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18h - Presentació de Festa Major 2018
Amb la participació de More Dance, la batucada Arritmia i entitats 

i associacions de Barberà del Vallès

20h - Correbars 

22.30h - Sessió de Dj’s
Amb Daskeer, Acción Limón i Hatter, a càrrec de l’Entitat Cordjinadora
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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 
Mossos d’Esquadra   93 734 61 00 
Policia Local    092 
(des de telèfon fix)  93 719 00 90 
Policia Nacional    93 724 75 00 
Guàrdia Civil    93 719 36 10 

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 guàrdia a la 
web municipal o mitjantcant QR
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FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Bertran - Horari: 24 hores, 365 dies l’any
Farmàcia Palomeras - Horari: de 9 a 22 hores, 365 dies l’any

El passat 1 de juny es va dur a terme la variació d’horaris de 
la línia de bus LB1. Recordem que els horaris de l’1 de juny 
al 30 de setembre varien respecte als del període d’octubre 
a maig.
En aquest període que comença l’1 de juny, es milloren els 
horaris següents:
De dilluns a divendres feiners:
L’expedició de les 8.25h que surt de Plaça d’Espanya, arriba 
a Baricentro a les 8.50h, per seguidament realitzar el recor-
regut de polígons.
Dissabtes i feiners del mes d’agost:
S’inclou una expedició a les 8.15h que surt de Plaça d’Espanya 
i arriba a Baricentro a les 8.45h.

Millora dels horaris del Servei de 
Bus Local des de l’1 de juny
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Grups Municipals

En defensa de la participació, 
la mobilització popular i les 
llibertats polítiques

Mireia Sánchez Pi
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 guàrdia a la 
web municipal o mitjantcant QR

El nostre projecte va néixer fruit de la participació als 
moviments socials i el teixit associatiu de Barberà 
del Vallès. Un dels principals motius pels quals vam 
decidir formar govern municipal era facilitar i ampliar la 
participació popular, obrint les institucions a totes les 
barberenques, i és així com hem treballat i actuat des 
de les regidories i àrees de govern que encapçalem.
El passat ple del dia 25 d’abril es va aprovar una 
moció, presentada pel nostre grup, per a protegir 
i garantir el dret a reunió i participació de totes les 
ciutadanes, facilitant l’ús dels espais municipals 
per a desenvolupar les seves activitats, també de 
les companyes de Barberà per la Democràcia-
CDR. En aquest sentit, ens reafirmem en les nostres 
conviccions polítiques i ens alegrem que s’hagi tornat 
a la normalitat i que es treballi per tenir un Reglament 
d’Ús i Cessió dels Equipaments Municipals, així com, 
un Reglament de Participació Ciutadana on es faciliti i 
es contribueixi a la participació ciutadana.  
La força i vitalitat d’aquesta participació ciutadana, de 
l’empenta dels carrers i de la importància i necessitat 
de mantenir la mobilització popular, la vam viure el 
passat 26 d’Abril, on més d’un centenar de persones 
es van mobilitzar a Barberà del Vallès per mostrar el 
seu rebuig contra la sentència del cas de «la Manada», 
denunciant la (in)justícia patriarcal que avala les 
agressions masclistes i posen en perill el dret a la 
vida i la llibertat de les dones. En aquest sentit, des 
de l’Oficina de Polítiques de Gènere s’està treballant 
per portar al proper ple municipal un Protocol 
Contra les Violències Masclistes als Espais d’Oci, un 
treball que complementa la tasca que es va iniciar 
l’any passat des de la Comissió Protocol Contra les 
Violències Masclistes als Espais Festius, formada per 
associacions feministes i ciutadania a títol personal que 
amb la col·laboració de l’ajuntament es va implementar 
a la festa major de 2017. De nou, un exemple reeixit 
de com des del carrer s’impulsa una agenda política 
que es complementa amb la tasca que cal fer des 
dels ajuntaments, i que seguim fem des de Junts per 
Barberà.    
No podem acabar sense reivindicar el nostre 
compromís en la lluita per la defensa dels drets i 
llibertats del poble català, contra l’autoritarisme i la 
violència de l’estat espanyol i per la llibertat de les 
presses polítiques i el retorn de les exiliades. 

Des del carrer s’impulsa una agenda política que 
es complementa amb la tasca que cal fer des dels 
ajuntaments treballant per un Reglament d’ús dels 
equipaments

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Darrerament heu vist com la Plaça de la Unitat ha canviat 
lleugerament el seu aspecte. S’han canviat les fustes que 
delimiten els enjardinaments per unes altres més baixes 
que no estan tractades amb creosota. Les fustes retirades 
s’han descartat tant pel seu estat lamentable com pel 
seu tractament. És una actuació que respon a les queixes 
veinals, les quals no podiem desestimar i que s’ens feia 
prioritària en espera que poguem iniciar la reurbanització 
de la plaça conjuntament amb el carrer Nemesi Valls. 
Quan es dugui a terme aquesta obra, es reduirà el nombre 
de places d’aparcament viari a la zona i és per això que 
es durà a terme una altra actuació per augmentar les 
places d’aparcament a la Ronda Santa Maria, costat est. La 
intenció final d’aquest conjunt d’activitats és fer del casc 
antic una zona més agradable on els cotxes perdin una 
mica de protagonisme.
També hem sofert els inconvenients de diversos asfaltats, 
com al carrer Pintor Fortuny on s’ha aprofitat per reduir la 
zona blava d’aparcament. També s’estan asfaltant trams 
de la Ronda Santa Maria i finalment s’han començat les 
obres al carrer Pintor Murillo. Aquesta darrera actuació està 
encaminada a la peatonalització d’aquest carrer, reduint el 
tràfic rodat a la mínima expressió i només per l’accés als 
aparcaments dels edificis.
La finalitat d’algunes d’aquestes accions és fer de Barberà 
del Vallès una ciutat més agradable per viure. L’anglicisme 
és “slow city” i el seu significat és una ciutat on es pugui 
passejar sense preses i gaudint de l’entorn i el seu comerç.
En aquest sentit també es van fer actuacions d’urgència 
referides als contenidors de residus. S’ha reduit en certa 
mesura les pudors i la brutícia al seu voltant, però sense 
la col·laboració de tots no es pot mantenir el seu entorn. 
La brossa ha d’anar dins dels contenidors i no fora d’ells, 
siguem cívics i preocupem-nos per l’aspecte de la nostra 
ciutat. En un futur proper haurem de millorar molt en la 
selecció de brossa, augmentarà el cost del tractament 
del residus anomenats rebuig, i es farà necessari fer 
campanyes per que seleccionem millor per tal de reduir el 
volum d’aquest.
Ja som al juny, comencen les celebracions de final de curs 
d’escoles i instituts i les proves d’accés a la universitat. Els 
darrers esforços per als nostres estudiants abans de poder 
gaudir les vacances, molta sort a tots ells i elles, i el nostre 
ànim per a que no defalleixin fent colzes.
S’apropa també la nostra Festa Major. Aquest any, els 
participants directes de la festa, hauran d’assistir a un 
curset de formació per unes festes i espais d’Oci Lliures 
de Violència Masclista. Sembla un fet menor i que no ens 
afecta, però no oblidem i no volem oblidar que la violència 
de gènere és present en la nostra societat i que volem 
fermament erradicar-la. Volem gaudir la nostra Festa Major 
com el que és, una festa, i qualsevol moment és prou 
oportú per recordar-nos que la violència no té lloc en el 
nostre món.
Bona Festa Major!

Per a fer la nostra ciutat més 
agradable, hem de passar per unes 
certes molèsties a la via pública
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Nou Temps d’esperança i diàlegEn defensa dels CDR i els drets dels 
nostres veïns i veïnes

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Des d’Esquerra Republicana, hem mostrat el nostre total 
rebuig a la criminalització que s’està fent per part de molts 
mitjans de comunicació i aparells de l’Estat espanyol 
en vers els Comitès de Defensa de la República -més 
coneguts com a CDR-. És per això, que el nostre Grup 
Municipal va presentar al passat Ple del mes d’abril una 
moció per condemnar aquesta actitud que va ser aprovada 
amb el suport de tots els grups a excepció del Partit 
Popular i la Plataforma Ciutadana per Barberà (que segueix 
mirant cap a un altre costat en temes que tot i que siguin 
d’àmbit nacional afecten a la nostra ciutadania).
A la nostra ciutat, per desgràcia, hem viscut de ben a prop 
aquesta criminalització. Per qui no ho conegui, el CDR de 
Barberà, realitza assemblees obertes a tota la ciutadania 
amb la finalitat de crear un espai de debat i constructiu 
amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat treballant en base 
als pilars del que hauria de ser la República Catalana. A la 
nostra ciutat, han organitzat xerrades obertes, gratuïtes i on 
tothom ha pogut dir la seva en temes tant candents com 
pensions, educació, habitatge o medi ambient.
Fins al passat abril, no hi va haver cap problema amb les 
activitats realitzades pel CDR. Però de sobte, en plena 
campanya de criminalització vers aquests comitès, 
Alcaldia va decidir posar el fre a la cessió d’espais 
municipals al CDR de la nostra ciutat. El motiu que 
se’ns feia arribar era que havien detectat “irregularitats 
administratives” que s’havien de solucionar en temes 
de cessió d’equipaments. Quan gran part de la oposició 
demana l’informe en el qual es basa aquesta decisió se’ns 
diu que ens ho faran arribar. A dia d’avui encara no l’hem 
vist. I es que tal i com vàrem poder veure en el Ple, a 
part d’observar l’espectacle de retrets i les discrepàncies 
internes entre els diferents grups de Govern, finalment es 
va reconèixer que no hi ha cap informe que recolzi aquesta 
decisió i que aquesta va ser una DECISIÓ POLÍTICA.

Després d’aquesta decisió de l’Equip de Govern de la 
nostra ciutat, ens preocupa molt la vulneració de drets 
de la ciutadania de Barberà com per exemple, el dret de 
reunió, manifestació i d’associació així com tots aquells 
que garantitzen la capacitat del ciutadà a participar 
en la vida civil i política en la nostra ciutat en condició 
d’igualtat i sense cap tipus de discriminació, sigui quin 
sigui el seu pensament.

