
El nombre d’infants participants i de persones 
voluntàries ha augmentat en els darrers anys 
fins a consolidar-se. Amb el programa pilot 
(curs 2014-15) hi van participar 3 infants i 3 
persones voluntàries. El curs 2015-2016 van 
ser 30 els infants i 34 les persones voluntàries 
que hi van participar al LECXIT i el curs 2016-
17 van ser 44 infants i 44 persones voluntàries. 
El perfil majoritari del voluntariat és el de 
noies i nois estudiants de batxillerat dels 
instituts de La Romànica i de Can Planas, 
tot i que també hi participen ciutadans i 
ciutadanes de Barberà del Vallès.

On ens pots trobar?
Servei de Mediació i Convivència Ciutadana 
Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 c/Marquesos de Barberà, 125  
08210 Barberà del Vallès  / 93-729.71.71 ext. 
311  Dimarts 9-19h / Dijous i divendres 9-15h 
mediacio@bdv.cat www.bdv.cat/mediacio

Els principals àmbits de treball del Servei 
Municipal de Mediació durant l’any 2017 
han estat el veïnal i l’educatiu
A l’àmbit educatiu, la creació de taules tècniques que 
afavoreixen el treball grupal, els cercles de diàleg entre 
l’alumnat, la generació de vincles, la creativit-art són 
iniciatives col·laboratives que s’han aplicat a les escoles. 
A l’àmbit veïnal, s’ha dissenyat un Pla de Millora de la 
Convivència a les Comunitats de veïns i veïnes de la ciutat.

En relació a la gestió de casos de mediació:

 Casos Veïnals  Casos Familiars  Altres casos

TIPOLOGIA DE CONFLICTES ATESOS (%)

2017

Durant l’any 
passat, la gestió 
de casos de 
mediació ha 
suposat un 50% 
de la dedicació 
del servei, 
xifra semblant 
en els darrers 
períodes.  El 
restant 50% de 
la dedicació 
s’ha destinat a 
la prevenció  i 
difusió de la 
cultura del 
diàleg i de la 
pau.
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Notícies
Es presesenten els Pressupostos Municipals per l’any 2018

A l’acte de presentació, que va 
tenir lloc a la Torre d’en Gorgs, van 
assistir un ampli nombre de veïns 
i veïnes que van poder conèixer 
de primera mà el futur del Bosc. 
El Cap de Servei de Promoció i 
Conservació de Parcs de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), 
Jordi Bordanove Richart, que va 
participar a la presentació, va oferir 
algunes dades del funcionament, 
objectius i model de gestió de la 
Xarxa de Parcs Metropolitans. 
Bordanove va explicar que l’AMB és 
l’encarregada de la gestió integral 
del Bosc de Can Gorgs, integrant el 
manteniment de neteja, vegetació, 
mobiliari, instal·lacions, paviments 
i altres elements construïts, 

un manteniment realitzat amb 
l’objectiu de “tingui la màxima 
qualitat per a la ciutadania, i que 
sigui segur, sostenible, eficient i 
funcional per a tothom” . 
Aquest manteniment va 
acompanyat d’accions relacionades 
amb la promoció de valors 
socioambientals. Ho fan a través 
de programes 
d’activitats 
educatives i de 
dinamització, com 
les que pertanyen 
al programa 
d’educació 
ambiental 
“Compartim un 
Futur”, els projectes 

participatius amb escoles i entitats 
de la ciutat, la Jugatecambiental 
o el Cicle d’activitats als parcs, 
platges i rius metropolitans. 

Totes aquestes activitats es poden 
consultar a la web 
http://www.amb.cat/parcs

El Bosc de Can Gorgs de Barberà s’integra a la Xarxa de 
Parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Al mes de març es van presentar 
a la ciutadania els pressupostos 
municipals per aquest any 2018.
La presentació va anar a càrrec 
de l’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay; del 
Tinent d’Alcaldia de Serveis 
Econòmics i Hisenda, Manel 
Ferreté Ferrer i del Tinent 
d’Alcaldia de Territori i Medi 
Ambient, Fabià Díaz-Cortés.
Els membres electes van 
explicar a la ciutadania 

present a l’acte, les despeses 
i ingressos que aquest any 
tindrà l’Ajuntament així com 
les diverses inversions que es 
durant a terme al municipi.

