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Aquest estiu... REFRESCA’T
la fruita és una bona opció
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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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S’informa a totes les persones usuàries que alguns espais de 
les Instal·lacions Esportives Municipals de Can Llobet i Maria 
Reverter romandran tancats en determinats períodes per 
portar a terme actuacions de manteniment, millora i neteja. 
- IEM Can Llobet: el període de tancament de la piscina 
coberta i de la sala de fitness serà del 30 de juliol al 12 d’agost 
ambdós inclosos.
- IEM Maria Reverter: el període de tancament de la piscina 
coberta, sala de fitness i sales d’activitats serà del 13 al 26 
d’agost ambdós inclosos.
AgraIm la vostra comprensió.

Parada tècnica de les Instal·lacions 
Esportives Municipals de Can 

Llobet i Maria Reverter
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Seguim treballant pel canvi 
polític a Barberà i fent realitat els 
projectes compromesos

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

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Juliol és un mes de Festa per a 
Barberà del Vallès

Començàvem amb la inauguració del XLI Open 
Internacional d’Escacs de Barberà del Vallès. Vaig poder 
patir la “humiliació” de ser vençut per un jove mestre que ni 
tan sols es mirava els quatre taulers que jugava. En realitat 
una derrota que es transforma en admiració pel mestre.
Així mateix vaig poder presenciar diverses vegades les 
partides en viu. És impensable situar tanta gent en un espai 
tan reduït i alhora tant silenci per no molestar els jugadors 
i jugadores. Un tauler d’escacs (escaquer) agermana 
pobles, iguala les persones i serveix per divertir-se. També 
t’ensenya com pensa la gent i així te la fa conèixer millor.
Hem portat el nom de Barberà del Vallès a tot el món dels 
escacs: 222 jugadors, 18 països d’arreu del món, una gran 
victòria per a Barberà del Vallès.
Sincronitzadament, la nostra Festa Major. Aquest any amb 
més seguretat que mai. Cal agrair a totes les persones 
treballadores de l’Ajuntament que ho han fet possible, des 
dels que munten i desmunten escenaris fins als que a altes 
hores de la matinada se’n van a dormir un cop assegurat 
que l’espectacle ha estat un èxit.
Grans i petits han pogut disfrutar de la nostra Festa Major. 
Si recordem el seguici, un gir inesperat del nostre cap de 
colla de Geganters, anunciant el seu darrer seguici. És 
important que els grans anem deixant pas als joves en tots 
els aspectes de la vida.
Actuacions per a tots; petits, joves, grans i jovesgrans. Jocs 
d’aigua, castells inflables, orquestra Maravella, havaneres, 
sardanes, espai jove, balls, sopars, ...
Tot un encert el punt lila col·lapsat, afortunadament, 
més per informació que per denunciar comportaments 
impropis.
En resum podem dir una molt bona Festa Major, que en 
l’últim minut ens va espantar la pluja. Amb temença per 
si no es podia fer el castell de foc, però només va ser una 
remullada i prou.
No fa gaires dies es va aconseguir la venda d’un terreny 
a Can Rabella. Aquesta acció de ben segur que ens 
instal·larà un important nucli logístic de mercaderies per 
a tota Europa, amb la creació de nombrosos llocs de 
treball que ajudaran a rebaixar l’índex d’atur a la ciutat i a la 
comarca.
La famosa pasarel·la del Baricentro quedarà redefinida dins 
d’un projecte anomenat millora dels accesos de la N-150, 
on es proveïrà d‘una passera segura tant per a vianants 
com pedalants fins a Baricentro i que connecti amb 
Cerdanyola i Ripollet. Ja s’han signat els documents per a 
iniciar aquest estudi i projecte el més aviat possible.
Sóm a les portes de les vacances d’estiu per a la majoria 
dels treballadors. Molt bon estiu per a tots, recupereu 
forces que ens queda un final d’any força interessant.

Hi ha un temps per gaudir de la vida i hi ha un temps per 
fer vida, tots plegats fem de Barberà del Vallès una ciutat 
viva.

Bon estiu i ens trobem a la tornada.
Pau i bé.

Aquest estiu, s’han fet tallers gratuïts per a joves, així 
com, un casal d’estiu per infants i adolescents amb 
autisme. També hem gaudit de la Festa Major, on 
com cada any les entitats i la ciutadania han sigut 
les principals protagonistes. En aquesta s’ha aplicat 
per segona vegada un Protocol contra les Violències 
Masclistes als Espais Festius i d’Oci. Aquest va néixer 
de la ciutadania i l’ajuntament va decidir donar suport 
a la bona tasca feta per les entitats feministes. Des de 
l’Oficina de Polítiques de Gènere i l’àrea de Col·lectius 
Socials i Cultura s’ha treballat per poder aplicar-lo 
juntament amb les entitats. Per primera vegada, s’ha 
posat un Punt Lila on s’ha assessorat 435 persones. 
Sabem que queda molt per fer, i que hi ha aspectes a 
millorar, però el que està clar que la tasca de formació 
d’aquests últims anys al personal municipal i el treball 
compartit amb entitats i ciutadania, ha fet que totes 
plegades siguem agents claus i actius per sensibilitzar 
i conscienciar vers les agressions masclistes.
Al mateix temps, estan essent setmanes que es va 
executant projectes que hem estat treballant aquests 
dos darrers anys i que fan realitat un model de ciutat 
on els i les vianants i la bicicleta, i les alternatives 
a l’aparcament, són la prioritat. Els projectes de 
reurbanització de carrers són ja una realitat (Pintor 
Murillo-Dr. Ferran i Migdia-Barcelona) i, en el darrer 
trimestre de l’any seguiran amb les obres a Urgell-Est-
Indústria o a la Plaça Josep Badia-Estació de Renfe. En 
les alternatives a l’aparcament, ja hem desactivat una 
part de la zona blava de Pintor Fortuny per les obres 
a Pintor Murillo, hem assegurat el mateix nombre 
d’aparcaments en les obres a Ronda Indústria, i ja 
tenim aprovat el projecte de reforma de la vorera 
industrial entre Novartis i Institut La Romànica, a més 
de treballar en la millor dinamització de l’aparcament 
d’Antoni Serra. Per últim, també hem de destacar que 
s’ha fet realitat la compra dels locals de l’edifici de 
Ronda Santa Maria 211, on es reubicaran dependències 
municipals, per donar millor servei a la ciutadania, 
i que farà possible tirar endavant l’Aula de la Dona, 
a les dependències municipals del carrer del Bosc. 
Finalment, la venda de terrenys de propietat municipal 
de Can Rabella (terrenys que provenien de la cessió 
obligatòria que marca la llei) ha suposat un ingrès, 
que s’ha de destinar a patrimoni municipal del sòl i de 
l’habitatge, i que farà possible activar el compromís de 
destinar 1 milió d’€ a compra d’habitatge per a lloguer 
social i municipal. 

Per primera vegada, s’ha posat un Punt Lila on s’ha 
assessorat 435 persones
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Sin dialogar sólo hay bloqueo.  
Con diálogo, soluciones

Els Escacs, eina pedagògica

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Aquests dies, hem gaudit del nostre Open 
Internacional d’Escacs, un dels esdeveniments 
amb més història de la ciutat de Barberà. 
Enhorabona a l’organització, per l’èxit de 
participació i de qualitat de les persones 
participants, que aquest any ha tingut 225 
persones de 19 països, 50 de les quals, són 
titulats internacionals, però sobretot per tot el que 
transmeten. Pensant en com vivim avui en dia, 
en com afrontem la nostra vida, no dubto que el 
contingut pedagògic dels escacs per l’educació 
de la nostra canalla, i el seu caràcter beneficiós 
des del punt de vista psicològic i formatiu són 
del tot necessaris. Desenvolupen el sentit de 
l’observació, la capacitat de concentració, i l’agilitat 
mental. Quan jugues una partida, has d’aprendre 
a identificar els teus objectius, a donar-los la 
justa importància, a planejar d’una manera lògica 
les jugades. No hi ha dubte de que els escacs 
cultiven el nostre caràcter i ens obliguen a prendre 
decisions, que si no es pensen bé, et condicionen 
tota la partida. 
La vida té moltes semblances amb una partida 
d’escacs, perquè les decisions que prens les 
arrossegues fins al final, havent de reconduir la 
nostra “partida”, aprenent a “jugar” amb les fitxes 
de les que disposes i prenent decisions renovades 
si vols acabar guanyant. 
Un taulell amb fitxes no és gaire mediàtic, ho sé. 
Gairebé ningú ens podria dir qui és el Messi actual 
dels escacs, o quins països tenen a les millors 
jugadores i jugadors mundials. Però cal donar-li 
el reconeixement que es mereixen, els escacs i 
especialment al nostre club d’Escacs Barberà. Ja 
fa més de 66 anys que treballen per aquest esport 
a la nostra ciutat i per transmetre els seus valors. 