És per aquesta situació, que vàrem donar suport a la 
reprovació de l’Alcaldessa impulsada per Recuperem 
Barberà en relació a aquesta greu decisió.
Des d’Esquerra ens posicionarem en contra de tots 
aquests comentaris que titllen de violents i terroristes 
els CDR. Ens sembla molt greu banalitzar el veritable 
terrorisme, que malauradament, durant tants anys ha 
viscut l’Estat espanyol. De veritat considereu terrorisme 
parlar de pensions, habitatge, educació o medi ambient? 
De ser així, ens sembla una falta de respecte molt gran per 
totes les veritables víctimes.

Se ha abierto un tiempo nuevo en la política española y 
catalana que vendrá marcado por la reunión anunciada, 
aunque sin fecha, del presidente Sánchez y el president 
Torra.  Se inicia un nuevo tiempo de esperanza y diálogo 
en que el PSC quiere contribuir como facilitador de la 
necesaria recuperación de la lealtad y la confianza mutua 
entre los dos gobiernos.
Hace mucho tiempo que defendemos la vía del diálogo, 
la negociación y el pacto, y consideramos imprescindible 
que la reunión entre ambos presidentes se celebre en un 
marco de lealtad y confianza mutua. Debemos recuperar 
las instituciones de autogobierno de Cataluña. 
El PSC hace años que avisaba del riesgo que la 
vía unilateral podía suponer en Cataluña, por tanto,  
seguiremos ayudando en todo lo que podamos para que la 
convivencia en Cataluña sea la que teníamos, como dijo la 
Ministra Batet,  la reforma de la Constitución es el camino 
adecuado para resolver los problemas que hay en Cataluña 
y en España pero esto no dependerá sólo de los socialistas, 
sino de todas las formaciones políticas, por lo que todos los 
grupos con representación en el Congreso deben formar 
parte de la comisión de estudio sobre este tema.
Pero también toca mover ficha al Govern de Catalunya, 
que los Consellers y Conselleres nos digan cuales son 
sus prioridades y sus planes  de gobierno, más allá de los 
gestos a los que nos tienen acostumbrados.
¿Porqué Cataluña es la comunidad autónoma con la lista 
de espera para la dependencia más elevada? Tenemos 
listas de espera en la sanidad, y unos servicios públicos 
muy dañados por las políticas de recortes realizados por 
los anteriores gobiernos independentistas.

Aquesta no és una crisi d’immigrants, sinó una crisi de 
refugiats i una crisi humanitària. Defensem una veritable 
política comuna d’asil i immigració.

En otro orden celebramos que Alcaldes socialistas muestren 
su voluntad de ser partícipes y aliados a la nueva política de 
refugiados que se ha abierto en España con el Gobierno de 
Pedro Sánchez. En Barcelona,  y a través de Federación de 
Municipios de Cataluña ya se han puesto a disposición más 
de 200 plazas para acoger refugiados, desde el PSC ya se ha 
pedido al Govern que lidere esta nueva política y ponga más 
facilidades, para que las ciudades que queremos acoger 
lo podamos hacer con todas las facilidades y garantías. En 
el PSC llevamos casi tres años hablando del tema y no ha 
sido hasta el cambio de Gobierno en España que se ha 
impulsado una política que había que impulsar en materia 
de cooperación internacional.
Es necesario reivindicar la Europa Solidaria, y solventar 
la dramática situación de desigualdad y pobreza de los 
refugiados, que la última crisis ha llevado a situaciones de 
fractura social y desigualdad que tenemos que afrontar. Por 
eso los municipios socialistas apoyamos a la política del 
Gobierno de sacar adelante procesos de acogida.
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La Dolors Sabater sí ens 
representa

Gracias Mariano Rajoy

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

En 2011 España estaba al borde de la quiebra, 
en una situación de máxima gravedad para la 
economía del país y para nuestros ciudadanos. 
Una situación económica que impedía crecer y 
crear empleo. Había aumentado dramáticamente 
la pobreza y la desigualdad como consecuencia 
de la mayor destrucción de empleo de toda la 
Unión Europea. Éramos un problema para Europa. 
Era necesario adoptar medidas urgentes y 
abordar reformas. Y Mariano Rajoy y el gobierno 
del PP lo hizo. En 2018 dejamos un país en pleno 
crecimiento económico, donde:
Ya no hablamos de crisis sino de crecimiento.
Ya no hablamos de destrucción de empleo sino 
de generación de puestos de trabajo. 
Ya no hablamos de poner en peligro el Estado del 
Bienestar sino de mejorarlo. 
Ya no hablamos de datos negativos, sino de 
personas, de todas las que están detrás de cada 
empleo creado.
Ya no hablamos de los problemas para Europa 
sino de la confianza del exterior.
Todas las reformas llevadas a cabo por el 
Gobierno de Mariano Rajoy han hecho que 
España pasase de estar en el furgón de la cola a 
la cabeza de Europa en crecimiento económico y 
creación de empleo.
La economía española creció el 3,1% en 2017, con 
lo que suma cuatro años de recuperación y tres 
años consecutivos creciendo por encima del 3%.
España sigue liderando la creación de empleo en 
la Unión Europea. 
Hoy en España 1.700 parados encuentran trabajo 
cada día.
La brecha salarial en España se ha reducido y 
está por debajo de la media de los países de la 
UE y de Alemania, Holanda, Francia o Dinamarca.
Hoy trabajan en nuestro país más mujeres que 
nunca.
El Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 
8% en 2017.
Las mejoras sociales han alcanzado a todos: 
pensionistas, funcionarios, autónomos, en 
definitiva, han llegado a las familias.

Gracias, Presidente, por tanto. Porque nos dejas 
una España de la que podemos sentirnos muy 
orgullosos.

Dues mocions de censura han ocupat les informacions 
en les darreres setmanes: la impulsada per Pedro 
Sánchez per fer fora el PP de Rajoy del govern de 
l’Estat, i la impulsada pel PSC de Badalona amb el 
suport del PP d’Albiol per fer fora la Dolors Sabater 
de Guanyem Badalona En Comú. A banda de la 
incongruència per part del PSC de comptar amb 
els vots del PP, la moció de censura vol acabar amb 
un exemple de govern de les esquerres plurals 
pel qual Recuperem Barberà hem apostat des del 
començament.
Malgrat les diferències que hom pugui tenir amb el 
govern de Badalona, concretament en el seu suport 
des de la institució al procés sobiranista, es tracta 
d’un autèntic govern del canvi, que ha transformat les 
polítiques socials en un gir radical respecte al que havia 
practicat el PP. Que el PSC de Badalona vulqui tallar 
aquesta tendència és una mala notícia no només per 
aquella ciutat, sinó per tota l’àrea metropolitana.
A Barberà, malgrat el canvi de noms i de sigles al 
poder, i a excepció d’algunes regidories, no podem 
parlar d’un autèntic govern del canvi, sobretot pel 
que fa a l’Alcaldia. En política fiscal i econòmica, 
s’ha seguit al peu de la lletra, com feia l’antic govern 
PSC-CiU, la política d’austeritat i reducció de deute 
dictada als ajuntaments pel ja ex-ministre Montoro. Les 
ordenances fiscals i els pressupostos, fins aquest any, 
són pràcticament les mateixes que les de l’anterior 
govern, i els projectes importants de ciutat són, 
bàsicament, de continuitat.
Pel que fa a l’Alcaldessa de Barberà, és legítim estar 
a favor o en contra del procés sobiranista, però fer-
lo servir pels interessos partidistes ja no ho és tant. 
Primer va signar un pacte de govern en què un dels 
punts era promoure el procés, després va fer un decret 
adjudicant-se totes les competències relacionades 
amb aquest tema, i finalment ha denegat espais 
públics a les veïnes de la nostra ciutat que formen el 
CDR sense que existeixi cap informe tècnic al respecte. 
I tot i què és evident que el PP de Barberà del Vallès 
no és el PP del xenòfob Albiol, governar amb uns 
pressupostos aprovats amb el Partit Popular no convida 
a pensar en polítiques de canvi en el sentit progressista 
d’alcaldies com les d’Ada Colau o Dolors Sabater, que a 
diferència de l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, sí ens 
representen.

“governar amb uns pressupostos aprovats amb el 
Partit Popular no convida a pensar en polítiques de 
canvi en el sentit progressista d’alcaldies com les 
d’Ada Colau o Dolors Sabater”
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Territori i Medi Ambient

Per raons de seguretat, des del 
passat 18 de maig s’ha procedit 
al tall del trànsit al Carrer del 
Doctor Crusafont, la carretera 
local d’accés a Can Llobateres. 
El trànsit es veurà afectat 
entre el carrer Circumval·lació 
i el carrer Altimira, on només 
es podrà accedir en vehicle 
a la zona d’Horta Municipal i 
als aparcaments dissuassius 
habilitats pel Carrer de la 
Verneda, tallant-se el trànsit per 
tot el tram del Torrent de Can 
Llobateres.
El motiu del tall de trànsit és 
el risc d’esllavissament del 
terreny, que ja ha produït una 
primera greu esquerda en 
el ferm de la carretera en les 

darreres setmanes. El Torrent 
de Can Llobateres, paral·lel a 
la carretera, pateix des de fa 
anys un procés d’erosió que 
afecta l’estabilitat del terreny, i 
que suposa que hi hagi un alt 
risc que cedeixi el subsòl de la 
carretera. 
En aquest moment, des de la 
Regidoria de Territori i Medi 
Ambient, s’ha iniciat l’estudi 
tècnic per reparar el dany i es 
segueixen els contactes amb 
l’Ajuntament de Sabadell per 
avaluar el procés d’erosió, que 
té l’origen en el canvi del règim 
hídric en la capçalera de la 
conca del torrent. Encara no és 
possible avançar la durada dels 
treballs necessaris per restablir 

les condicions de seguretat, 
però informarem a la població 
tan bon punt tinguem novetats al 
respecte.
Aquesta carretera local, que 
creua el Parc Fluvial del Ripoll, 
té com alternativa la Ronda de 
la Unió i la seva continuació 
amb l’Avinguda del Castell de 
Barberà.
Demanem comprensió i 
paciència a la població, i que 
s’aprofiti aquest tall per accedir 
al Parc Fluvial del Ripoll i 
gaudir d’un espai que, mentre 
duri aquesta restricció al 
trànsit, tindrà una millora molt 
important en la qualitat de l’aire, 
un objectiu també d’aquest 
ajuntament. 
També volem animar als i a 
les barberenques que valorin 
de forma positiva que, fruit 
d’aquesta restricció, generarem 
un menor impacte en l’espai més 
emblemàtic i sensible del nostre 
municipi des del punt de vista 
natural, faunístic i forestal, el Parc 
Fluvial del Ripoll. En definitiva 
una oportunitat per contribuir a 
una Barberà més saludable.