Podreu trobar 
més informació 
a la web 
muncicipal 
www.bdv.cat
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Habitatge

Enguany s’han tramitat a l’Oficina 
Municipal de l’Habitatge 283 
sol·licituds d’ajuts per al pagament 
del lloguer. La xifra de sol·licituds 
ha augmentat en una seixantena 
respecte de l’any anterior.
Els ciutadans i ciutadanes 
de Barberà que han obtingut 
una resolució favorable per al 

cobrament de l’ajut per pagar el 
lloguer de l’any 2017, han rebut 
un total de 484.570,92€. Aquesta 
xifra ha augmentat en 100.000€ 
respecte de l’any 2016. 
Aquest ajut correspon  
al 40% de l’import del lloguer,  
amb un mínim de 20€  
i un màxim de 200€ mensuals  

per sol·licitant, durant dotze  
mesos. 
Cal recordar que en les darreres 
convocatòries ja no hi ha cap 
requisit d’edat i, per tant, poden 
sol·licitar aquest ajut persones de 
qualsevol edat que compleixin la 
resta dels requisits exigits en cada 
convocatòria.

Al voltant de 485 mil euros en ajuts per al pagament del lloguer

Continua oberta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a 
obres a l’interior de l’habitatge
Encara s’és a temps de sol·licitar 
els ajuts per a la rehabilitació 
que es vulguin fer a l’interior 
de l’habitatge. És un requisit 
imprescindible que les obres no 
estiguin iniciades. L’ajut és del 50% 
del cost dels treballs. 
Entre les obres subvencionables 
s’inclouen les obres d’obtenció 
i/o millora de l’habitabilitat, 
l’adaptació de les instal·lacions de 

l’interior de l’habitatge, les millores 
energètiques i de sostenibilitat 
i l’adaptació de l’interior de 
l’habitatge per problemes de 
mobilitat.

Per a qualsevol consulta us podeu 
posar en contacte amb l’oficina 
per correu electrònic, per telèfon, 
o si ho preferiu, us podeu dirigir a 
l’oficina.

Oficina Municipal d’Habitatge 
Av. Verge de Montserrat, 60, baixos - 08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 937 194 120 / oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat 
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14h  
Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 18h

Nova projecció de 
DocsBarcelona del Mes

El 24 d’abril tindrà lloc una nova 
projecció de DocsBarcelona del 
Mes, ‘Les noies d’Alba Daurada’, 
documental de Havard Bustnes.
Què ha passat a Grècia?. En els 
últims anys, la imatge d’un país 
amb platges assolellades i gent 
amigable ha estat enfosquida 
per ideologies polítiques 

properes al nazisme que 
s’encarnen en Alba Daurada, el 
partit que a les eleccions del 
2012 va aconseguir 21 escons al 
Parlament grec. 
Aquest tindrà lloc a l’Auditori 
Maria Feliu a les 19 hores en 
versió original subtitulat en 
català. Entrada gratuïta.
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Des del mes de gener s’ha realitzat 
un procés participatiu entre el 
personal tècnic de les Regidories de 
Territori i Medi Ambient i Joventut 
de l’Ajuntament i persones usuàries 
del parc urbà, amb la finalitat de 
dissenyar un nou parc que esdevingui 
un espai més divers, acollidor i 
representatiu. 
L’acte de presentació va tenir lloc 
el passat dimarts 10 d’abril, amb 
les intervencions de la regidora 
de Joventut Mireia Sánchez Pi, 

l’equip tècnic que ha guiat el procés 
participatiu i el grup de joves que hi 
han participat. 
Durant la sessió es va determinar la 
nova ubicació de l’Skateparc, que 
seguirà tenint lloc al Parc Central 
del Vallès però en una situació més 
propera al mirador, al parc infantil i 
als lavabos. El nou Skateparc es va 
presentar com a un parc integrador 
de diverses aficions, que van més 
enllà de l’esport sobre rodes; com la 
cal·listència, el parkour, murs per a 

graffiti, escenari i graderies, rocòdrom 
i també contempla zones verdes de 
relax i passeig. 
Per a més informació de l’Skateparc 
i del procés participatiu consulta la 
web BDVPark.cat.