En tots els àmbits de la nostra societat, ens 
calen més jugadores i jugadors d’Escacs, més 
persones que pensin en les conseqüències de 
les seves decisions i de com afecten aquestes a 
la resta de “fitxes”. 

Això és igual a la política, on massa sovint trobem 
“jugadors” que només volen acabar amb les fitxes 
del contrari, o que estan en un escac continuo, 
sense veure que en moltes ocasions això els hi fa 
perdre la partida.

Después de tantos y tantos plenos sin contenido 
político, en el que las mociones de los grupos 
municipales, principalmente de la oposición, han 
tomado el único protagonismo. Después del cúmulo de 
despropósitos de los últimos plenos, con intervenciones 
dobladas del propio gobierno, todas ellas sin contenido 
político, y lo que es peor sin contenido ni iniciativa 
política municipal, donde hemos podido ver de la mano 
del Partido Popular a la PCPB y JUNTS (Podemos y 
CUP). Donde hemos podido observar como el gobierno 
va recibiendo órdenes externas vía WhatsApp, es poco 
menos que un escándalo que en el legítimo marco 
donde la oposición podemos hacer política de ciudad 
no nos dejan trabajar por Barbera.
Yo, que llegué a reconocer ciertos errores en épocas 
pretéritas, no puedo dejar de sorprenderme al ver como 
ahora conjugan Anarquía y Totalitarismo en el gobierno 
de nuestra ciudad. Si, dos palabras antagónicas, pero 
que describen a quienes nos gobiernan. Unos lo son por 
méritos propios, a otros les viene impuesta.
Ay de aquellos que enarbolando la bandera de “ la tierra 
para quien la trabaja” pusieron tierra de por medio, y hoy 
desde las trincheras del aparato político de su partido 
ejercen el poder de manera autoritaria, impidiendo la 
intervención de otros y controlando todos los aspectos 
de la vida de su partido y de nuestra Ciudad.
Con lo fácil que es apostar por la vía del diálogo, la 
negociación y el pacto para ayudar a que se consolide 
la distensión, a que cuenten con la oposición, porque 
todos trabajaremos en el mismo camino, en la misma 
dirección, cuya meta es Barberá y sus ciudadanos y 
ciudadanas, ¿les puede caber alguna duda, o alguien 
siente deseo de ser la guinda del pastel? Es triste que 
esos responsables políticos no sepan aprovechar la 
oportunidad que se ha abierto con este tiempo nuevo, 
salvo, claro está, que ellos la utilicen para el rédito 
propio, en vez de aprovechar la ventana de oportunidad 
abierta y solucionar los problemas de la gente. Algún día 
deberán responder ante la ciudadanía.
Aprovechemos la nueva corriente progresista y 
trabajemos en medidas a favor del empleo, la formación 
y el diálogo con los agentes sociales. Abrámonos a 
la igualdad y a la cohesión social igual que lo está 
haciendo el resto de ciudades y pueblos de Catalunya 
y España. Es necesario que el gobierno de la Ciudad 
establezca cuáles son sus prioridades y abrir un diálogo 
franco y directo con la oposición para trabajar juntos en 
los temas de ciudad, trabajemos juntos por la cultura, 
por la juventud, por la educación, por el deporte, por 
nuestras personas mayores, por nuestros servicios 
sociales, por nuestro comercio, por la igualdad de 
género, por el medio ambiente, y por una salubridad 
pública que de un nivel óptimo a las calles de Barberá.
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El govern de Pedro Sánchez  
i les esperances de canvi

Nuevo líder del PP, el futuro de 
España

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

El Partido Popular vuelve a intentar reconquistar el 
corazón de todos los españoles

Con Pablo Casado empieza para el Partido Popular una 
nueva etapa orgullosa con nuestro pasado y ambiciosa 
y con ilusión con nuestro futuro. Tenemos que volver 
al eje de la sociedad española para no permitir que 
deshagan nuestra labor, volver para enarbolar nuestras 
señas de identidad de siempre. 
El contrato del Partido Popular con España pasa, 
primero, por reforzar nuestra Constitución en vez de 
plantear abrirla en canal; por intentar reforzar nuestro 
Código Penal para poder evitar cualquier desafío 
secesionista; por conectar con esa España de las 
banderas en los balcones que nos reclama seguir 
liderando la defensa de la unidad nacional.
Queremos retomar las modificaciones electorales 
que planteamos en el año 2014 y fue rechazada 
por la oposición para que decidan los ciudadanos 
quiénes tienen que ser los alcaldes y qué partido debe 
gobernar, y plantear también una posible modificación 
de la Ley Electoral con prima al partido ganador, de 
manera que no dependamos de bisagras nacionalistas.
Nuestro compromiso con España pasa por bajar 
impuestos mientras ahora el Gobierno socialista quiere 
subirlos; de suprimir los impuestos que no son justos, 
como el de Donaciones, el de Sucesiones y el de 
Patrimonio; con bajar el Impuesto sobre Sociedades y 
el Impuesto sobre la Renta, como nos comprometimos 
en la última campaña electoral y no nos dejaron hacer 
aquellos que decían que eran nuestros socios de 
investidura.
El Partido Popular vuelve a poner como principio el 
compromiso con la educación, no sólo para velar que 
no se deshaga una buena Ley de educación, sino 
también para evitar que el nuevo Gobierno socialista 
vaya contra la libertad de elección de la educación 
concertada, intente abrazar el adoctrinamiento 
educativo o quiera dividir a nuestros hijos por la lengua 
que empleen en el colegio.
Nuestra preocupación es, como siempre ha sido, 
por una sanidad y unas pensiones excelentes, a la 
altura de las necesidades de nuestra sociedad, pero 
también sostenibles, justas, con los que ya se retiran, 
y también garantizadas para los jóvenes que vienen 
detrás. Seguiremos poniendo como guía las políticas 
de familia, de natalidad y de incentivo a la conciliación 
familiar. 
El PP ha vuelto. Estamos dispuestos otra vez a liderar 
esta sociedad con el orgullo de saber que son nuestros 
principios, nuestras ideas y nuestros valores los que 
más representan a todos los españoles. España nos 
necesita más que nunca. 

El recent canvi de govern com a conseqüència de 
la moció de censura a Rajoy, que ha situat a Pedro 
Sánchez a la presidència, ha suscitat comparacions 
amb el govern de Portugal i també expectatives de 
canvis en les polítiques antisocials del Partit Popular.
La comparació amb Portugal, on també hi ha un 
govern del Partit Socialista, amb el suport de les 
esquerres del Bloco i del Partit Comunista amb els 
Verds, no aguanta una primera anàlisi superficial: a 
Portugal es va signar un pacte mínim amb mesures 
contra l’austeritat, mentre que a Espanya la moció de 
censura va ser higiènica per acabar amb la corrupció 
del PP, sense cap acord escrit, i incloent grups 
clarament de dretes com el PNV o el PdCAT. 
Entenent que no és un govern amb un pacte 
d’esquerres, sinó un govern per acabar amb la 
corrupció del PP, el marge per a l’esperança d’acabar 
amb les polítiques antisocials queda molt constrenyit. 
Les primeres declaracions d’intencions de recuperar 
l’atenció sanitària universal, de revocar la reforma 
laboral (només la del PP, no la del PSOE), d’acabar amb 
la llei Mordaça o de restablir el diàleg amb Catalunya, 
sembla que també seran objecte de retallades. 
En primer lloc, l’esborrany del Decret per restablir 
l’assistència universal exigia demostrar 90 dies de 
residència, i tot i que després de les pressions s’ha 
eliminat aquest requisit, la proposta està molt lluny de 
la que va fer el PSOE l’any 2016 des de l’oposició. Pel 
que fa a la reforma laboral, ja no es parla de derogació, 
només de reformar alguns dels aspectes més negatius. 
Per molt que hagi tingut el recolzament de les 
esquerres (i algunes dretes), el PSOE no està obligat per 
un pacte escrit a legislar per limitar l’austeritat ordenada 
des de Brussel·les, com passa amb els socialistes 
portuguesos. I el PSOE, igual que el PP, Ciutadans, 
PdeCAT o PNV, no té un programa autònom i sobirà 
davant la Troika, no oblidem que van obeir amb la seva 
reforma laboral, amb les retallades i amb la reforma de 
l’article 135 de la Constitució per donar prioritat al deute 
davant de les necessitats socials.