Barberà vol remuntar la recollida selectiva

Tall a la carretera local de Can Llobateres

La recollida selectiva de 
residus de Barberà del Vallès 
se situa en el 30%, per sota de 
la mitjana de Catalunya (34%) 
i molt lluny dels objectius 
europeus que marquen que 
per l’any 2020 els residus 
correctament segregats han 
de suposar un 50% del total 
generat. Aquesta és una 
situació generalitzada a la 
gran majoria de municipis 
catalans pel que cal treballar 
intensivament per promoure el 
canvi.
La regidoria de Territori i Medi 
Ambient està treballant en un 
nou model de recollida dels 
residus a Barberà que permeti 
assolir aquest objectiu, 
incrementar la recollida 
selectiva dels residus en totes 
les seves fraccions. Abans 
d’implementar el nou model al 
març del 2019, no obstant, es 
promouran i s’avançaran petits 
canvis que han de contribuir 

a modificar dinàmiques en 
positiu vers la correcta gestió 
de residus.
En aquest sentit, durant 
aquest mes de maig s’ha 
procedit a modificar 12 de 
les 267 illes de contenidors 
existents al municipi, on s’ha 
detectat que es disposa d’un 
volum excessiu destinat a la 
fracció Resta, que tot i que 
actualment suposa el 70% 
dels residus generats, hauria 
de ser una fracció minoritària 
dels mateixos, que cal anar 
reduint en els propers anys.
Alguna d’aquestes 12 
actuacions han suposat 
variar també ubicacions 
de contenidors de rebuig 
que es localitzaven de 
forma solitària, suprimint-
les i tenint sempre present 
ubicacions complertes de 
totes les fraccions a pocs 
metres per evitar problemes 
d’accessibilitat al veïnat.

Caminem cap al futur. 
Remuntem la recollida 
selectiva. Per una  
Barberà Neta.
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Territori i Medi Ambient

Eix cívic central
La ciutat de Barberà s’estructura 
en diversos eixos urbans de 
diferent caràcter; un dels més 
importants és l’eix cívic central, 
format pels carrers Nemesi Valls 
i avinguda de la Generalitat, 
que comunica diverses parts 
de la ciutat de diferent tipologia 
d’edificació i diversos espais públics 
i equipaments emblemàtics. Per 
altra part, aquest eix té continuitat 
pels dos extrems cap a Badia a 
l’oest i cap al riu Ripoll i el castell, 
passant per la zona escolar del 
Bosc i Can Planas a l’est.  En aquest 
eix trobem la màxima circulació de 
vianants de la ciutat, segons els 
estudis realitzats en el marc del Pla 
de Mobilitat.

Actuació al carrer Nemesi Valls
El carrer Nemesi Valls pateix les 
conseqüencies de la congestió de 
demanda que hi ha a l’espai públic 
del centre de la ciutat; aquest carrer 
disposa d’unes estretes voreres i 
una calçada que 
permet de forma 
molt comprimida 
l’aparcament als 
dos costats, de 
manera que els 
cotxes ocupen 
aproximadament 
el 80% de 
l’espai. Aquesta 
configuració 
no respon a les 
necessitats i usos 
majoritaris de les 
persones que fan ús 
d’aquest important 
eix cívic, que es 
desenvolupa a 
peu i, per altra part, no compleix 
les condicions d’accessibilitat que 
l’espai públic requereix, d’acord 
amb la normativa vigent, per les 
dimensions de les voreres i per 
l’estat dels paviments.    
La idea de reformar aquest carrer fa 
anys que s’està plantejant però s’ha 
anat posposant per motius diversos. 
Actualment és una línia de treball 
prioritària de la Regidoria de Territori 
i Medi Ambient, una línia que respon 
al compromís de contribuir a una 
ciutat més saludable i, en aquest 
sentit, reforçar els eixos de vianants 
i millorar l’accessibilitat al nostres 
carrers és essencial. Al mateix 

temps, també és molt destacable 
el canvi de mentalitat entre el veïnat 
de la ciutat, que valora i reclama 
cada cop més aquestes actuacions. 
En aquest sentit, cal entendre les 
actuacions de reurbanització ja en 
marxa, com la dels carrer Pintor 
Murillo i Doctor Ferran, o les que 
s’iniciaran al setembre als carrers 
Migdia i Barcelona, projectes que 
han d’anar expandint com una taca 
d’oli la millora de més carrers i el 
reforçament dels eixos de vianants.
El Pla de Mobilitat de Barberà 
també proposa la transformació 
del carrer Nemesi Valls, reduint la 
presència de cotxes per afavorir 
l’espai per a les persones. 

Actuació a la plaça de la Unitat
Per altra part, complementàriament 
al carrer Nemesi Valls, com a espai 
públic de gran importància i punt de 
trobada, la plaça de la Unitat també 
requereix una posada al dia de 
l’espai i les infraestructures, donant 
resposta a la demanda d’usos i 

renovant els elements caducs, tot 
conservant l’essència i caràcter de 
l’espai, per aquest motiu, el projecte 
contemplarà també la reforma 
d’aquesta plaça, com a fase d’obra 
que pot ser independent.

Projecte de millora
L’encàrrec del projecte de 
remodelació d’aquests espais 
es va iniciar el passat any 2017, 
d’acord amb la previsió feta 
en el pressupost d’aquell any. 
L’Ajuntament va convocar el 
concurs per a la redacció del 
projecte que van guanyar els 
arquitectes Bastarrechea i Tejada, 

que hi estan treballant des del 
passat mes d’abril.
Els principals objectius que motiven 
el projecte els podem resumir de la 
forma següent:
- Potenciar el caràcter cívic del 
carrer.
- Dignificar l’espai públic.
- Pacificar el trànsit de vehicles i fer 
més respirable el centre de la ciutat.
- Adaptar l’espai públic a les normes 
d’accessibilitat.
- Vincular els espais i equipaments 
centrals de la ciutat a través del 
carrer.
- Integrar la plaça de la Unitat amb 
el centre de Barberà.

Per altra part el projecte atén 
diversos reptes entre els quals cal 
destacar:
- La necessitat de reordenar el 
trànsit rodat en el sector, de manera 
que el carrer Nemesi Valls deixi de 
ser un carrer de trànsit de pas.
- La necessitat de desplaçar els 
aparcaments que actualment hi ha 

a la via pública.

Procés d’informació i 
debat
Atesa la importància 
i l’impacte de 
l’actuació, es preveu 
dur a terme un procés 
d’informació i debat 
amb la ciutadania 
que s’iniciarà en 
el moment que 
hi hagi propostes 
presentables 
per parlar a partir 
d’aquestes.
L’execució de les 
obres no està prevista 

per aquest any, en el qual es preveu 
dur a terme el projecte, amb el 
corresponent procés d’informació, 
debat, estudi de mesures 
addicionals a l’entorn i aprovació; 
per tant, haurà de ser a partir de 
l’any 2019 quan es podrà executar.

Actuació realitzada a la plaça de la 
Unitat
Paral·lelament al procés descrit 
s’ha dut a terme una actuació de 
caràcter provisional a la plaça Unitat 
per retirar les travesses de fusta 
que delimitaven els parterres en 
coordinació entre les regidories de 
Territori i Medi Ambient i Salut.

Projecte de reurbanització del carrer Nemesi Valls i de la 
plaça de la Unitat
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Recollida i posterior acollida dels animals perduts o 
abandonats a la via pública

Des de la Regidoria 
de Salut treballem pel 
benestar dels animals 
de la nostra població. 
Un dels problemes 
amb què ens hem 
d’enfrontar tot sovint és 
la recollida i posterior 
acollida dels animals 
perduts o abandonats a 
la via pública.
Amb aquest objectiu, 
l’Ajuntament  disposa 
del servei de recollida 
i acollida d’animals 
domèstics que gestiona 
la Protectora d’Animals 
de Mataró (SPAM), qui 
s’encarrega entre d’altres 
tasques, previ avís de la 
Policia Local o del Servei 
de Salut de l’Ajuntament,  
d’anar a buscar els 
animals al carrer i portar-
los a la Protectora. 
Tristement, durant tot 
l’any 2017 es van recollir 
de la via pública 62 

animals (33 gossos i 29 
gats). És remarcable 
el fet que només 7 
d’aquests gossos 
estaven identificats 
mitjançant microxip, 
cosa que va permetre 
que fossin retornats 
fàcilment a les persones 
propietàries. Dels 26 no 
identificats, 19 gossos 
van tenir la sort de ser 
adoptats, mentre que els 
7  restants van quedar-
se a la Protectora a 
l’espera d’una segona 
oportunitat.
Pel que fa als gats, 
cal tenir en compte 
l’existència de colònies 
de gats de carrer. És 
per això que només 
es recullen gats orfes 
menors d’un mes, 
adults ferits o gats 
amb signes evidents 
de tenir propietari 
(porten collar, molt 

bona condició corporal, 
pèl brillant...). Dels 29 
gats recollits durant el 
2017, cap d’ells estava 
identificat i només un 
va ser reclamat per la 
persona propietària. Per 
altra banda, una vegada 
a la protectora, 20 dels 
gats van aconseguir ser 
adoptats i la resta es van 
quedar al Centre.
La finalitat de 
la Protectora és 
retrobar les persones 
propietàries dels 
animals, sempre que es 
pugui, o bé aconseguir 

una nova família per als 
que no ha estat possible. 
En tot cas, l’objectiu final 
de l’Ajuntament sempre 
és fomentar la tinença 
responsable dels 
animals de companyia. 
Per això volem insistir, 
una vegada més, en la 
importància de censar i 
xipar els animals per tal 
de poder-los recuperar 
de manera eficaç en cas 
de pèrdua o robatori i 
sobretot, aconseguir 
que no hi hagi casos 
d’abandonament a la via 
pública.