El projecte BdvPark presenta la seva proposta per millorar l’skateparc

La regidoria de joventut ha posat en 
marxa la taula participativa d’entitats 
juvenils. Dimarts 6 de març s’ha 
celebrat la primera trobada on hi han  
participat bona part de les Entitats 
Juvenils de Barberà del Vallès; el Casal 
de Joves Obriu Pas, el grup d’agitació 
cultural l’Ateneu Barberenc, l’Esplai El 
Piolet, l’Esplai l’Esquirol i l’Agrupació 
Escolta i Guies Sant Jordi. 
La taula de treball entre les entitats 
juvenils i l’Ajuntament pretén orientar 

de forma conjunta les polítiques 
juvenils de la ciutat, tot creant alhora 
accions per promocionar el teixit 
associatiu del municipi. La iniciativa 
sorgeix del procés d’elaboració 
del Pla Local de Joventut, on les 
entitats participants van expressar la 
necessitat que existeixi un òrgan de 
comunicació i treball conjunt entre 
elles i l’Ajuntament. 
La taula treballarà temes vinculats 
a la formació de les entitats, les 

necessitats tècniques i jurídiques a 
l’hora de sol·licitar ajuts, les necessitats 
en relació als espais i equipaments, la 
difusió i  la compartició de recursos, 
entre d’altres. 

Taula participativa d’entitats juvenils

L’esplai el Piolet, com ja és tradició, 
organitzem el DUPI: Dia Universal de 
la Participació Infantil. Aquesta és una 
jornada en què aprofitem per donar veu 
als infants de la nostra ciutat. Volem 
saber què volen els infants de Barberà 
i animar-los a participar de la nostra 
societat, per tal que esdevinguin adults i 
adultes compromeses amb l’entorn.
Enguany, la celebrarem el dissabte 
21 d’abril i el tema serà ELS INFANTS 
TAMBÉ DECIDIM. En aquest dia, els 

infants del Piolet observarem Barberà 
amb ulls crítics, exposant què ens 
agrada i que voldríem millorar per 
tal que la nostra ciutat sigui el més 
agradable pels més petits i petites. 
Volem reivindicar l’espai públic pels 
infants i les joves! Ho farem mitjançant 
gimcanes, dinàmiques i jocs diversos.
A la tarda, a partir de les 17h, farem 
també activitats obertes al públic 
a la plaça de la Vila. Hi esteu totes 
i tots convidats, especialment els 

infants i joves de 5 a 16 anys. Jugarem, 
reflexionarem i ens coneixerem jugant.

Dia Universal de la Participació Infantil: Els infants també decidim

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)

Durant el mes de novembre  
del 2017, l’alumnat de 4t d’ESO  
de l’Institut Can Planas i  
La Romànica han participat en el 
projecte la Cruïlla Comuna. A través 
del debat i la crítica als mitjans de 
comunicació, els i les joves han 
construït la seva pròpia mirada i 
actitud sobre la diversitat cultural i la 
immigració, rebatent els discursos 
hegemònics que transmeten i 

perpetuen els rumors, prejudicis i 
estereotips.
La Cruïlla Comuna té com a principal 
objectiu desenvolupar una estratègia 
d’edu-comunicació ciutadana que, 
basada en la lectura crítica de mitjans 
audiovisuals (alfabetització mediàtica) 
permeti avançar en la construcció d’una 
ciutat on el respecte per la diversitat 
sigui la base de la convivència, la 
integració i la cohesió social.

Durant el procés, s’han  
enregistrat les intervencions per a 
la posterior producció d’un vídeo 
documental de l’experiència, que  
es va presentar el dia 22 de març 
a l’Auditori Maria Feliu a l’alumnat 
participant del projecte.  
Durant el mes de març i inicis d’abril 
també es va poder visitar l’exposició 
“Itineràncies Visibles”, de l’Entitat  
El Parlante. 

La Cruïlla Comuna
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Notícies
Barberà acull diverses activitats per commemorar el 8 de març
L’Oficina de Polítiques de 
Gènere de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, en 
commemoració del 8 de 
març, Dia Internacional de les 
Dones, ha organitzat diverses 
activitats amb la col·laboració 
de l’Associació per a la Igualtat 
Dones.com, l’Associació de 
Dones Braç a Braç, el Kol·lectiu 
de Dones de Barberà i EAB-CUP 
i Grup de Teatre La Llauna. 
El 7 de març es va realitzar 
l’acte de lectura del Manifest 
Institucional, que ha estat 
elaborat per la Diputació de 
Barcelona i al que el consistori 
barberenc s’ha adherit, i que va 

ser aprovat en sessió 
plenària del 28 de 
febrer.
En el manifest es 
reconeix que els 
drets de les dones 
són un element 
estructural en tota 
política pública que 
persegueixi un món 
més cohesionat i 
inclusiu.
Aquest 8 de març, 
tal i com recull 
el manifest, s’ha reivindicat la 
sororitat com a instrument polític 
de gènere, definit per Marcela 
Lagarde y de los Ríos, com 

“l’aliança feminista entre les dones 
per canviar la vida i el món en un 
sentit just”, així com els lideratges 
horitzontals que facin els pobles 
i ciutats feministes.