Que et doni suport l’esquerra no permet afirmar 
que les teves polítiques ho siguin, cal analitzar a qui 
beneficien i si tenen voluntat transformadora o si 
només són declaracions d’intencions. Ho hem viscut 
amb les propostes socials de la CUP com a condició 
per donar suport al govern Puigdemont, i segurament 
ho viurem amb Sánchez. Malauradament, a 
diferència de l’esquerra, quan és la dreta qui dóna 
suport a un govern sempre es paga la factura, com 
hem comprovat a Barberà amb la gestió del local 
dels CDR.
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Territori i Medi Ambient

Barberà del Vallès és una ciutat 
viva, amb un espai urbà on hi 
conviuen ciutadania, comerços, 
restauració, indústries... Tota 
aquesta activitat que és tan 
positiva en molts aspectes, 
aporta per altra banda una 
important generació de residus 
que aquest municipi, ha de 
gestionar.

La gestió que es fa dels nostres 
residus avui en dia respon a 
l’evolució del propi sector i 
de la normativa reguladora. 
Així, primer van aparèixer els 
contenidors grisos en els 
nostres carrers, acompanyats en 
una següent etapa pels de vidre, 
als quals van seguir plegats els 
grocs d’envasos i els blaus de 
paper i cartró. Els darrers en 
arribar van ser els de recollida 
de la fracció orgànica, ara fa poc 
més d’una dècada, completant 
el sistema de recollida selectiva 
de 5 fraccions estès arreu del 
territori català.

La recollida selectiva de 
residus de Barberà del Vallès, 
amb la utilització del sistema 
esmentat, se situa en el 30%, 
per sota de la mitjana de 
Catalunya (39%) i molt lluny 
dels objectius europeus que 
marquen que per a l’any 2020 
els residus correctament 
segregats han de suposar 
un 50% del total generat, i 
dels catalans que són encara 
més exigents establint com a 
objectiu un 60%. 

Aquesta és una situació 
generalitzada a la gran 
majoria de municipis 
catalans pel que cal treballar 
arreu per promoure el 
canvi, tanmateix, la situació 
a Barberà del Vallès 
requereix d’un esforç 
intensiu atès que no només 
els nivells de recollida 
selectiva són baixos sinó 
que, lluny de millorar, es 
troben estancats de fa 
anys amb fins i tot tendència al 
decreixement.

Davant d’aquest repte, els 
municipis, amb la necessària 
i imprescindible col·laboració 
de la ciutadania, han de 
treballar en la millora de la 
gestió que es fa dels residus 
que es generen. En aquest 
sentit, per una banda, les 
campanyes de conscienciació 
de la ciutadania i de l’ús que es 
fa del servei de recollida, hauran 
de prendre molt protagonisme 
d’ara endavant. Cal prendre 
consciència que l’anàlisi de 
la bossa tipus, que mostra la 
segregació real que es podria 
fer dels residus que es generen, 
demostra que es podria reciclar 
fins al 84% dels residus.

Per l’altra, s’afronta una nova 
època transformadora dels 
sistemes de recollida de residus 
que ens envolten. S’han de 
proposar nous models més 
recuperadors d’acord amb els 
requeriments de les institucions 

europees, del Govern de 
la Generalitat i de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
D’entre els sistemes existents, 
el sistema de contenidors en 
carrer té un límit teòric màxim 
del 50% de recollida selectiva, 
per tant, no es dibuixa com un 
sistema que per si sol permeti 
assolir els objectius normatius 
establerts. Per contra, d’altres 
sistemes com el “porta a 
porta” ha demostrat en els 
més de 100 municipis on està 
implantat que permet assolir 
percentatges de recollida 
selectiva superiors al 70% (i fins 
al 85% si va acompanyat d’un 
sistema fiscal de pagament de 
la taxa de residus en funció de la 
generació de residus).

El contracte de recollida de 
residus de Barberà del Vallès ha 
de ser renovat al març de 2019, 
per això, cal aprofitar l’avinentesa 
per introduir en el nostre sistema 
de recollida aquelles millores 
que ens permetin arribar als 
objectius establerts. La regidoria 
de Territori i Medi Ambient, 
proposa iniciar un canvi de 
model, que ha de comportar 
la corresponsabilitat de la 
ciutadania i dels gestors. Per 
aquest motiu, es plantegen com 
a mesures a incorporar en el nou 
servei de recollida de residus 
i neteja viària que es preveu 
implantar a principi de 2019, les 
següent millores:

· La implantació per etapes 
d’altres sistemes de recollida 
alternatius als contenidors, 
tipus porta a porta en 
determinades zones de la ciutat.

La recollida de residus es transforma: Objectiu 60%

Evolució del % de recollida selectiva a Barberà 
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· La potenciació de la 
fracció orgànica incorporant 
contenidors de la mateixa 
capacitat que per les 
altres fraccions de residus 
(actualment són de 240 litres vs. 
els 3.000 litres per la resta de 
fraccions). La fracció orgànica 
pot suposar més del 40% dels 
residus generats, per contra 

actualment només se separa un 
5%.

· La dotació a totes les illes de 
contenidors de les 5 fraccions 
de residus (a data d’avui encara 
existeixen moltes on només 
es troba el contenidor gris de 
la fracció resta i el d’orgànica) 
i renovació de tots els 

contenidors.
· La implantació d’una recollida 
específica per a grans 
productors, donant prioritat per 
a l’ús dels contenidors en el 
carrer al sector domèstic.

· Dimensionat adequat i 
renovació de maquinària dels 
servei de recollida de residus i 

neteja viària. 

Paral·lelament, els 
municipis catalans 
enfoquen nous reptes, per 
poder fer un pas endavant 
en la prevenció de la 
generació de residus i en 
la visió dels residus com 
recursos, incorporant noves 
estratègies com la de 
Residu Zero, que pretén 
reduir i aprofitar al màxim 
els residus tant en quantitat 
com en qualitat per a què 
tornin a ser recursos útils 
-especialment els residus 
orgànics- i la de l’economia 
circular en les polítiques 
ambientals, apel·lant a 
la responsabilitat dels 
productors.

Caminem cap al futur
Per una Barberà Neta i Respetuosa amb el Medi Ambient

Comparatiu dels resultats de recollida selectiva de residus 
en funció dels sistemes de recollida

FORM: Fracció Orgànica de Residus Municipal / PAP: Porta a Porta / 
PxG: Pagament per Generació

S’inicien obres d’adequació dels terrenys de Can Rabella
L’inici de les obres suposa la 
culminació d’un procés de 
planejament urbanístic iniciat 
l’any 2003 i que ha tingut 
diverses etapes amb orientacions 
diferents. En aquest sector es 
crea una nova plataforma per a 
operacions logístiques, ubicada 
en una parcel·la d’uns 80.000 m2 
de terreny i uns 50.000 m2 de 
sostre edificable.
Concretament, les obres 
d’urbanització consisteixen 
en construir una nova rotonda 
a la carretera de Sabadell a 
Santa Perpètua (B140) que 
donarà accés a can Rabella i 
també millorarà notablement 
les condicions de seguretat 
de l’accés al polígon del can 
Roqueta de Sabadell; adequació 
del carrer de ca n’Alzina, situat 
entre els temes municipals de 
Sabadell i Barberà; la construcció 
d’una bassa de laminació per 
a les aigües de pluja que van 
al torrent de can Llobateres i 

l’adequació de la 
zona de bosc del 
talús del riu Ripoll 
amb un camí de 
vora.
En aquesta zona, 
l’Ajuntament de 
Barberà disposava 
d’una propietat 
equivalent al 6% 
aproximadament 
del terreny, 
provinent d’una 
antiga finca. També va obtenir la 
cessió del 10% de l’aprofitament 
del sector previst per la Llei 
d’Urbanisme, de manera que en 
total disposava aproximadament 
d’un 16% de la propietat del 
sector.
Els terrenys es van posar a la 
venda per concurrència pública 
perquè l’Ajuntament no els 
podia aprofitar, ja que es tractava 
d’una porció indivisa de parcel·la 
i no arriba a la superfície de la 
parcel·la mínima.