Salut

NO DISSIMULIS, RESPECTA AL TEU VEINAT

EL GOS ÉS TEU, 
LA CACA TAMBÉ

Campanya Jo, Sí! Sóc Responsable
Els animals de 
companyia proporcionen 
molts beneficis als seus 
i les seves propietàries, 
però tenir-ne un també 
exigeix complir un seguit 
de compromisos.
La campanya Jo sí! Sóc 
responsable  pretén 
conscienciar a la 
ciutadania sobre els 
drets i deures d’animals 
i millorar la convivència 
entre les persones i  els 
animals de companyia.
Una de les accions 
previstes en la campanya 
“Jo, sí! Sóc responsable”  
és la posada a disposició 
de la ciutadania d’uns 
kits de neteja de les 
deposicions i l’orina dels 
animals de companyia.
A les persones 
propietàries d’animals 
domèstics inscrites al 
Cens Municipal d’animals 
se’ls ha enviat una carta 
informativa convidant-los 
a passar a recollir per les 
Oficines de Salut el seu 
kit de neteja.
Els kits estan formats 

per un dispensador 
de bosses per poder 
recollir les deposicions 
dels gossos a l’espai 
públic i una ampolla per 
esbandir l’orina.
Ja hi ha barberencs i 
barberenques que han 
passat per les Oficines de 
Salut o per les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament a recollir 
el seu kit. En aquests 
moments, es porten 
repartits 205 kits de 
neteja.
Si encara no teniu el 
vostre kit podeu passar-
lo a recollir per l’Oficina 
de Salut al carrer 
Marquesos de Barberà, 
125.
El kit es reparteix tant a 
les persones que el van a 
recollir per les oficines de 
Salut com a les persones 
que inicien els tràmits per 
censar els seus animals 
a l’OAC.
Més informació sobre 
la campanya a: www.
bdv.cat/jo-si-soc-
responsable
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Salut

El Consell Municipal 
d’Infants ha col·laborat 
amb l’equip municipal 
de Salut per conèixer 
l’opinió dels nens 
i nenes de 3r a 6è 
de primària, sobre 
diferents aspectes de 
la salut de la ciutat i de 
la població. 

Amb les opinions 
recollides, el Consell 
Municipal de Salut, 
els amics i amigues 
del Consell  i l’equip 
municipal de Salut ens 
van reunir de nou per 
valorar el procés i els 
resultats, i fer així un 
retorn a les escoles.

Les opinions de 
tots els infants que 
han participat s’han 
representat en aquests 
dos arbres, i responen a 
dues preguntes:
- Quins elements de la 
ciutat considereu que 
afecten la nostra salut? 

- Quins elements de la 
nostra vida afecten a la 
nostra salut?  

L’Ajuntament tindrà 
en compte aquests 
resultats a l’hora 
de planificar les 
estratègies i accions 
del Pla Local de Salut.

El Consell Municipal d’Infants participa en l’elaboració del Pla 
Local de Salut

El Consell Municipal d’Infants 
va celebrar la reunió del mes 
de juny fent una trobada amb 
l’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay 
i el regidor d’Educació, Juan 
Antonio Grimaldo Dueñas.
Els nens i nenes del Consell 
van tenir l’oportunitat d’explicar 
amb detall el treball realitzat 
durant aquest curs. Contents i 
espontanis van fer preguntes, a 
l’Alcaldessa i el regidor, referents 
a la ciutat i al Consell d’Infants.   
La trobada va ser relaxada i 

propera, i tant 
l’Alcaldessa 
com el regidor 
van  posar 
en valor el 
seu treball,  
principalment 
en la 
col·laboració en 
el Pla Local de 
Salut. El Consell els van presentar 
dos pòsters elaborats a partir de 
les respostes dels nens i nenes 
de les escoles de Barberà. 

Ens vam acomiadar amb una 
gran abraça per desitjar-nos un 
bon estiu.
El Consell reemprendrà les seves 
reunions el 5 de setembre.

El Consell Municipal d’Infants es reuneix amb l’Alcaldessa i el regidor d’Educació
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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
Als mesos d’abril i maig 
s’han dut a terme les 
sessions plenàries ordinàries 
corresponents a cada mes. En 
aquestes sessions s’han debatut 
diversos temes com són les 
festes locals per l’any 2019 
que seran el dimarts 23 d’abril 
i el 8 de juliol; la presentació 
de reclamació de pagament 
de les quantitats derivades de 
l’obligació legal de sosteniment 
de les llars d’infants municipals 
(primer cicle d’educació infantil) 
cursos 2015-2016, 2016-2017 i 
2017-2018; donar compte al ple 
l’estat execució del pressupost 
a 31 de març de 2018 o donar 
compte al ple sobre els canvis 
i rotacions en les tasques i 
responsabilitats assignades a 
les regidores i regidors del Grup 

Municipal Junts 
de Barberà. 
I diferents 
mocions 
relatives a 
l’educació, com 
‘Menys ràtios 
més qualitat’ 
i la moció al 
no tancament 
de línies de 
P3 a l’Escola Pablo Picasso 
o, la moció reclamant que 
se segueixi amb el mateix 
procediment de cessió i 
ús d’espais per a entitats, 
partits i persones particulars 
mentre se segueixin els 
treballs de redacció d’un 
nou reglament. També la 
moció per a la feminització 
de l’espai públic a Barberà 

del Vallès o la moció relativa 
al pressupost compromés 
pel govern d’Espanya per 
al desenvolupament de les 
mesures previstes en el pacte 
d’estat contra la violència de 
gènere.
Tots aquests acords i les 
intervencions dels grups 
polítics municipals es poden 
consultar a la web municipal 
www.bdv.cat. 

El Consell Comarcal commemora el seu 30è aniversari amb 
un acte de trobada del món local vallesà 
L’acte del 30è aniversari del 
Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha estat una trobada 
entranyable del món local 
comarcal i un agraïment a totes 
les persones que han format 
part d’aquest Consell i dels 
ajuntaments vallesans al llarg 
dels darrers 30 anys. Hi han 
assistit alcaldes i alcaldesses de 
la comarca, entre les quals es 
trobava l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster Alay, 
així com les persones que al 
llarg dels 30 anys d’història han 

estat consellers o conselleres 
i han format part d’una manera 
o altra de l’ens. També han 

assistit representants d’entitats 
de la comarca i personal de la 
institució.

De dilluns 16 de juliol fins el dissabte 15 de setembre, ambdós inclosos, el CAP Rosa dels Vents romandrà 
tancat. L’atenció es realitzarà al CAP Barberà (carrer Verge de l’Assumpció, cantonada amb Pintor Murillo) en 
horari de dilluns a divendres de 8 a 21h i dissabtes de 8 a 17h 
Fora d’aquest horari, podeu dirigir-vos al: 

Punt d’Atenció  
Continuada  
Badia del Vallès 
Av. Bètica, s/n  
08214 Badia del Vallès 
Tel. 93 719 26 04  
Feiners: de 21 a 00h 
Dissabtes: de 17 a 00h 
Diumenges i festius: de 8 a 00h 

Centre d’Urgències  
d’Atenció Primària  
Sant Fèlix (CUAP) 
Carretera de Barcelona, 473  
08204 Sabadell 
Horari: Atenció 24 hores  
tots els dies de l’any 

Centre d’Urgències  
d’Atenció Primària  
Cerdanyola-Ripollet  
(CUAP) 
Carrer Tarragona s/n  
(cantonada carretera Barcelona). 
08291 Ripollet 
Horari: Atenció 24 hores 
tots els dies de l’any 

Tancament d’estiu del CAP Rosa dels Vents
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L’Ajuntament segueix subvencionant la creació de nous llocs de treball

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
a través de la Fundació Barberà 
Promoció i amb el suport econòmic 
del Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2016-
2019 de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona obre als 2018 dues línies 

de subvencions:
1- Adreçades a empreses i persones 
autònomes  per la contractació de 
persones desocupades de la ciutat, 
apostant per la contractació de 
qualitat, es requerirà una contractació 
mínima de 12 mesos. La subvenció 
anirà destinada a cobrir les despeses 
salarials i de Seguretat Social de 4 
dels 12 mesos de contracte. 
Les sol·licituds per obtenir l’ajut es 
poden presentar fins a l’11 d’octubre 
de 2018.
2- Adreçades al foment de 
l’autoocupació: D’aquests ajuts 
econòmics es podran beneficiar 

les persones que, trobant-se 
en situació d’atur, hagin iniciat o 
iniciïn una activitat professional o 
empresarial a partir de l’1 de gener 
de 2018. L’ajut serà de fins a 4.000 
euros i subvencionarà les despeses 
directament relacionades amb la 
posada en marxa d’una nova activitat 
empresarial. 
Les sol·licituds es poden presentar 
fins a l’11 de novembre de 2018.

La CEP ens explica: El 20 d’abril es va celebrar la I Jornada de 
l’Escola CEP - Cultiu d’Empoderament Professional i Personal

L’Escola CEP ofereix a les persones 
del municipi un Servei d’Orientació 
Sociolaboral i Dinamització Comunitària 
centrat en les persones i per a les 
persones, on el creixement personal i el 
sentiment de pertinença a la comunitat 

són objectius fonamentals. L’Escola 
utilitza eines per l’activació prelaboral 
com l’horta, la música, el tastet 
d’habilitats, els arts i oficis, les activitats 
per créixer fent comunitat, així com 
diversos tallers d’orientació sociolaboral 
per la millora de l’ocupabilitat.
Al llarg de la jornada es van realitzar 
diverses activitats i d’entre d’elles cal 
destacar la xerrada La Resiliència: 
créixer des de l’adversitat a càrrec del 
filòsof Jordi Grané;  la presentació  del 
Taller de creació musical per la millora 
de l’ocupabilitat on ha col·laborat en la 
docència l’artista i cantautor Oriol Tramvia 

i ha creat, amb tot el grup de persones 
que hi participen, una cançó de la Torre 
d’En Gorgs anomenada “La Torre de 
Barberà” tot recuperant el patrimoni 
històric que representa la torre en el 
municipi i el passat agrícola de Barberà. 
La cançó es va estrenar en l’acte final de 
la jornada (https://www.youtube.com/
watch?v=wUN7xaHXEYA ) després del 
lliurament d’un total de 47  Diplomes 
d’Horticultura a partir de la formació 
realitzada a l’hort de la Torre d’En Gorgs 
que es va inaugurar fa 2 anys. 
Per a més informació: 93 719 28 37 Ext. 712 
-  orientacio@barberapromocio.cat

Barberà Promoció inicia nous projectes de Formació i Inserció laboral 
adreçades a persones amb un compromís d’inserció laboral del 45%

Nova jornada ‘Getting talent’ amb l’objectiu d’inserir laboralment a 25 
persones aturades

Més informació: 93 719 28 37 
oscar.llorente@barberapromocio.cat

Dins del “Programa Complementari 
de Foment a l’ocupació Local 2017-
2018” de la Diputació de Barcelona 
atorgat a l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i gestionat per Barberà 
Promoció,  es realitzaran 5 projectes 
de formació–inserció laboral on 
podran participar 60 persones de les 
quals 27 persones es contractaran 
per tal de poder desenvolupar els 
projectes. 
1. Projecte de Formació de   
Monitores de Lleure infantil i juvenil, 

vetlladora de 386 hores de formació, 
amb data inici 4 de juny. 
2. Projecte Punt d’atenció energètica: 
· Formació de 40h agent de gestió 
energètica.
· Formació de personal informador 
de gestió energètica de 110 hores de 
formació i que comença el pròxim 21 
de juny.
3. Projecte de formació en 
muntatges i manteniment de 
xarxes d’aigua, de 311 hores de 

durada, que es va iniciar el passat 22 
de maig,
Pròximament iniciarem dos projectes 
formatius d’inserció laboral, Formació 
en Especialitat en neteja domiciliaria 
de 50h  i Formació en Vigilant de 
seguretat de 190 h.