Campanya “Barberà Ciutat Feminista”
Les diferents entrades per 
carretera de la ciutat llueixen, 
des de fa unes setmanes, 
uns tòtems amb el cartell de 
la campanya “Barberà Ciutat 
Feminista”.
Aquesta acció correspon al 
punt cinquè del document 
aprovat pel Ple Municipal a 
l’octubre de 2017, en el que es 
recollia específicament que 
s’instal·larien plaques indicatives 
a les entrades del municipi 
amb la llegenda: Barberà Ciutat 
Feminista.
D’aquesta manera, s’han 
col·locat 6 tòtems a les principals 

entrades de la ciutat:
· Carretera de Barcelona 
(entrades nord i sud)
· Glorieta Alió / c. Urgell
· c. Verge de Montserrat al seu 
pas pel Parc Central
· Ronda Santa Maria (barri de la 
Romànica)
· Avinguda Arrahona (Polígon 
industrial Santiga)

Al mateix tòtem, també 
s’han inclòs els cartells dels 
projectes ‘Viles florides’ i ‘Ciutat 
educadora’, amb la finalitat de 
visibilitzar els principals eixos 
que defineixen la ciutat.

S’inauguren els nous Espais Grans
Els actes d’inauguració, de l’Espai 
Gran Centre i de l’Espai Gran Ca 
n’Amiguet, van aplegar prop de 
100 persones en cada acte, es 
van proposar diferents activitats 
per donar a conèixer la nova 
proposta d’oci per a les persones 
grans.
Una vegada finalitzades les 
activitats, l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster Alay, va 
voler subratllar la importància 
de l’envelliment actiu: “Tots i 
totes ens fem grans, però ho hem 
de fer participant com la resta 
dels nostres veïns i veïnes, de 
les activitats que ens ofereix la 
nostra ciutat, fent tallers i activitats 
creatives, visites, sortides... D’això 
ara n’anomenem envelliment actiu, 
envellir amb dignitat, amb salut. 
No deixar que la passivitat pugui 

amb nosaltres, ens hem de moure, 
aprendre coses noves, i ensenyar 
tot allò que sabem”.
Després de les paraules de 
l’alcaldessa, es va donar pas a 
un espectacle de màgia molt 
interactiu amb el públic, que va 
sorprendre a tothom que s’havia 
aplegat per conèixer les noves 
instal·lacions. 
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Notícies
Dia del Voluntariat de Protecció Civil a Catalunya 2018
Diumenge, 17 de març, El Teatre 
El Patronat de La Garriga va 
acollir l’acte institucional del Dia 
del Voluntariat de Protecció Civil 
de Catalunya 2018.
A l’acte van assistir membres 
de l’Associació de Voluntariat 
de Protecció Civil de Barberà 
del Vallès, entre ells, el seu 
president, Emilio Garrote Pérez, 
acompanyats pel regidor 
de Policia Local i Seguretat 
Comunitària de Barberà del 

Vallès, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas i el 
tècnic de Protecció Civil 
Municipal, Carles Lacoma 
Martínez.
La Direcció General de 
Protecció Civil de Catalunya 
va aprofitar l’ocasió per 
lliurar a l’Associació de 
Voluntariat de Protecció 
Civil de Barberà del 
Vallès (AVPCBDV) el 
Certificat del Registre Especials 

d’Associacions al seu president, 
Emili Garrote.