La propietat majoritària de la 
parcel·la i del sector va adquirir 
la part municipal. Aquest import 
s’incorpora la patrimoni municipal 
del sòl i habitatge, que té per 
finalitat el desenvolupament 
de polítiques d’habitatge al 
municipi. Com a primera mesura 
al respecte, l’Ajuntament té 
previst destinar 1.000.000 euros 
d’aquests diners a la compra i 
adequació d’habitatges en el 
municipi per a lloguer social.
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Salut

Projecte Menjadores gats de carrer

Els gats de carrer són gats que 
han nascut i crescut lliures en 
zones urbanes, i solen viure 
en grups més o menys grans 
(colònies), sobretot en solars, 
en edificis abandonats, i en 
zones obertes o carrerons. Les 
colònies de gats es relacionen 
amb la ciutat i la ciutadania 
de maneres diverses. Entre 
d’altres, poden controlar la 
presència de rosegadors però 
és cert que també poden 
suposar una molèstia per als 
veïns i veïnes quan es tracta de 
colònies descontrolades que 
s’alimenten del que troben pel 
carrer, als contenidors, o de 
les restes de menjar que els 
donen algunes persones. En 

aquest sentit, cal recordar que 
l’Ordenança Reguladora de 
la tinença d’animals prohibeix 
explícitament l’alimentació 
d’animals a la via pública.
És per això que des de la Secció 
de Salut estem treballant per 
tal de col·locar una vintena de 
menjadores oficials arreu del 
municipi. La ubicació de les 
noves menjadores s’ha decidit 
tenint en compte les propostes 
rebudes de ciutadanes i 
ciutadans a través d’instàncies, 
i les rebudes per part de les 
Entitats Animalistes, grans 
coneixedores de la localització 
de les colònies de gats. 
Malgrat es pugui pensar 
el contrari, la col·locació 

d’aquestes menjadores no 
provocarà un increment en el 
número d’animals. Simplement 
passaran a ser alimentats de 
forma adequada i regulada per 
persones responsables, fet que 
evitarà que els gats estiguin 
fent guàrdia prop de les cases 
o contenidors i disminuirà les 
baralles entre ells. 
Amb aquesta acció es pretén 
concentrar l’alimentació 
dels gats i evitar problemes 
d’higiene a la ciutat. Al mateix 
temps, el fet que els diferents 
grups de gats vagin cada dia a 
menjar al mateix lloc permetrà 
controlar-los i detectar possibles 
problemes de salut. A més, 
tenir-los localitzats ajudarà a 
tenir una idea del cens dels 
animals i facilitarà la planificació 
de les esterilitzacions. 
La presència de gats a les 
ciutats és una realitat a tots 
els municipis i l’objectiu de 
l’Ajuntament és tenir totes 
les colònies controlades. 
Això implica tenir localitzats 
els individus, alimentar-los 
adequadament, controlar-los 
sanitàriament i esterilitzar-
los. Només així evitarem la 
proliferació indiscriminada dels 
gats i permetrem que els que 
hi ha, visquin dignament sense 
suposar un problema per a la 
població. Punt d’alimentació no oficial Punt d’alimentació amb 

menjadora oficial

Aquest estiu... Mengem fruita fresca tres vegades al dia!

Comenceu el dia amb FRUITA 
FRESCA!!! Per dinar, mengeu 
FRUITA FRESCA!!! I per berenar, 
refresqueu-vos amb FRUITA 
FRESCA!!!
Menjar 3 cops al dia fruita fresca 
de temporada és un bon hàbit!, 
per això us donem algunes idees: 
1. Albercocs, cireres, prunes, ... 
Ben netes i la carmanyola per 
esmorzar a mig matí!

2. Boles de meló amb canyella, 
o boles de síndria amb menta, o 
una macedònia amb colors ben 
variats... De postres per dinar, o 
d’aperitiu abans de dinar!!
3. Per berenar ... Gelat o sorbet 
de fruita!

Tasteu el sorbet de síndria o el 
sorbet de meló: talleu a daus 
la fruita i congeleu-la. Un cop 
congelada, la tritureu amb la 
picadora elèctrica junt amb suc 
d’una llimona i un xic de mel. 

Podeu fer gelat amb base de 
plàtan: talleu 3 plàtans madurs 
a rodanxes i ho congeleu. 
Un cop congelat ho tritureu 

amb la picadora elèctrica junt 
amb altres ingredients que us 
agradin: 

- Gelat de vainilla: plàtan, 
essència de vainilla i nous de 
macadàmia.
- Gelat de xocolata: plàtan, 2 
cullerades de cacau pur en pols 
i una cullerada de mel.
- Gelat de maduixa: plàtan i 
maduixes.
- Gelat de coco: plàtan i coco 
ratllat. 
- Gelat d’avellana o de festucs: 
plàtan, avellanes o festucs, 
canyella i mel.
- Gelat de cacauet: plàtan, 
mantega de cacauet i mel.
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Salut

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

Un cop consensuada l’estratègia 
general del PLS, a partir de 
setembre, es treballarà amb tota 
la xarxa d’agents que es vulgui 
implicar en el Pla Local de Salut 
per dissenyar les accions en 
cada un dels 4 eixos.
Amb aquest Pla es proposa
· Impulsar un treball 
intersectorial conjunt 

per fer de la ciutat un entorn 
saludable a nivell ambiental, 
social, cultural i urbà.

· Augmentar la participació 
ciutadana i el treball en xarxa 
en l’àmbit de la salut.

· Redefinir les línies 
d’intervenció actuals en 

matèria de 
salut, tant en la 
protecció com en 
la promoció de la 
salut, incorporant 
la perspectiva 

de gènere i compromís amb 
l’equitat social.

Pla Local de Salut de Barberà del Vallès:  
comença la fase de disseny de les accions

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.
Durant el primer semestre 
d’enguany, amb la participació 
d’algunes entitats del municipi, 
professionals de diferents 
sectors, ciutadans i ciutadanes 
i també el Consell Municipal 
d’Infants (nens i nenes de 3r a 
6è de primària), s’ha aprofundit 

en el coneixement de la salut 
de la població de Barberà i 
dels factors de la ciutat que 
incideixen en ella.
Amb aquest treball de 
coneixement del territori des del 
punt de vista de la salut, i amb 
la finalitat d’organitzar i impulsar 
una estratègia comunitària per 
protegir i promoure la salut a la 
ciutat, s’ha decidit treballar en 
aquests 4 eixos temàtics:

La ciutat com a context que promou i facilita la salut:
•  Sistema alimentari saludable, equitatiu i sostenible en tot el seu cicle (producció, 

accés, consum, reaprofitament). Paradigma de sobirania/estratègia del pacte de Milà.
•  Producció agrícola com a recurs d'autoconsum, emprenedoria, autocura i 

desenvolupament comunitari.
•  La ciutat com a recurs d'activitat física quotidiana: Espais verds actius, diversos i 

saludables. Mobilitat saludable a peu, bici, patinet, etc. a tota la ciutat.
• Ciutat amb un medi ambient saludable, neta i un patrimoni ecològic divers.
•  Protecció de la salut: control de plagues, prevenció legionel·losi, animals domèstics, 

colònies de gats, control comerços d'alimentació, desfibril·ladors, etc.

Desenvolupament comunitari i treball en xarxa
•  Projectes de reforç de la xarxa social entorn a les persones amb més vulnerabilitat: 

persones en situació econòmica precària, amb dependència, sense xarxa familiar  
de suport, fracàs escolar...

•  Projectes comunitaris de prevenció i atenció precaç de reptes que podrien sorgir 
davant de situacions de malaltia mental, dependència o diversitat funcional: Impuls 
dels projectes de prescripció social amb els serveis sanitaris i treball col·laboratiu 
entre diferents administracions públiques i societat civil.

•  Inclusió del teixit empresarial en el concepte de comunitat, potenciant la seva 
responsabilitat social en l'extensió de formes de treball més saludables: reforma 
horària, reducció de desplaçament, prevenció de riscos laborals, integració de 
col·lectius en risc, potenciació de projectes d'economia solidària.

Relacions afectives i de cura entre persones:
•  Abordar el benestar i la salut entorn a reptes com la conciliació, la dependència, 

la solitud, la sobrecàrrega, la cura i educació de les filles i fills, el canvi cap a nous 
models de parella i família, l'equitat, la igualtat i la comunicació en les relacions 
afectives.

•  Treballar aquest eix al llarg de la vida tenint en compte els eixos de desigualtat  
que hi són presents, com el de gènere i edat.

Capacitació, apoderament i responsabilitat sobre la pròpia salut i la pròpia cura:
•  Alimentació sana, activitat física, descans i relaxació, accés a l'oci cultural, contacte 

amb la natura, relació social, consum moderat de pantalles, alcohol, tabac, 
medicaments...