Més informació: 93 719 28 37 (ext. 741) 
maria.sanandres@barberapromocio.cat

El proper 19 de juny Barberà 
Promoció realitzarà el ‘Barberà 
Getting Talent 2018’. Es tracta 
d’una activitat que reuneix a 
persones en cerca de feina activa 
amb empreses de diferents 
sectors professionals demandants 
d’ocupació. 
L’objectiu principal és el d’apropar 
a empreses i candidatures en 
una sola jornada per aconseguir 

les millors opcions de 
contractacions, inserció i 
desenvolupament de totes les 
parts.
Es preveu que a partir d’aquesta 
reunió es realitzin de 15 a 25 nous 
llocs de treball entre empreses 
de Barberà del Vallès o voltants; 
i persones en cerca de feina que 
estiguin donades d’alta a la Borsa 
de Treball de Barberà Promoció. 

Més informació: 93 719 28 37 (ext. 715) 
anna.capdevila@barberapromocio.cat
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Barberà en un minut 

Barberà es va adherir a la campanya 
Biomarató 2018, el City Nature Challenge 
local de l’AMB, que es va celebrar a 
diferents municipis de Catalunya. A 
la nostra ciutat el lloc escollit va ser 
l’Observatori dels aiguamolls del Molí 
Vermell

Barberà participa a la cloenda del Cicle de 
Passejades “A cent cap els 100” que enguany es va 
celebrar al municipi de Palau Solità i Plegamans

FibroBarberà commemora el Dia 
Internacional de la Fibromiàlgia. L’entitat 
va organitzar un taller gestalt, una xerrada 
per conèixer què és la fibromiàlgia, una 
xocolatada i la lectura del manifest

Primers passos per erradicar la malaltia de Pian, 
un projecte en el qual col·labora la Fundació 
Barberà Solidària

L’AVV de la Romànica celebra la seva Festa Major del 
barri amb diverses activitats, entre elles, la Festa Holi

L’Ajuntament de Barberà ret homenatge a 
les persones de 90 anys

El passat 23 d’abril, Barberà del Vallès va viure 
una nova Diada de Sant Jordi amb moltes 
activitats al carrer des de primera hora del 
matí
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La campanya ‘Som aigua’ sensibilitza la 
ciutadania amb les problemàtiques mundials 
al voltant de l’aigua amb l’espectacle de circ 
“Els exploradors de l’aigua”

Barberà commemora el Dia Internacional contra la 
LGTBIfòbia penjant a la façana de l’edifici de l’Ajuntament 
la bandera de l’arc de Sant Martí i una pancarta amb la 
que mostra el seu rebuig a les discriminacions per raó 
d’orientació sexual

El Kol·lectiu de Dones de Barberà organitza la presentació 
del llibre ‘Terra de ningú. Perspectives feministes sobre la 
independència’

Nova edició del Mercat Medieval organitzat 
per l’AVV de La Romànica

Novartis celebra la 22ª edició del Dia de la 
Solidaritat amb una plantada d’arbres al Parc 
Central

El Parc del Bosc de Can Gorgs ja té un nou 
joc infantil, una actuació realitzada per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
motiu de la integració del Bosc de Can 
Gorgs a la Xarxa de Parcs Metropolitans en 
coordinació amb la regidoria de Territori i 
Medi Ambient de l’Ajuntament

L’AECC Junta Local Barberà 
organitza la col·lecta anual

L’Escola Municipal de Música participa en el 
concert de celebració del 25è aniversari de 
l’ACEM

L’AVV de la Romànica celebra la seva Festa Major del 
barri amb diverses activitats, entre elles, la Festa Holi
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Nodus Barberà
S’inicia el servei de Bus Up amb les primeres rutes per arribar 
als Polígons Industrials de Barberà del Vallès des de Terrassa 
i Barcelona
El passat dilluns, 14 de maig, 
han començat a circular les 
dues primeres rutes de Bus 
Up, un nou servei a l’abast 
de les empreses i el personal 
treballador que desenvolupen 
la seva activitat als Polígons 
Industrials de Barberà del Vallès. 
Aquestes dues primeres rutes 
uneixen la nostra ciutat amb 
Barcelona i Terrassa.
Amb l’objectiu de connectar 
els polígons de la ciutat amb 
el seu entorn, aquest nou 
servei que facilita la mobilitat 
col·lectiva i sostenible, està 
impulsat per l’Ajuntament 
de Barberà a través de les 
regidories de Desenvolupament 
Econòmic, Comerç i Ocupació 
i Territori i Medi Ambient, i 
l’empresa municipal Actividades 
Integradas SA (Nodus Barberà).
Des de l’inici de la campanya 
de difusió fins a la posada en 
marxa de les dues primeres 
rutes, s’han comptabilitzat més 
de 250 peticions, amb una 
mitjana de 20 peticions diàries. El 
passat 2 de juny, es va posar en 
funcionament una nova ruta que 
uneix Barberà amb Sabadell, 
a petició d’una empresa 

barberenca, per donar servei de 
mobilitat al seu personal.
Bus Up fa servir una plataforma 
de reserves (en versió Web i App) 
per a establir rutes compartides 
d’autobusos sota demanda en 
temps real. Aquelles empreses 
que vulguin promocionar 
aquest servei poden inscriure’s 
a la plataforma i introduir les 
necessitats de ruta del seu 
personal. De la mateixa manera, 
els i les treballadores que ho 
desitgin poden registrar-se en 
aquest nou servei a través  
de la següent pàgina web:  
https://barberadelvalles. 
busup.com/
Aquest nou servei representa una 
oportunitat per reduir els costos 
de mobilitat de les empreses 
i del personal treballador de 
Barberà del Vallès, ja que s’estima 
que anar en transport públic 
redueix per quatre la despesa 
en comparació amb el vehicle 
privat. Cal destacar el suport 
rebut per diverses empreses del 
municipi (Novartis, LouisVuitton, 
Provital, KAO Corporation, 
Magneti Marelli, EITI, CISVASA, 
entre d’altres) en la implantació 
d’aquesta solució tecnològica.

SI HAS ARRIBAT
FINS AQUÍ,

ESPEREM QUE HO HAGIS
FET AMB BUSUP

DEIXA EL COTXE A CASA 
I VINE A TREBALLAR AMB BUSUP.

El servei de bus privat que s’adapta a tu. 
Porta a porta, amb seient garantit, wifi gratis 

i estalviant més de 500 € a l’any!

Troba o proposa la teva ruta a 
barberadelvalles.busup.com 

Projecte impulsat per: En col·laboració amb:

El mercat de compravenda de 
petites i mitjanes empreses de Catalunya

CEDENT REEMPRENEDOR

Més informació:
www.reempresa.org

Busques relleu generacional 
per a la teva empresa?
Estàs pensant en vendre 
el teu negoci?

Vols fer créixer la teva empresa 
comprant-ne una altra?

Vols emprendre el teu negoci 
sense començar de zero?

Punt d’Atenció Reempresa
Centre de Negocis Nodus Barberà
C. Mogoda núm. 1 (Pol. Ind. Can Salvatella)
08210 Barberà del Vallès
Tel. 937297272  nodus@nodusbarbera.cat
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Educació
Es lliuren els guardons del 31è Premi Literari ‘Castell de 
Barberà’

El passat 25 d’abril, es va 
celebrar arreu d’Espanya 
el Dia de l’Educació 
Física al Carrer. 
L’Institut Bitàcola de 
Barberà s’ha sumat 
a aquesta iniciativa, 
celebrant la jornada 
‘Bitàcola es 
mou’, una diada 
lúdica que va 
tenir per objectius 
fomentar la 
pràctica d’activitat 
física saludable, 
promoure els 
valors de l’esport 
i agrupar tota la 

comunitat educativa 
en una jornada festiva. 
El centre educatiu va 
mobilitzar a més d’un 
centenar d’alumnes, 
als que es van afegir 
l’alumnat de 6è de 
l’Escola Elisa Badia.  

L’Institut Bitàcola se suma 
al Dia de l’Educació Física al 
carrer

El passat 24 de maig, el Teatre 
Municipal Cooperativa va acollir 
la 31a edició del premi Literari 
Castell de Barberà de conte i 
narració breu, poesia i microrelats 
per a l’alumnat de Barberà del 
Vallès.
A l’acte van assistir l’Alcaldessa, 
Sílvia Fuster Alay, i el regidor 
d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas, que van fer el 
lliurament dels premis.
El jurat, composat per 20 
representants dels centres 
educatius de Barberà i de la 
Biblioteca Esteve Paluzie, va 
premiar 41 treballs d’un total de 
1.421 presentats. El llistat complet 

de persones guardonades es pot 
consultar a la web municipal. En 
aquesta edició, va ser l’alumnat 
de 6è de primària de l’escola 
Can Llobet qui va amenitzar 
l’acte amb un recital de cançons 
treballades dins l’àrea de música 
i d’anglès.