“Biomarató 2018 Ciutats amb vida”
Del 27 al 30 d’abril, sortiu al 
carrer, al jardí, al parc públic 
més proper o on vulgueu i 
realitzeu observacions de 
qualsevol tipus d’ésser viu 
que veieu per participar a 
la Biomarató 2018, el City 
Nature Challenge local de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). 
El City Nature Challenge 
(CNC) és una competició 
amistosa internacional 
d’observacions naturalistes, 
on 80 ciutats de tot el món 
competiran entre elles per 
aconseguir la major quantitat 
d’observacions d’éssers vius 
de la seva naturalesa local i 
publicar-les a internet. 
Per registrar les 
observacions s’utilitzarà 

la plataforma de ciència 
ciutadana Natusfera, que 
és un quadern de camp 
per al mòbil, una xarxa 
social naturalista i una 
plataforma molt potent 
per al seguiment de la 
biodiversitat. 
Per a més informació, podeu 
consultar la web municipal 
www.bdv.cat
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Esports
Es presenta la 56a edició dels Campionats d’Atletisme del Vallès
Dilluns, 9 d’abril, l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès va acollir la 
presentació de la nova edició 
dels Campionats d’Atletisme del 
Vallès, una competició que té 
més de 80 anys d’història. 
L’acte va comptar amb la 
presència de l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, el regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Barberà, 
Francisco Blanco Romero, 
el regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, 
Ernest Vilà Pladevall, el sots 
president de la Federació 
Catalana d’Atletisme, Joan 
Cutrina i Martí,  el president 
de la Unió Atlètica de Barberà, 
Javier Arenas Cabrera, així 
com diferents representants 
d’entitats catalanes d’Atletisme 
que participen en el campionat, i 

entitats esportives de 
Barberà. 
Tal com van destacar 
membres de la Unió 
Atlètica Barberà 
l’edició d’enguany 
preveu iniciar una 
“nova era dels 
campionats”, no 
només pel canvi de 
data que vol situar la competició 
abans dels campionats 
de Catalunya i d’Espanya 
perquè sigui una oportunitat 
d’aconseguir mínimes, si no amb 
l’objectiu d’assolir cada vegada 
més clubs implicats en el 
projecte, entre d’altres.
Cal destacar que durant l’acte es 
va signar el conveni i l’acord de 
la Normativa dels Campionats 
amb els 9 clubs responsables 
de l’organització del Campionat 

fins a l’any 2026. Aquests són:  
Unió Atlètica Barberà, Club 
Atlètic Castellar, Club Atlètic 
Mollet, Club Atlètic Granollers, 
Unió Atlètica Rubí, Club Atletisme 
Sant Celoni, Joventut Atlètica 
Sabadell, Unió Atlètica Terrassa i 
Club Atlètic Cerdanyola.
Els Campionats del Vallès se 
celebraran l’1 i el 12 de maig a la 
Instal·lació Esportiva Municipal 
Can Llobet de Barberà del 
Vallès.

4t jornada de lliga de 
hoquei en cadira de rodes

Cursa solidària ‘Pujada al Castell de Barberà’ 
organitzada per la Unió Atlètica Barberà

Andi Down organitza una 
nova matinal esportiva i 
solidària

L’equip Do-san participa a la  
Copa Catalana de Boxkarate

La volta ciclista a Catalunya 
passa per Barberà del Vallès

Torneig Internacional  
de Taekwondo a  
l’IEM Elisa Badia

Yolanda Castillo Escario, del Club 
Escacs Barberà, Campiona de 
Catalunya
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Barberà en un minut 

Homenatge a Brígida Soltero Hernández pels 
seus 100 anys

Lliurament dels premis 
del 5è Concurs de 
Dibuix de Ràdio Barberà 
al Barbamec

L’Aplec del Pa reparteix 6 mil panets 
beneïts entre la ciutadania

Les barberenques Nerea 
Posadas Bernat i Lucia 
Loras Sola guanyen el 
concurs infantil ‘Ben 10 
challenge’

Presentació del projecte 
‘Gegants a l’Escola’ i el nou 
llibre ‘Els Gegants al Vallès 
Occidental’

Barberà celebra el Carnestoltes 
amb un munt d’activitats

FibroBarberà celebra el Dia 
Internacional de les Dones 
amb una xocolatada

Celebració del Dia de Andalusia 
a la Torre d’en Gorgs

Gran treball solidari de l’AVV  
La Romànica 

Premi FACC a Victoria 
Muñoz, presidenta 
de la Casa de 
Granada i a Sílvia 
Fuster, Alcaldessa de 
Barberà de Vallès

Els Saballuts inicien 
temporada a la plaça 
de la Vila de Barberà

L’Escola Miquel Martí i Pol celebra la 
12a Jornada Poètica

Sant Antoni Abat a 
Barberà del Vallès