•  Reduir els factors de desigualtat entorn aquestes qüestions: edat, nivell educatiu, 
nivell econòmic, situació laboral, origen geogràfic, gènere, formes familiars...

•  Sensibilització a partir de la creació d'experiències significatives: aprendre 
experimentant, fent, compartint, aportant.

Eixos del Pla de 
Salut de Barberà 
del Vallès
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Nodus Barberà
Fomentant l’activitat econòmica i la promoció 
dels polígons industrials de la ciutat
Barberà del Vallès ofereix un entorn empresarial i industrial competitiu i de qualitat que cal seguir 
millorant amb actuacions que incrementin la competitivitat de les empreses que implantades en el 
municipi. En paraules de l’alcaldessa Sílvia Fuster Alay, “fomentar dinàmiques d’aterratge d’inversions i 
captació de talent per reforçar la competitivitat de les empreses ubicades als polígons i posar en valor 
les àrees industrials de la comarca per atraure més indústria”.
Amb aquest objectiu, la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, i l’empresa 
municipal Actividades Integradas SA (Centre de Negocis Nodus Barberà) impulsen les polítiques 
municipals d’incentiu de l’activitat econòmica en els polígons industrials, afavorint la instal·lació de 
noves empreses i la creació de nous llocs de treball, destacant enguany:

INVERSIÓ DIRECTA
Conjuntament amb la regidoria de Territori i Medi 
Ambient s’ha aconseguit una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, del “Pla de Modernització 
dels Polígons d’Activitat Econòmica ”per import 
de 630.000€ que suposarà “millorar la mobilitat 
entre el nucli urbà i polígons industrials de la 
ciutat”, centrant-se la intervenció en la malmesa 
avinguda Torre Mateu. 
Aquesta intervenció s’alinea amb el Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible 2015-2020 (PMUS) de 
Barberà del Vallès i s’efectuarà una millora dels 
paviments, la reparació del clavegueram, millores 
en l’enllumenat públic i senyalització, a més de 
la creació de carril bici des de la rotonda sud de 
ronda Santa Maria i tot el traçat d’avinguda Torre 
Mateu.

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES
Ser el centre i referent 
industrial de Catalunya 
implica dinamitzar i 
preservar els espais 
productius i industrials 
per avançar cap 
a un nou model 
d’espais productius, 
promocionant i renovant 
el parc industrial.
S’han presentat 
en els darrers mesos 2 

sistemes d’informació per a les empreses amb 
l’objectiu de difondre, promocionar i aportar 
coneixement dels espais d’activitat econòmica 
(localització, oferta industrial i cens empreses, 
característiques naus i solars buits, etc.) i donar 
resposta a les necessitats de la indústria:
· El Portal de Polígons del Vallès Occidental 
ofereix dades específiques de les zones 
industrials. 
· El Cercador de Naus i Solars de l’AMB, dirigit a 
empreses i futurs inversors facilitant la localització 
d’espais productius.

SERVEIS EMPRESARIALS DE PROXIMITAT I 
PLATAFORMA ECONÒMICA
El Centre de Negocis Nodus Barberà, que en 
pocs mesos celebrarà el seu 25é aniversari, 
ha jugat el rol de plataforma de suport a 
l’empresa oferint un conjunt de serveis 
de valor per a les empreses i esdevenint 
un espai de trobada i de negoci del teixit 
empresarial del nostre municipi. 
El centre d’empreses i convencions ofereix 
serveis de lloguer de despatxos, sales de 
treball i espais per a esdeveniments a tot 
tipus d’empreses. Nodus t’ofereix un entorn 
ideal per a desenvolupar el teu negoci i fer 
créixer la teva empresa. 
Més informació: 93 729 72 72 
www.nodusbarbera.cat
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L’Ajuntament participa activament en l’execució de la Jornada de 
Qualificacions Professionals

La CEP ens explica: L’Escola CEP ofereix activitats per a la millora de l’ocupabilitat des 
de 4 àmbits: Horta, Arts i Oficis, Orientació Sociolaboral i Creixem fent Comunitat

Des de gener de 2018, més de 90 persones han 
participat a tallers d’orientació sociolaboral que van 
des d’aprendre a preparar una entrevista de treball, 
fins a la gestió emocional, passant per un espai de 
conversa en català o sessions d’iniciació al món 
digital, entre d’altres. 
També s’han realitzat Tallers d’Horta (CEP 4 i CEP 
5), Taller musical per la millora de l’ocupabilitat i 
activitats per potenciar la cohesió social i conèixer 
recursos del municipi com: Caminades per conèixer 
l’entorn natural de Barberà; Visites a l’Oficina del 
SOC,  al Centre de Formació de Persones Adultes 

de Barberà i al Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
Aquesta primera oferta ha suposat el tret de 
sortida de les activitats de l’Escola CEP, que va 
ser inaugurada al novembre de 2017. A partir 
de setembre oferirà un calendari trimestral ple 
d’activitats per la millora de l’ocupabilitat i activació 
prelaboral, adreçades a persones aturades o que 
volen millorar la seva situació laboral. Apunta-t’hi !! 
Més informació: 937192837 Ext. 712  
orientacio@barberapromocio.cat

L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, felicita a l’alumnat 
del PFI Auxiliar de Vivers i Jardins per la seva graduació en el curs 17-18

KAO Corporation fa entrega de 3 beques a l’alumnat de Formació 
Professional de Química de l’Institut La Romànica        

L’acte, celebrat a la Torre d’en Gorgs 
el passat 6 de juliol, va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay; la Regidora d’Ocupació, 
Sandra Ramos Montesinos; d’una 
representant de la Diputació de 
Barcelona, Mireia Martínez; i també 
amb la de les families de l’alumnat. 
També van voler estar presents 
representants de les empreses on 

l’alumnat ha realitzat les pràctiques. 
Tothom van voler acompanyar els 
i les joves en aquest acte per tal 

d’animar-los a continuar el seu camí a 
nivell formatiu i professional i felicitar-
los pel treball fet durant el curs.

L’acte, celebrat a la Torre d’en Gorgs 
el passat 20 de juny, va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, Sílvia 
Fuster Alay, el tinent d’Alcaldia, Manel 
Ferreté Ferrer, el vice-president de 
Kao Corporation SA, Josep Sadurní, 
el director de planta de Barberà, 
Antoni Puñet i familiars d’en Hans-
Peter Riester.
Aquestes beques, que tenen una 
quantia de 450€ cadascuna, van ser 

lliurades per l’empresa amb seu 
a Barberà, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
la Fundació Barberà Promoció i 
l’Institut La Romànica.
Cal destacar que aquest acte es va 
emmarcar en l’acte de graduació 
de l’alumnat de Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i Cicles Formatius 
de Grau Superior de l’Institut La 
Romànica.

El passat 27 de juny s’ha celebrat 
a Fira Sabadell la Jornada de 
Qualificacions Professionals, amb 
la intenció de donar resposta a 
inquietuds comunes, així com 
propiciar un lloc de trobada entre 
professionals dels centres educatius, 
personal tècnic dels serveis 

municipals (Promoció Econòmica, 
Educació, Joventut i SOC) i entitats 
socioeconòmiques del territori. 
L’activitat ha estat organitzada pel 
Consell de l’FP i el grup d’Ocupació 
de Conca del Ripoll-Riera de 
Caldes. La sessió ha comptat amb 
la presència de l’alcaldessa de 

Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, 
en l’acte de benvinguda. Les taules 
d’experiències han estat impartides 
per professionals i persones usuàries 
de centres formatius de referència al 
territori com l’Institut La Romànica i la 
Fundació Barberà Promoció.

Gran èxit d’assistència a la cloenda del projecte “Creixem entre plantes”

L’acte de cloenda, celebrat a la Torre 
d’en Gorgs el passat 31 de maig, va 
comptar amb la presència del tinent 
d’Alcaldia de Barberà del Vallès, 
Manel Ferreté Ferrer i del regidor 
d’Educació i Formació Continuada, 
Juan Antonio Grimaldo Dueñas. 
En aquest projecte, que es va iniciar 
al gener d’enguany i va finalitzar al 

maig, ha participat l’alumnat del 
PFI ‘Auxiliar de Vivers i Jardins’ de 
la Fundació Barberà Promoció; 
els infants de les Llars d’Infants 
Municipals La Baldufa i La Blava; 
i l’alumnat de primer d’ESO de 
l’Institut Bitàcola de Barberà del 
Vallès.
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Barberà 
gaudeix intensament 

de quatre dies  
de Festa Major 
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Gent Gran
IV Exposició BarberArt +60 2018
El passat mes de juny es va 
celebrar la IV Exposició BarberArt 
+60 a la Biblioteca Esteve Paluzie. 
És una exposició col·lectiva amb 
convocatòria oberta a artistes 
majors de 60 anys de la ciutat que 
han volgut formar-ne part.
Hi han participat 29 artistes, la 
majoria d’obres han estat pintures, 
però també s’hi han pogut veure 
treballs d’altres tècniques com 
escultura o quadres fets de sorra 
de colors.
Un any més, l’exposició fou 
un punt de trobada per a les 

persones aficionades al món de 
l’art, on van poder compartir i 
intercanviar impressions sobre les 
diferents obres exposades i les 
diferents tècniques usades. 