L’objectiu del Premi Literari 
Castell de Barberà és 
estimular el gust per la lectura 
i l’escriptura, motivar l’ús del 
llenguatge escrit com a mitjà 
d’expressió i comunicació i 
impulsar la creació literària.

Èxit de participació en 
el primer dia de les IV 
Jornades Tècniques 

Culturals de la FP
L’activitat, celebrada a la Torre d’En Gorgs, ha 
comptat amb la participació de l’alumnat  i 
professorat dels cicles formatius de l’Institut 
La Romànica; les persones participants i 
el personal formador del curs de formació 
ocupacional subvencionada d’Operacions 
auxiliars de magatzem en indústries i 
laboratoris químics; i més de 30 empreses de 
la família professional química.

Ballada funky de l’alumnat de tercer de primària de les 
escoles de Barberà del Vallès
El passat dilluns 21 de maig, la 
IEM Elisa Badia es va omplir de 
nenes i nens de 3r de primària 
de les 7 escoles de Barberà 
per fer una ballada conjunta a 
ritme de música funky. L’ocasió 
va reunir al voltant de 370 nens i 
nenes.
‘Música al carrer’ és el nom 
d’aquest activitat conjunta que 
des de fa anys es duu a terme 
al nostre municipi. Aquest 
és el 13è any que els i les 
especialistes de música de les 
escoles de Barberà treballen 

coordinadament en l’organització 
d’aquesta activitat i d’altres 
relacionades amb la música.
Aquest any, el ball triat ha 
estat l’estil funky amb la cancó 
“Treasure” del cantant Bruno 
Mars.

L’Escola Municipal de Música va 
participar en aquesta trobada 
amb un dels seus combos de 
primer. Les obres interpretades 
van ser “One call away” de 
Charlie Puth i també “Treasure” 
de Bruno Mars.
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Habitatge

Està oberta la convocatòria per a 
la sol·licitud d’ajudes al pagament 
del Lloguer per a l’any 2018. Les 
sol·licituds es poden presentar a 
l’Oficina Municipal d’Habitatge a 
partir del dia 19 de maig i fins el 29 
juny de 2018. 
La quantia de la subvenció 
correspon al 40% de l’import del 
Lloguer amb un mínim de 20€ i un 
màxim de 200€ mensuals. Poden 
sol·licitar l’ajut les persones físiques 
titulars d’un contracte de lloguer de 
l’habitatge que constitueixi el seu 
domicili habitual i permanent amb 
una renda igual o inferior a 600€ 
(exclosos annexos i comunitat de 
propietaris). Per famílies nombroses 
l’import del Lloguer s’amplia, i ha de 
ser inferior o igual a 900€.

Altres requisits:
• Ingressos mínims suficients 
per pagar l’import del lloguer i 
s’estableix un màxim d’ingressos en 

funció de la unitat de convivència.
• Rendes de lloguer al corrent de 
pagament
• Pagament del lloguer per mitjà 
de transferència bancària, ingrés 
en compte, rebut domiciliat o rebut 
emès per l’administrador de la finca.
Cal recordar que les sol·licituds 
es resoldran segons la dotació 
pressupostària i per concurrència 
competitiva.

Enguany, aquest any com a 
novetat, també s’atorga puntuació 
als següents col·lectius:
• Persona titular menors de 35 
anys en el moment de presentar 
la sol·licitud.
• Persona sol·licitant o  membre 
de la unitat de convivència 
amb una minusvalidesa igual o 
superior al 33% amb discapacitat 
de tipus paràlisis cerebral, 
malaltia mental, discapacitat 
intel·lectual o discapacitat de 

desenvolupament declarada pel 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
Aquestes prestacions són 
incompatibles, per les mateixes 
mensualitat de l’any en curs amb el 
cobrament d’altres Ajuts provinents 
de qualsevol administració pública 
o d’entitats privades, que tinguin la 
mateixa finalitat. 
Per a qualsevol consulta podeu 
posar-vos en contacte amb l’Oficina 
Municipal d’Habitatge.

Convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per al 2018

Necessites una mediació en consum?
Dins del Servei d’intermediació 
en deutes de l’habitatge (SIDH) 
que ofereix la Oficina Municipal 
d’Habitatge s’inclou el servei de 
mediació en matèria de consum 
en l’àmbit hipotecari a Catalunya, 
en col·laboració amb l’Agència 
Catalana de Consum i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
Aquest servei té dos àmbits 
bàsics ben diferenciats, el primer 
previ a l’inici d’un procediment 
d’execució hipotecària, el  
qual respon a la obligatorietat de 

les parts en conflicte d’acudir a 
la mediació o arbitratge abans 
d’interposar qualsevol reclamació 
administrativa o demanda judicial 
per impagaments de les quotes, 
tal i com estableix el Codi de 
Consum de Catalunya. El segon 
de discussió de clàusules abusives 
als contractes hipotecaris, en cas 
que els consumidors titulars de 

préstecs hipotecaris considerin 
que existeixen dites clàusules, 
poden iniciar una mediació en 
consum sempre què prèviament 
hagin reclamat la seva resolució 
fefaentment davant les bústies 
d’atenció al client de les seves 
entitats creditores i no hagin 
obtingut una resposta satisfactòria 
o no hagin rebut cap resposta 
després del termini d’un mes.

OMH - 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

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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Mediació i Convivència Ciutadana
Celebrem la cloenda del LÈCXIT
El passat dilluns 4 de juny a les 
17.30h es va celebrar a la Sala 
Celler de la Torre d’en Gorgs 
l’acte de cloenda del LÈCXIT del 
curs 2017-18.
Aquest acte donà fi a l’activitat 
del LÈCXIT d’aquest curs i va 
ser un reconeixement a totes 
les persones que en formen 
part: els infants participants, 
les persones voluntàries, 
les direccions i equips dels 
centres educatius, les entitats 
acollidores, la Biblioteca Esteve 
Paluzie, el personal tècnic 
municipal i de la Generalitat 
implicats en el projecte.

La cloenda va comptar amb la 
presència de l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, i del regidor d’Educació 
i Formació Continuada, Juan 

Antonio Grimaldo Dueñas, que 
van entregar als infants i a les 
persones voluntàries el llibre de 
relats que entre ells i elles han 
realitzat conjuntament.  

Des del Programa de Participació 
Ciutadana estem iniciant els 
treballs per a que es dugui a 
terme la XI edició de la Mostra 
d’Entitats els dies 29 i  30 de 

setembre a la Plaça de la Vila. 
Serà novament la Festa de les 
entitats i associacions que sortirà 
al carrer per donar a conèixer a 
la ciutadania les seves activitats, 

els diferents tipus d’entitats 
que hi ha a Barberà del Vallès, 
les noves associacions, també 
per a que les persones de les 
mateixes entitats es puguin 
conèixer millor, intercanviin 
informació, col·laborin....
La Mostra d’Entitats és una 
activitat molt consolidada, 
valorada per les associacions i 
entitats com un espai obert i de 
relació amb la ciutadania i amb les 
pròpies entitats i que se celebra 
en un espai obert i emblemàtic 
com la Plaça de la Vila.
Podeu trobar tota la informació 
al Portal d’Entitats de Barberà 
del Vallès o a la pàgina web 
municipal. 

XI Mostra d’Entitats a Barberà del Vallès

S’inicia una nova edició de Pressupostos Participatius

Enguany, com a novetat, les persones o entitats interessades podran presentar  
propostes amb un pressupost màxim de 50.000 euros.

Barberà del Vallès engega la tercera edició 
dels Pressupostos Participatius, una eina de 
participació i gestió de la ciutat, mitjançant la qual 
la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí 
de part dels recursos econòmics municipals. 

Els Pressupostos Participatius 2019 tindran  
una dotació total de 150.000 euros, i com a 
novetat d’aquesta ediciió, es podran presentar 
propostes amb un pressupost màxim de  
50.000 euros (IVA inclòs). 

En aquesta nova convocatòria es podran presentar 
propostes de qualsevol àmbit de competència 

municipal i han de tenir com a objectiu una 
intervenció a l’espai públic o als equipaments 
municipals o han de respondre al finançament 
d’activitatso serveis dirigits a les persones i/o  
d’intervenció comunitària. 

El termini de presentació de propostes  
s’iniciarà el proper 2 de juliol i finalitzarà el  
31 d’agost a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 

Podeu trobar les bases de la convocatòria i 
informació complementària al nou apartat  
de la web municipal: 
www.bdv.cat/PressupostosParticipatius2019 
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Esports
Resum temporada 2017-2018: Tres ascensos i dos títols en una temporada 
brillant per l’esport
Handbol
L’Handbol Barberà ha tancat 
una temporada perfecta: ascens 
a 1ª Catalana i títol de campió 
de 2ª Catalana. Des de bon 
començament, l’Handbol Barberà 
es va mostrar com a ferm candidat 
a l’ascens i va saber aguantar la 
pressió del seu màxim rival per 
pujar de manera directa. Poques 
setmanes després s’arrodonia la 
temporada amb el títol de campió 
en una emocionant eliminatòria 
davant l’Igualada.

Voleibol
L’equip femení del Club Voleibol 
Barberà assolia l’ascens a la 1ª 
Catalana després d’una temporada 
molt regular on sempre han estat 
entre els equips candidats a pujar 
de categoria. En la segona fase, 
i un cop concretat l’ascens, les 
barberenques es van quedar a les 
portes de poder sumar el títol de 
campiones de 2ª Catalana.
Per la seva banda, l’equip masculí 
del CV Barberà no podia assegurar-
se la permanència a la 1ª Nacional 
i ara queda a l’espera de saber si 
pot recuperar aquesta plaça un cop 
la Federació Espanyola estableixi 
les places disponibles per la nova 
temporada.

Hoquei patins
Amb cert suspens, però al final amb 
certa solvència, l’equip masculí 
de la Unió Esportiva Hoquei 
Barberà aconseguia l’ascens a la 1ª 
Catalana. El que semblava un fet 
gràcies a les ¡¡18!! jornades seguides 
sense perdre, es va convertir en 
certa angoixa quan a les darreres 
jornades costava guanyar. Però el 
gran avantatge assolit prèviament 
va permetre certificar el retorn a la 
1ª Catalana com a campions del 
seu grup de 2ª Catalana. 
Mentrestant, el primer equip 

femení, en la seva històrica primera 
participació a la Nacional Catalana 
ha acabat assegurant-se la 
permanència després d’una llarga 
temporada amb diverses fases de 
competició. 

Futbol americà
Hegemonia consolidada de l’equip 
femení de Barberà Rookies Club 
de Futbol Americà. Sense gaire 
oposició, les barberenques han 
reeditat el títol de campiones de 
la Lliga Nacional (setè títol en vuit 
edicions) guanyant els nou partits. 
Per la seva part, l’equip masculí 
es proclamava sots campió de 
la Lliga Catalana en el seu retorn 
a la competició després de 
diverses temporades a les Lligues 
Nacionals. 

Bàsquet
El Barberà Team Values ha assolit 
la permanència a la Lliga Nacional 
EBA gràcies a un bon final de 
temporada. Un discret inici de 
competició va deixar a l’equip en 
la part baixa de la classificació del 
seu grup durant moltes jornades, 
però al final es van guanyar els 
partits necessaris per evitar, fins i 
tot, la promoció de permanència. 
Es compleixen així tres temporades 
seguides (quatre en el global de 
la història del club) en la primera 
categoria nacional. 

Futbol
La quarta posició final de La 
Romànica al grup 6 de la 3ª 
Catalana de futbol s’ha de valorar 
com a factor notable d’una 
temporada amb molts alts i baixos 
pel futbol local. Fins a poques 
jornades del final La Romànica 
va mantenir opcions de lluitar 
per les places 
de promoció i 
d’ascens, però 
finalment no 
es va poder 
aconseguir. Això 
sí, la temporada 
2017-2018 

quedarà en el record històric de 
La Romànica Club de Futbol com 
la temporada en què va poder 
estrenar la gespa artificial al seu 
camp municipal. 
Per l’Escola de Futbol Barberà 
Andalucia la temporada no ha 
deixat gaires bones sensacions. 
Una primera part correcta, però 
sense aproximar-se a la zona alta 
del grup, va donar pas a un final de 
temporada molt discret que, fins 
i tot, va obligar a fer números per 
assegurar-se la permanència. El 
filial de l’Escola es va quedar a les 
portes de lluitar per l’ascens de 4ª a 
3ª Catalana.

Escacs
Una temporada més el Club 
d’Escacs Barberà va mostrar-se 
com un dels equips capdavanters 
de la Divisió d’honor de la Lliga 
Catalana. Fins a la penúltima 
jornada de la segona fase va tenir 
opcions de lluitar pel títol de la 
màxima categoria. I finalment va 
repetir la notable i meritòria tercera 
posició de la màxima competició 
catalana i una de les competicions 
de més nivell de tota Espanya. 

Atletisme
L’atletisme, amb un calendari de 
competició molt diferent en relació 
als esports d’equip, va viure una 
primera part de la temporada 
(la de pista coberta i la de camp 
a través) amb una destacada 
presència a diversos Campionats 
d’Espanya d’esportistes de la Unió 
Atlètica Barberà. I ara, immersos 
en plena temporada a l’aire lliure, 
es busquen les marques mínimes 
per poder participar, també, als 
Campionats d’Espanya de les 
diferents categories. 
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Esports
La ciutadania barberenca participa a la Diada de la Bicicleta
Enguany, la nostra ciutat ha 
celebrat la 30a edició de la Diada 
de la Bicicleta amb més de 
1.350 persones inscrites que han 
omplert els carrers de Barberà.
La jornada va començar a les 
7 del matí amb una sortida al 
Tibidabo de la Penya Ciclista 
Barberà i esportistes federats o 
amb llicència.
Des de primera hora, la 
ciutadania s’apropava a la plaça 
de la Vila per fer la seva inscripció 
i recollir la samarreta d’aquesta 
edició, que es va lliurar amb la 
col·laboració de l’Associació de 
Veïns i Botiguers del Casc Antic.
A les 11 del matí, l’Alcaldessa de 
Barberà, Sílvia Fuster Alay, va 
ser l’encarregada de donar el 
tret de sortida a la Bicicletada, 
i els i les ciclistes van omplir els 
carrers de la ciutat en un tranquil 
passeig que es va iniciar a la 
plaça de la Vila fins arribar al 

Bosc de Can Gorgs. 
Un recorregut 
d’aproximadament 
7,5 km.
Un cop es superava 
la línia d’arribada, 
la ciutadania 
participant va poder 
gaudir d’un dinar 
ofert per +QBO. Les 
encarregades de 
la seva distribució 
van ser l’Associació 
de Veïns i Veïnes 
de Can Gorgs II i l’Associació 
de Veïns i Botiguers del Casc 
Antic. La jornada va continuar 
amb el Grup Garabatos, que va 
dinamitzar la diada amb cançons 
i ball.
El punt i final de la jornada va ser 
el sorteig de diferents premis 
entre totes les persones inscrites 
en aquesta 30a edició de la 
Diada de la Bicicleta.

Els premis van ser lliurats per 
l’Alcaldessa de Barberà, Sílvia 
Fuster Alay, el regidor d’Esports, 
Francisco Blanco Romero, 
Carlos Seven Porte de la Penya 
Ciclista Barberà, José Antonio 
Pérez Hernández de Pedaladas 
By Rubio, Juan Manuel Gudim 
Fernández de Nil Bike, Cristina 
Flores Sáez de Pata Negra 
Cansaladers i Carlos Pérez Barba 
de Carrefour.

La 14a Nit de l’Esport guardona a Laura Gómez Ramón com a 
millor esportista i a la Unió Esportiva Barberà com millor entitat

El Teatre Municipal Cooperativa 
es va omplir un any més de 
centenars de persones dedicades 
al món de l’esport local, amb la 
celebració de la Nit de l’Esport 
barberenc, que enguany ha 
celebrat la seva 14a edició.
L’Alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay va 
donar la benvinguda a totes 
les persones presents i va 
manifestar la importància 
de la celebració de la Nit de 
l’Esport per retre “homenatge al 
món de l’esport local, a clubs, 
associacions, esportistes i a totes 
les persones que contribueixen 
en la construcció d’una ciutat 
saludable, sociable i acollidora”.  
Fuster va manifestar el gran 
moment que viu l’esport a 
la ciutat, en la que “gairebé 
8 mil persones de la ciutat 
estan inscrites en alguna de 
les Instal·lacions Esportives 
Municipals, i més de 3.500 estan 
associades a una entitat”,  i en la 
que s’està consolidant un “model 
sostenible i accessible per la 
majoria de la ciutadania. Treballem 
perquè l’esport formi part de 
manera regular de la vida de totes 
i totes, sense cap distinció i sense 

cap tipus d’exclusió”.  Durant 
el seu discurs, l’Alcaldessa 
va fer públic un dels 
projectes en els quals es 
treballa des de fa mesos, 
la posada en marxa del 
Consell de l’Activitat Física 
i l’Esport de Barberà, 
un òrgan que permetrà 
compartir i estimular la 
participació ciutadana i 
de les associacions en la 
gestió de tots aquells afers 
relatius de l’àmbit esportiu 
de Barberà.
L’acte va anar avançant 
i va arribar al moment 
de desvetllar el nom 
de l’esportista i l’entitat 
guardonada d’aquesta 14a 
edició.
El primer en lliurar-se va ser el 
guardó a millor esportista del 
2017, on la tercera classificada 
va ser la tenista, Esther López 
Alcaraz; el segon classificat va 
ser Enrique Catalan Alamino 
del Club Petanca Barberà; i 
finalment, la guanyadora de la 
14a edició de la Nit de l’Esport 
va ser la triatleta, Laura Gómez 
Ramón.  
A continuació, es va dur a terme 

el lliurament del premi a l’entitat 
més destacada. En tercera 
posició va quedar el Club 
d’Escacs Barberà. En segon lloc, 
el Club Voleibol Barberà Comerç 
Urbà ; i finalment, el premi a 
millor entitat de l’any 2017 va ser 
per la Unió Esportiva Barberà. 
Recollia el guardó el seu 
president, José Nuñez Sevilla.
Llistat complet d’esportistes i 
entitats guardonades a la web 
municipal.
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Equitat de gènere
La Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família i l’Oficina 
de Polítiques de Gènere organitzen una trobada coeducativa 
per al professorat

La Biblioteca Esteve Paluzie va 
acollir el passat 7 de juny, una 
Trobada coeducativa adreçada 
a professorat de diferents 
centres educatius que tenia 
per objectiu visibilitzar les 
bones praxis coeducatives que 
s’estan realitzant a la ciutat, així 
com donar a conèixer entre el 
professorat nous fons bibliogràfics 
sobre la matèria.  
La jornada es va iniciar amb 
diferents visites guiades a càrrec de 
la directora de la Biblioteca Esteve 
Paluzie, Berta Cama Sánchez. 
Durant el recorregut es va posar 
de manifest l’aposta ferma que la 
biblioteca barberenca ha realitzat 
durant els últims anys per incloure 
la perspectiva de gènere en el seu 
funcionament, ampliant els seus 
recursos sobre la temàtica i creant 
nous espais. El recorregut s’iniciava 
al fons bibliogràfic especialitzat 
en gènere, feminisme, noves 
masculinitats i violència masclista.  
El professorat també va poder 
conèixer el nou racó coeducatiu, 
ubicat a l’àrea infantil, perquè 
famílies, infants i escoles poden 
trobar diversos contes que 
trenquem amb els estereotips i els 
rols de gènere; i visitar l’exposició 
Per ser nena, una mostra cedida 
per l’Institut Català de les Dones, 
que reconeix a les nenes la 
categoria de protagonistes, amb 
veu pròpia, del seu esdevenir.
La jornada va continuar amb la 
presentació del llibre Coeducació, 
aposta per la llibertat, acte obert 
a la tota la ciutadania, que va 
comptar amb la presència de 
dues de les especialistes més 
reconegudes en el món de la 
coeducació, la catedràtica en 
sociologia i autora del llibre, 
Marina Subirats i Martori, i la 
filosofa i sociòloga, Amparo Tomé 
González. 
La presentació de l’acte va anar a 
càrrec del regidor d’Educació, 1ª 
Infància i Família, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas i de la  regidora 
de Programes per a Col·lectius 
Socials: Infància, Adolescència, 
Joventut i Igualtat, Feminisme 
i LGTB, Mireia Sánchez Pi, que 
van posar en valor el treball que 
s’ha dut a terme a la ciutat en 