Des del Programa de Gent 
Gran volem agrair la fidelitat 
a l’exposició de les persones 
participants, que any rere any hi 
mostren les seves creacions.  

Final de curs de les activitats del programa de  
Gent Gran Activa’t +60
El passat 31 de maig es va 
celebrar la cloenda de les 
activitats del programa Activa’t 
+60. Aquestes activitats que tenen 
una durada d’octubre a maig, 
donen cabuda a més de 500 
persones majors de 60 anys de 
la ciutat. L’activitat final de curs va 
tenir lloc a diferents parcs de la 

ciutat, es va iniciar al Parc de Can 
Serra i es va acabar al Bosc de Can 
Gorgs. L’encarregat de preparar i 
dirigir a les persones participants 
va ser el grup Compte i camina, 
que ja té experiència durant el 
curs de fer caminades pels parcs. 
Es van preparar diferents jocs de 
coordinació i expressió corporal i 

la caminada fins el Bosc de Can 
Gorgs. Va ser una jornada festiva i 
divertida per gaudir conjuntament 
d’un dia diferent i despedir-se dels 
companys i companyes que han 
estat junts durant tot el curs. Hi van 
participar unes 150 persones, totes 
participants de les activitats del 
programa Activa’t +60.
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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
El passat dimecres 27 de juny 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès va 
celebrar el Ple ordinari corresponent 
al mes de juny. L’acte va començar 
com és habitual amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior.
Tot seguit es va debatre la imposició 
i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les 
obres de reurbanització del carrer 
Circumval·lació i tram est del carrer 
Juan de la Cierva. Es va aprovar per 
unanimitat.
Torn de la modificació de crèdit 
núm.9 per suplements de crèdit i 
crèdits extraordinaris, es va retirar per 
debatre-ho amb posterioritat com a 
punt d’urgència. 
Següent punt, la modificació de 
l’organigrama municipal. El punt va 
tirar endavant amb les abstencions 
de Recuperem Barberà, PP i PSC; 
i el vots a favor d’ERC, Junts per 
Barberà i de Plataforma Ciutadana 
per Barberà. 
A continuació el següent punt de 
l’ordre del dia, tot explicant com 
a conseqüència del punt anterior, 
la modificació de la vigent Relació 
de llocs de treball. Les votacions al 
respecte van ser favorables per part 
de PCPB i JxB; l’abstenció de PP i 
ERC, i el vot en contra de RB i PSC.
El següent punt va ser la Modificació 
del quadre de plantilla municipal, 
amb els vots a favor de PCPB, 
JxB i ERC, en contra RB i PSC, i 
abstencions del PP.
Es va passar a donar compte del 
decret d’Alcaldia de nomenament de 
representants de l’Àrea Residencial 
Sector Estació, designant a Fabià Diaz 
Cortés, Regidor de Territori i Medi 

Ambient, com a representant de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès en 
el Consorci per al desenvolupament 
de l’ARE del Sector Estació en 
substitució d’Antonio Báez Balbuena. 
Pel que fa al punt del Pla de 
Desenvolupament Econòmic, 
Comerç i Ocupació per al període 
2018-2020, es va aprovar amb els 
vots a favor de PCPB, JxB, ERC i PP, i 
els vots en contra de RB i PSC.
Tot seguit es va donar lectura i 
posterior aprovació, per unanimitat, 
del Protocol per a unes festes i espais 
d’oci lliures de violències masclistes 
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
Pel que fa a l’aprovació inicial de 
l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, es va aprovar per unanimitat 
el text proposat d’avantprojecte 
d’ordenança.
Tot seguit es va passar a la 
primera de les Propostes d’Acord 
presentades. Donar compte al ple 
de la Corporació Municipal que la 
Junta de Govern Local, en sessió de 
data de 20 de juny de 2018, que va 
acordar l’aprovació de l’encàrrec de la 
prestació dels serveis de neteja dels 
edificis i dependències municipals, 
grup 2, a favor de l’empresa 
municipal SABEMSA, en qualitat 
de mitjà propi de l’Ajuntament. La 
proposta va comptar amb el vot 
favorable unànime.

La Proposta d’Acord sobre 
Modificació de crèdit núm. 9B 
per suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris va sortir endavant amb 
els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, i 
les abstencions de RB, PP i PSC.
La primera moció, que va ser 
presentada pel PSC sobre la 
proposta de millora, ampliació i 
adeqüació d’equipaments esportius 
va ser aprovada per unanimitat.
Pel que fa a la moció presentada 
pel grup municipal RB, pel Dia de 
l’Orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i 
intersexual (LGTBI), va ser aprovada 
per unanimitat.
La Moció presentada per la PCPB, 
sobre la situació del món local català 
davant la realitat del refugi a l’Estat 
Espanyol, i que va ser aprovada per 
la majoria dels grups, excepte els 
vots en contra del PP.
El grup municipal d’ERC va presentar 
la moció en defensa d’un institut 
escola a Elisa Badia per a fer front a la 
problemàtica educativa a la ciutat. Els 
grups municipals de PSC i ERC van 
votar favorablement i la resta, PCPB, 
JxB, RB i PP es van abstenir.
La darrera de les mocions va ser 
la presentada pel PSC, de rebuig 
a la decisió judicial d’alliberar “La 
Manada” i per exigir que es continuï 
desenvolupant el Pacte d’Estat contra 
la Violència de Gènere. Aquesta 
moció es va aprovar amb els vots a 
favor de tots els Grups Municipals 
excepte l’abstenció del PP.

Barberà del Vallès participa en el Consell Plenari de l’Àmbit B30
Durant el Consell Plenari, que es 
va celebrar el passat 2 de juliol, i 
al qual va assistir l’alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, l’Associació va decidir 
refermar el seu compromís de 
seguir impulsant i interconnectant 

els sectors de la innovació i la 
tecnologia amb les empreses a 
través del projecte HubB30 liderat 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i EURECAT.
En referència a la mobilitat, se 
segueixen buscant diferents vies 
que millorin la connectivitat a 
l’entorn de la B30 per tal de reduir 
l’impacte circulatori i, alhora, 
l’ambiental. 

Pla de treball 2018
Entre d’altres qüestions, 
l’Associació es planteja 
treballar en l’actualització 
de l’estudi Estratègies 
per a una millora en 
la competitivitat de 
la indústria a l’Àmbit 
B30 per tal de seguir 

impulsant la seva estratègia 
industrial, continuar amb la tasca 
d’apropar la nanociència a les 
empreses i seguir impulsant 
la projecció exterior amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
les oportunitats que ofereix el 
territori.