els darrers anys, fent de Barberà 
una ciutat pionera i referent en 
coeducació. 
Durant la presentació Marina 
Subirats i Martori va explicar 
com Barberà del Vallès “és un 
dels municipis més avançats 
de Catalunya en matèria de 
coeducació” i el fet de venir a 
presentar el llibre a la ciutat “em fa 
molta il·lusió perquè va ser un dels 
municipis que va confiar en l’entitat 
CoeducAcció”.
La sociòloga va manifestar 
que a dia d’avui les escoles no 
són igualitàries “es continuen 
transmetent rols negatius i 
estereotipats a nens i nenes, i 
cada cop els rols de nens són més 
perjudicials. És necessari que a les 
escoles es realitzi el que anomenem 
la construcció de la mirada violeta”. 
Per la seva banda, Amparo Tomé 
González va destacar que l’única 
forma d’avançar en aquesta 
societat és “quan educació i 
igualtat van juntes i Barberà del 
Vallès ho ha combinat molt bé”.   
Amparo Tomé va manifestar 
que al llarg dels anys s’ha posat 

en evidencia la desigualtat i 
discriminació que pateixen les 
dones i s’ha visibilitat tot el que 
les nenes i joves necessitaven, 
però que el fet d’apoderar-les 
ha provocat que ens descuidem 
dels nens. “A les dones les hem 
donat valor, autoritat, confiança, 
però ens hem oblidat dels 
nens”. “Cal ensenyar-los valors 
que tradicionalment han estat 
femenins com l’amabilitat, la 
tendresa i la bondat, com elements 
bàsics de viure i conviure. Hem 
d’obrir les finestres del cor dels 
nois, per tal que comencin a sentir 
que la violència no serveix, només 
perquè ells també pateixen amb la 
violència”.
Les assistents a les jornades han 
estat docents i professorat de les 
Llars d’Infants, Escoles i Instituts 
de Barberà que van compartir 
algunes experiències coeducatives 
que com a centres porten anys 
treballant i el canvi positiu que ha 
suposat, tant a nivell professional 
com personal. 
A l’acte van assistir 70 persones, 65 
dones i 5 homes.
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Comerç
Nova edició de la Mostra Gastronòmica
La plaça Garcia Lorca va 
ser l’escenari de la Mostra 
Gastronòmica de la nostra ciutat, 
enguany en la seva quarta edició.
En aquesta ocasió van ser 8 
establiments de restauració de 
Barberà els que van mostrar 

les seves 
especialitats 
(Bar Granja 
Can Llobet, 
Cerveseria 
La Penúltima, 

La Vermuteria, Oasis Barberà, 
Restaurant Sultán, Restaurant 
Tàpera, Restaurant Tres Puertas, 
Sin cubiertos).
Durant la celebració de la Mostra, 
el diumenge 3 de juny a les 
12.30h es va fer el lliurament dels 
premis de la Ruta de la Tapa a la 
Millor Tapa i al Millor Servei. La 
regidora de Comerç i Mercats, 
Yolanda Molinero Campillo, va 
lliurar el guardó a La Vermuteria 
(millor tapa) i al Bar Granja Can 
Llobet (millor servei).
El mateix diumenge a les 16h es 
va realitzar el sorteig del sopar 
per a dues persones, d’entre 
les persones participants a la 
mostra que haguessin consumit i 
segellat cada una de les caselles 

dels establiments participants.
La Mostra Gastronòmica i la Ruta 
de la tapa són dues iniciatives 
incloses en el programa Tastem 
Barberà organitzats per la 
Regidoria de Comerç i Mercats 
de l’Ajuntament de Barberà i 
l’Associació de Comerciants 
Barberà Comerç Urbà, amb 
l’objectiu de dinamitzar i 
promocionar el comerç del 
municipi.

Posa’t el comerç barberenc al teu mòbil amb la nova App
Ja es pot descarregar la 
nova aplicació de comerç de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
En aquesta ocasió, l’aplicació 
mòbil mostra tota l’oferta 
comercial de la ciutat, amb la 
finalitat de fomentar el comerç 
urbà i apropar a la ciutadania els 
establiments locals.
Aquesta aplicació dona la 
possibilitat de consultar 
la informació de tots els 
establiments comercials i de 
serveis de Barberà del Vallès, 
a través de fitxes que inclouen 
l’horari, l’adreça i la forma de 

contacte.
També dona la possibilitat 
d’obtenir una Targeta de 
Fidelització Comercial per tal de 
gaudir d’avantatges, descomptes 
i promocions ofertades pels 
propis comerços. Aquesta targeta 
és gratuïta i digital, i serveix per 
anar acumulant descomptes i 
promocions a totes les botigues 
que s’hagin donat d’alta. 
Aquelles persones que no 
tinguin dispositiu mòbil, podran 
gaudir dels mateixos avantatges 
i descomptes amb una targeta 
física, també gratuïta.

APP
GRATUÏTA

el comerç barberenc
Posa’t 

al teu mòbil
COMERÇ DE QUALITAT I DE PROXIMITAT

experience

Barberà

COM FUNCIONA

Senzilla d’utilitzar

Disseny atractiu

Consultes personalitzades

Cercador de comerços incorporat

APP de COMERÇ de BARBERÀ DEL VALLÈS

Descarrega-la:
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El Servei Socioeducatiu El Forat 
vol facilitar la participació dels i les 
adolescents a Barberà del Vallès a partir 
d’una oferta d’activitats i tallers lúdico-
educatius gratuïta. La programació es 
dissenya a partir de les propostes dels 
i les adolescents de Barberà i pretén 
per aprofundir i treballar aspectes 
relacionals i personals. Hi pot participar 
qualsevol persona entre 12 i 15 anys que 
li interessi. 
El Forat també té una aula d’estudi 
assistit amb un equip educatiu que 
orienta i reforça en la trajectòria escolar.
Horari d’obertura d’El Forat: 
· Abril, maig, juny, setembre i octubre; 

dilluns i dimecres de 16.30 a 20h. 
Dimarts, dijous i divendres l’equip d’El 
Forat surt a fer les activitats al carrer. 
· Novembre, desembre, gener, febrer i 
març; dilluns i dimecres de 16.30 a 20h. 
Dimarts i dijous de 18h a 20h. Els dimarts 
i dijous de 16.30 a 18h i els divendres 
l’equip d’El Forat surt a fer les activitats 
al carrer.
Tens ganes de divertir-te? 
T’agradaria fer tallers i activitats a les 
tardes?
Busques un espai on estar amb els teus 
amics i amigues? 
Vols fer noves amistats?
Participa al Forat!

El Forat obre de nou les seves portes

Com cada juliol organitzem 
els campaments d’estiu, 
unes estades per a infants 
i joves, on en plena natura, 
aprendrem a conèixer i 
estimar l’entorn i a conviure 
en grup. Els campaments 
són oberts a tots 
els infants i joves 
d’entre 6 i 16 anys 
que hi vulguin 
participar, tot i que 
les places són 
limitades. Aquest 
any anirem al 
Terreny d’Acampada 
la Palanqueta, situat 
a Aransa (Lles de la 
Cerdanya) entre els 
dies 14 i 22 de juliol. 
Per a totes 
les famílies 
que estigueu 
interessades, les 
inscripcions estaran 
obertes fins al 

30 de juny, per realitzar 
la inscripció ens podeu 
enviar un correu a santjordi.
aeig@gmail.com , trucar-
nos al 692165258 o entrar 
a la nostra web www.
causantjordi.cat 

Campaments estiu CAU St. Jordi

El passat dissabte 21 d’abril vam celebrar el Dia 
Universal de la Participació Infantil. Ens vam centrar 
enguany en què els infants reflexionin sobre els 
espais públics de Barberà destinats a elles: parcs i 
places; rumiant sobre si l’organització de les ciutats 
està pensada pels infants.
Al finalitzar la jornada, quan només quedàvem 
monitores recollint, vam presenciar l’agressió 
d’un home cap a un nen que estava jugant amb 
una pilota. L’home justificava de molt males 
maneres aquesta agressió basant-se en una placa 
que prohibia el joc amb pilota en aquell espai. 
Després de cridar-li l’atenció, ell va contestar amb 

improperis, tant a nosaltres com als infants de la 
plaça. Seguidament, alguns monitors i monitores 
vam decidir pintar la placa com a acte reivindicatiu, 
semblant-nos vergonyós que algú la utilitzés per 
justificar una agressió.
Creiem fermament que la prohibició del joc és una 
vulneració dels drets dels infants. I fer-ho en uns 
temps en què els demanem que deixin de “jugar 
amb maquinetes”, ho és encara més. Creiem també 
que criminalitzar una acció com el joc no és la 
solució i veiem necessari buscar alternatives. Ja hi 
ha ajuntaments que han canviat els seus rètols de 
“prohibit jugar a la pilota” per “jugar amb respecte”.

Prohibiríem la circulació arreu de Barberà  
en cas que es produís un accident amb  
un cotxe? Lamentablement cada any es  
produeixen numerables accidents amb vehicles 
dins de la nostra ciutat i, en lloc de prohibir la 
circulació, provem de millorar la seva regulació 
i convivència entre vianants i conductores i 
conductors.
Ens sembla molt greu que el fet denunciat  
per xarxes socials sigui la ratllada del rètol  
i no que un infant hagi estat agredit per un adult, 
que a més s’emparava en aquesta prohibició,  
de la qual estem totalment en contra.

Grup de monitors i monitores de l’esplai El Piolet

Vols passar un estiu 
diferent? Vine al Casal i 
a les Colònies de l’Esplai 
l’Esquirol! 
Les colònies 
tindran una durada 
de tres dies (del 
16 al 18 de juliol) 
o de set dies 
(del 16 al 22 de 
juliol). Aquest any 
anirem al Terreny 
d’Acampada la 
Palanqueta, situat 
a Aransa (Lles de la 
Cerdanya). 
El casal d’estiu 
està destinat per a 
infants i joves de 3 
a 14 anys.
Tota la informació 
de les nostres 
activitats la podreu 
trobar a la pàgina 
web celesquirol.

es i al correu electrònic 
celesquirol@celesquirol.es

Activitats d’estiu de l’Esquirol