Notícies
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Educació

Inici del projecte ‘Cada persona és única i irrepetible’
Després de diverses reunions 
de treball, que es remunten 
al novembre del 2015, des de 
la Comissió de Coordinació 
Pedagògica del Consell Municipal 
d’Educació es vol informar que el 
projecte formatiu “Cada persona 
és única i irrepetible” ja s’ha posat 
en funcionament durant el curs 
escolar 2017-2018 a dues escoles i 
als tres instituts de la ciutat.
Aquesta formació vol tenir una 
mirada global, implicant a tota 
la comunitat educativa, ja que 
està adreçada a l’alumnat, a les 
seves famílies i al professorat 
dels centres educatius. Té com a 
objectiu acompanyar les persones 
participants, perquè puguin ser qui 
són, des de l’amor i el respecte. Es 
pretén, així, fomentar l’expressió i 
la gestió emocional, el respecte a 
la diversitat, la cura d’una mateixa 
i de les relacions amb la resta de 
persones, la corresponsabilitat, 
l’amor i la tendresa, la resolució 
pacífica dels conflictes, les 

relacions de col·laboració, la 
pertinença i el treball col·lectiu, 
entre altres.
Durant el curs escolar 2017-2018 
s’ha treballat amb l’alumnat de 
diferents grups de 1r i 5è de 
primària de l’escola Del Bosc i 
de 1r i 3r de primària de l’escola 
Marta Mata. A la vegada, també 
s’ha desenvolupat el projecte amb 
l’alumnat d’un grup de 3r curs de la 
ESO de l’Institut La Romànica i amb 
diferents grups de 1r de la ESO 
dels instituts Can Planas i Bitàcola. 
Les valoracions de tothom que 
ha participat en aquesta formació 
són molt positives. La intervenció 
ha permès treballar des d’una 
perspectiva emocional i vivencial 
tots els temes previstos dins dels 
objectius inicials. Un altre valor 
afegit és que s’està apoderant els 
diferents equips de mestres per tal 
d’impulsar canvis dins l’aula i entre 
l’equip docent.
Aquesta formació ha estat ideada i 
creada per diverses professionals, 

que han participat en el grup de 
treball 2: Educació per al respecte 
a la diversitat, la resolució de 
conflictes i la gestió emocional del 
Consell Municipal d’Educació. Entre 
altres, ha participat personal tècnic 
municipal d’Educació, Polítiques 
de Gènere, Joventut i el Servei de 
Mediació, així com professorat de 
centres educatius i representants 
d’entitats ciutadanes, com ara 
el Servei Ciutadà d’Acolliment a 
l’Immigrant (SCAI). A més, el Grup 
de treball ha començat a treballar 
en un nou projecte, el Pacte Local 
per a la Coeducació. L’objectiu és 
potenciar la coeducació com a 
mètode d’aprenentatge, perquè 
les persones puguin ser lliures 
i atendre i satisfer les seves 
necessitats de forma respectuosa, 
responsable i ecològica envers la 
resta de persones i l’entorn. Així, es 
vol difondre la coeducació entre 
les persones i entitats de Barberà 
del Vallès i oferir la possibilitat 
d’adherir-se a aquest pacte local.

El dimecres, 11 de juliol, a la llar 
d’infants pública municipal La 
Baldufa, 23 nenes i 22 nens van 
començar el Servei Educatiu de 
Juliol.
Enguany, l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès ha oferit 
aquest servei a les famílies 

amb infants matriculats durant 
el curs 2017-2018 a les llars 
d’infants públiques municipals. 
L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès organitza cada estiu el 
Servei Educatiu de Juliol amb la 
finalitat d’oferir alternatives a les 
famílies amb infants d’1 a 3 anys 
quan les llars d’infants públiques 
municipals estan tancades.

Servei Educatiu de Juliol

La carta de compromís 
educatiu és preceptiva en els 
ensenyaments d’educació infantil 
i és un document en el qual 
s’han d’expressar els objectius 
necessaris per assolir un entorn 
de convivència i respecte pel 
desenvolupament de les activitats 
educatives.
Els equips de les Llars d’Infants 
Públiques Municipals han estat 
treballant en l’elaboració d’una 
carta de compromís. Posteriorment, 
s’ha convidat a les famílies de les 
Llars a participar en l’elaboració 
d’aquesta carta de manera que 
el 3 de juliol, es va compartir una 
sessió de treball en la qual famílies 
i representants de les Llars vam 
poder posar en comú diferents 
punts de vista, parlar de tots i 
cadascun dels compromisos, 
i arribar a acords per tal que la 
carta de compromís educatiu que 

s’aprovarà en els consells escolars 
de centre de les Llars d’Infants 
Públiques Municipals d’inici del 
curs 2018-2019, i que posteriorment 
signaran les famílies, sigui fruit d’un 
treball conjunt.
Aquesta carta es revisarà cada 
curs, de manera participativa, 
per recollir les reflexions de les 
famílies i educadores que es vagin 
incorporant a la nostra comunitat 
educativa. Així, l’objectiu és que 
sigui un document viu, que 
estableixi un marc 
de comunicació 
amb complicitats 
i aliances, reflex 
del model 
d’educació que 
volem, un model 
compartit amb les 
famílies.
Per últim, la 
sessió de treball 

es va dur a terme a la Llar d’Infants 
Pública Municipal Rodona, on les 
famílies van poder gaudir de l’Espai 
de Trobada Multisensorial, que ha 
començat a funcionar aquest curs 
dins de l’Espai d’Atenció a la Petita 
Infància i Família.
Per a més informació sobre la carta 
de compromís educatiu us podeu 
adreçar a la Llar d’Infants Pública 
Municipal on està matriculat 
el vostre fill o filla o a la Secció 
Municipal d’Educació, 1ª Infància i 
Família.

Carta de compromís del curs 2018-2019
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39 entitats locals participen 
en l’edició d’enguany de la 
Mostra. 
A més de conèixer de primera 
mà el ric teixit associatiu 
de Barberà del Vallès, es 
podrà gaudir d’activitats als 
diferents espais participatius: 
Xerrades, escenari, polivalent.

Mostra d’Entitats, 29 i 30 de setembre a la Plaça de la Vila 
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Mediació i Convivència Ciutadana

Servei de Mediació també a l’estiu
Des del Servei de Mediació 
es continua donant atenció a 
la ciutadania de Barberà del 
Vallès durant tot l’estiu. Així, es 
manté el suport a les persones 
en la millora de la convivència, 
ja sigui a l’àmbit veïnal, familiar, 
comercial, a l’espai públic,...
Per tant, les persones mediadores 

del Servei continuem atentes als 
possibles conflictes, que puguin 
sorgir a la ciutat, especialment 
ara, durant els mesos d’estiu, 
degut a les altes temperatures. 
Així, per a qualsevol informació, 
atenció i acompanyament d’una 
dificultat de convivència, poden 
contactar amb el Servei.

SERVEI DE MEDIACIÓ I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

c/Marquesos de Barberà, 125
08210 Barberà del Vallès

93-7297171 Ext. 311
mediacio@bdv.cat

Horari d’estiu (de l’1 de juny al 30 
de setembre): dimarts, dijous 

i divendres de 9 a 15h

Dies 8, 10, 15, 17 i 22 d’octubre de 2018 de 18 a 20,30h a la Torre d’en Gorgs
Curs gratuït adreçat a totes aquelles persones que estiguin interessades a fer voluntariat i 

representants d’entitats que es volen introduir en aquest àmbit.
Per inscripcions o més informació truqueu al 93 729 71 71 (ext. 314) 

o envieu correu a voluntariat@bdv.cat

Curs d’Iniciació al Voluntariat

El dilluns 17 de setembre es 
realitzarà una jornada lúdica de 
Vela adaptada a persones amb 
diversitat funcional en el Port 
d’Aiguadolç de Sitges. 
Aquesta jornada permetrà 
establir un primer contacte 
amb l’esport de vela, aprendre 
els conceptes bàsics d’aquest 
esport i crear un clima divertit 
que faciliti el treball en equip i el 

gaudir d’aquesta jornada.
Les preinscripcions seran 
del 20 al 31 d’agost a les 
Instal·lacions Municipals 
Esportives de Can Llobet. 
Activitat gratuïta amb places 
limitades a 15 persones. No us 
la perdeu!
Informació sobre la jornada a 
www.bdv.cat

Jornada d’esport adaptat de Vela 2018
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Equitat de gènere

L’Ajuntament de Barberà continua formant al seu personal  
en llenguatge no sexista
La Secció de Recursos Humans 
i l’Oficina de Polítiques de 
Gènere de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès han tornat 
a organitzar aquest any la 
formació “Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu” 
amb l’objectiu de detectar 
el sexisme en el llenguatge i 
oferir estratègies i eines per tal 
d’evitar-lo.
Cal destacar la importància de 
la llengua com a transmissora 
de valors i com a eina de 
comunicació i educació. 
El llenguatge crea realitat, 
però també la representa i 
reflecteix. La nostra societat, 
malauradament, encara és sexista 

i, per tant, el llenguatge 
no està exempt 
d’aquesta influència. 
Concretament, enguany, 
s’han organitzat dues 
noves edicions del curs 
per la plantilla municipal 
adreçades a personal 
administratiu i tècnic.
Cada curs va tenir una 
durada de 8 hores i va anar a 
càrrec de Montserrat Vallvé 
Viladoms, experta en la matèria. 
De forma molt pràctica va donar 
eines a les persones participants 
per poder aplicar un llenguatge 
inclusiu en el seu lloc de treball. 
Aquesta és una de les accions 
que recull el Pla Intern per 

a la Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de Barberà, aprovat 
al febrer de 2015, impulsat per 
la Secció de Recursos Humans i 
l’Oficina de Polítiques de Gènere. 
L’objectiu és que tot el personal 
de l’Ajuntament, de forma 
progressiva, passi per aquesta 
formació.  

S’aplica el Protocol Municipal per a unes Festes i Espais d’Oci 
Lliures de Violències Masclistes durant la Festa Major d’enguany
En el marc de la Festa Major 
de Barberà del Vallès, l’Oficina 
de Polítiques de Gènere en 
col·laboració amb la Secció 
de Col·lectius Socials i Cultura 
de l’Ajuntament, va posar 
en marxa per primer cop el 
Protocol Municipal per a unes 
Festes i Espais d’Oci Lliures de 
Violències Masclistes. Aquest 
Protocol, que parteix del que 
va impulsar el Kol·lectiu de 
Dones de Barberà (KDB) l’any 
2017, és el resultat d’un procés 
participatiu i comunitari en el qual 
han participat professionals de 
diferents àrees de l’Ajuntament: 
Territori i Medi Ambient, Cultura, 
Oficina de Polítiques de Gènere, 
Joventut, Alcaldia i Comunicació, 
Policia Local, així com Mossos 
d’Esquadra i representants 
d’entitats de dones i joves 
del municipi. L’Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya 
i Balears (APFCiB) ha estat 
l’encarregada d’acompanyar a 
l’Ajuntament en tot el procés, 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.   
El Protocol va comptar per la 
Festa Major amb un dispositiu 
específic en relació a la prevenció 
i la detecció de les violències 
masclistes en espais d’oci, que 
consistia en dues professionals 
que atenien en el Punt Lila, Punt 

d’Informació i Atenció a 
les Violències Masclistes, 
situat a la Plaça de la 
Vila, i dues professionals 
més que feien funcions 
d’agents de sensibilització 
itinerant per les diferents 
zones de concerts i espais 
voltants. Tanmateix, el Punt 
Lila tenia l’objectiu de ser 
un espai de seguretat i 
confort per les persones 
que podien haver patit una 
situació de violència masclista 
durant la Festa Major. 
El Punt Lila va anar a càrrec 
de l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears, 
especialitzada en la temàtica. 
Durant els dies de festa es 
van sensibilitzar i assessorar 
un total de 435 persones que 
van voler conèixer què són les 
violències masclistes en festes 
i espais d’oci, i què cal fer per 
prevenir i identificar aquest 
tipus de violències. Centenars 
de persones més van passar 
per recollir flyers, polseres o 
enganxines de la campanya.  
També es va intervenir davant tres 
situacions d’agressions masclistes 
que es van donar durant les 
festes. 
La posada en marxa del Protocol 
i el dispositiu específic durant 
la Festa Major de Barberà del 

Vallès d’enguany ha estat una 
acció molt positiva, que ha 
tingut una molt bona acollida i 
rebuda per part de la ciutadania. 
Aquestes accions de prevenció 
i sensibilització són molt 
importants per avançar cap a 
unes festes lliures de violències 
masclistes, a més de donar 
visibilitat a una realitat que fins ara 
quedava amagada. 
Les entitats que van participar 
en la Festa Major van realitzar 
al mes de juny una formació 
obligatòria en la qual es va donar 
a conèixer el protocol i quin 
era el circuit que calia seguir 
quan es detectava una agressió 
masclista.  
El Protocol Municipal per a unes 
Festes i Espais d’Oci Lliures 
de Violències Masclistes es va 
aprovar per unanimitat de tots 
els grups polítics en la sessió 
plenària del mes de juny.  
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Notícies

Nou mural a la biblioteca: Coeduquem per a un món millor
L’artista Joan Turu va pintar el 
passat dimecres 18 de juliol, al 
Racó coeducatiu de la Biblioteca 
Esteve Paluzie Barberà del 
Vallès un mural amb la frase 

“Coeduquem per a un món 
millor”.
En el dibuix, de colors ben 
vius, hi podem veure diferents 
personatges de contes 

tradicionals que 
han canviat el 
seu rol i que 
pretenen fer 
visibles diverses 
realitats.
El Racó 
coeducatiu és 
un espai on es 
pot trobar contes 
que trenquen els 
estereotips i els 

rols de gènere, que treballen el 
respecte vers les diferències, la 
diversitat familiar, així com llibres 
per tractar l’educació afectiva i 
sexual.
La creació d’aquest espai així 
com la incorporació de nous 
fons bibliogràfics que està 
duent a terme la Biblioteca 
Esteve Paluzie posen de 
manifest l’aposta ferma que 
està realitzant l’equipament 
cultural per incloure la 
perspectiva feminista en el seu 
funcionament. 

Recepció a les entitats esportives locals pels èxits assolits la 
temporada 2017-2018
El passat 2 de juliol es va realitzar a 
la Torre d’en Gorgs la recepció de 
les entitats esportives locals per 
a celebrar els èxits assolits en la 
temporada 2017-2018.
L’acte, al que van assistir unes 
100 persones, va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa de 
Barberà, Sílvia Fuster Alay, i 
diversos regidors i regidores de 
l’Ajuntament.
L’alcaldessa va agrair l’esforç i 
dedicació de les entitats al llarg 

de la temporada 2017-2018 ja 
finalitzada amb importants èxits 
assolits pels equips de la nostra 
ciutat.
Les entitats que van assistir a la 
recepció van ser:
· Equip Associació de 
Discapacitats, l’equip de hoquei 
en cadira de rodes elèctrica 
aquesta temporada s’ha proclamat 
campió d’Espanya.
· Equip Sènior femení Barberà 
Rookies Club Futbol Americà, que 

en aquesta temporada ha reeditat 
el títol de campiones de la Lliga 
Nacional.
· Equip Sènior A i Cadet A Club 
Handbol Barberà, amb els títols 
d’ascens a 1ª Catalana i títol de 
campió de 2ª Catalana.
· Equip Sènior femení A Club 
Voleibol Barberà Comerç Urbà, 
amb el seu ascens a 1ª Catalana.
· Equip Sènior Masculí Unió 
Esportiva Hoquei Barberà, amb 
l’ascens a 1ª Catalana.

L’Ajuntament adquireix 4 locals comercials a Incasòl per 
ubicar el Centre Municipal de Serveis Socials
L’Institut Català del Sòl, 
INCASÒL, i l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès han signat 
l’escriptura de compravenda 
de quatre locals comercials per 
valor de 282.091,89 euros i que 
sumen una superfície global de 
367,49 m2.
Els locals estan ubicats 
en la planta baixa d’una 
promoció d’habitatges amb 

protecció oficial promoguda 
pel l’INCASÒL, situada al Parc 
Europa.
L’Ajuntament preveu ubicar-hi 
el Centre Municipal de Serveis 
Socials, on es prestaran els 
serveis següents: el Servei 
Bàsic d’Atenció Social, el Servei 
d’Atenció domiciliària, l’Equip 
d’atenció ciutadana, gestió 
i suport administratiu i les 

direccions tècnica i política.
D’aquesta manera, l’espai 
comptarà amb sala d’espera, 
espai d’atenció ciutadana, espai 
de treball administratiu, espai 
de treball tècnic, 7 despatxos 
d’atenció individualitzada i 
familiar, arxiu, sala de reunions 
i formació, espai de descans, 
despatx de direcció, despatx de 
la regidoria i 2 lavabos.
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Barberà en un minut 

Barberà participa en una nova edició 
del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 2018. 
Enguany es van nedar un total de 43.130 
metres. A les 12 del matí, un total de 334 
persones es van tirar simultàniament a 
la piscina en la tradicional capbussada 
conjunta.

Acte de cloenda del primer torn 
del Campus Ítaca en el qual hi han 
participat 10 joves de 3r d’ESO dels 
instituts de Barberà: Can Planas i La 
Romànica.

L’Escola Municipal de Música celebra el 
Dia Internacional de la Música amb un 
concert al carrer

El personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’ha volgut sumar a la lluita contra 
l’Esclerosis Lateral Amiotròfica sortint al carrer vestit de verd, color representatiu de la 
Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.

La Biblioteca Esteve Palazuie va 
acollir la festa de cloenda del Club 
de Lectura Infantil: Bibliorosegadors i 
Bibliorosegadores!

L’Associació de Veïns i Veïnes del Parc Europa 
celebra la Festa d’estiu amb una botifarrada 
pels socis i sòcies de l’entitat

Barberà del Vallès acull la XLI edició del Open 
Internacional d’Escacs
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