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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 
Ofi cina Municipal d’Habitatge 93 719 41 20 
Ofi cina 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 fi x)  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 (ofi cina 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

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
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Recordem que els horaris de l’1 de juny al 30 de se-
tembre varien respecte als del període d’octubre a 
maig.

En aquest període 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 real-
itzar el recorregut 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
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Grups Municipals

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Mireia Sánchez Pi
Grup Municipal Junts per Barberà

Ens retrobem L’11 de Setembre defensem la 
democràcia i la llibertat.Feia uns dies desitjàvem bones vacances per a tots i to-

tes. Ara toca retrobar-nos i malauradament no podem ni 
volem oblidar els atemptats terroristes que van succeir a 
Barcelona i Cambrils l’agost del 2017. Des de la PCPB vo-
lem reiterar el nostre suport als afectats, sempre serem 
al seu costat com sempre estem al costat dels afectats 
de qualsevol acte terrorista per llunyà que sigui. No arri-
bem a comprendre qui vol establir la por, sigui quin sigui 
el motiu i recordar-los que, malgrat no oblidem cap ni 
un d’aquests actes, lluitarem perquè la nostra societat 
continuï essent  oberta i acollidora per a totes les perso-
nes que en vulguin formar part en pau.

Aquest mes d’agost hem sofert una onada de calor se-
vera i és per això que el temps que va durar la canícula, 
es van obrir les portes de les piscines d’estiu a tota la 
ciutadania per tal d’apaivagar els efectes de les fortes 
temperatures. Recordem que el passat any es va fer una 
actuació similar però amb incidència per als ciutadans 
amb més risc.

Ens toca la reentrada de setembre, i això vol dir que les 
vacances escolars estan en la seva etapa fi nal. Els deu-
res d’estiu estan gairebé enllestits i endreçats, i els/les 
alumnes es preparen per a la tornada al “cole”. 

Pels qui han gaudit de vacances toca canviar el xip i po-
sar-se la roba de feina per afrontar un fi nal d’any que de 
ben segur serà emocionant tant per les actuacions que 
ja s’estan fent com per les que estan a punt d’iniciar-se. 
Tenim moltes ganes de veure l’inici de les obres de la 
comissaria de policia local, la reforma de l’accés a l’es-
tació de tren, l’ampliació de la Nau, la reurbanització del 
carrer Circumval·lació, Rda Indústria i Rda Sta. Maria, ... 
tot un seguit d’accions que sens dubte milloren la nostra 
Ciutat. La llista és llarga i el temps se’ns ve a sobre, però 
de ben segur que hi arribarem.

L’any passat vam començar aquest període amb una 
forta vessant política que ens va fer prendre decisions 
fermes i en línia als principis de la PCPB i la nostra pro-
mesa en accedir al càrrec públic. La PCPB, els seus 
regidors i regidores i l’alcaldessa al capdavant seguirem 
treballant, des de l’equip de govern, respectant les lleis 
vigents, i parlant i negociant el bé de la nostra Ciutat 
amb totes les forces polítiques que ens vulguin escoltar.

La Diada Nacional de Catalunya és una data molt es-
pecial per a nosaltres on recordem la importància d’una 
Catalunya forta i unida per assolir, el que diem en el pri-
mer paràgraf, una societat oberta i acollidora, respectu-
osa amb les diversitats i solidària amb les persones més 
necessitades.

Bona Diada!  Pau i bé

Poder decidir, participar, viure amb dignitat, i ex-
pressar-se lliurement sense por són els pilars bàsics 
d’una societat democràtica. Aquests pilars han de 
ser nodrits des de totes les instàncies de govern, co-
mençant des dels municipis. Junts per Barberà i les 
forces polítiques que en formen part, van néixer amb 
l’objectiu d’aprofundir la participació ciutadana en els 
afers de la nostra ciutat. En aquests quatre anys al 
Govern Municipal s’ha treballat tenint present aquesta 
premissa des de totes les àrees de govern en les que 
participem.

Al passat ple del mes de juliol es va donar una impor-
tant passa en l’aprofundiment de la vida democràtica 
de la nostra ciutat gràcies a l’aprovació del Regla-
ment de Participació Ciutadana. Aquest reglament 
presenta les bases per dotar d’eines a la gent de 
Barberà del Vallès per a poder expressar la seva opi-
nió i decidir sobre temes claus de la vida de la nostra 
ciutat.

Aquests avenços per petits que siguin són crucials 
en un moment que el dret de la ciutadania a ex-
pressar-se i decidir sobre les seves vides està sent 
constantment posat en qüestió per un estat espanyol 
cada cop més autoritari Perquè participar és l’única 
forma d’educar en democràcia, és l’única forma de 
construir entre totes una societat on totes les seves 
membres tingui capacitat de decisió sobre la seva 
vida individual i en col·lectiu. Des de Junts per Barbe-
rà estem satisfetes per la feina feta en aquest aspec-
te.

Aquest 11 de Setembre defensem la llibertat i la 
participació ciutadana com a pilars de la demo-
cràcia

Ara també arribarà l’11 de Setembre, una Diada que 
estarà marcada per la voluntat de defensa de la vida 
en democràcia. Després d’un any en què hem vist 
com des de l’estat espanyol s’ha vulnerat la demo-
cràcia en totes les instàncies a casa nostra, cal reivin-
dicar a totes les persones que des de fa més de tres 
segles han lluitat per la llibertat i els drets de totes les 
catalanes perquè ens inspirin per afrontar els reptes 
del nostre present. En aquesta Diada, cal que exigim 
la posada en llibertat dels i les presses polítiques així 
com el retorn de les exiliades. Aquest 11 de Setembre 
cal que el clam per avançar en l’exercici l’autodeter-
minació del poble català, tal com es va expressar l’1 
d’Octubre, se senti amb més força que mai.

Per aquest motiu convidem a totes les barberenques 
a participar de la nostra Diada Nacional en defensa 
de la llibertat, la democràcia i la dignitat del nostre 
poble.

Afrontarem un fi nal d’any que de ben segur serà 
emocionant tant per les actuacions que ja s’estan 
fent com per les que estan a punt d’iniciar-se. 
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Grups Municipals

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

La Diada Empresonada Unidad contra el miedo
El 17 de agosto del año 2017, Barcelona y Cambrils fueron 
objeto de un terrible atentado terrorista que dejó el funesto 
recuerdo de 16 víctimas mortales y más de un centenar de 
personas heridas. Aquellos atentados sacudieron de pleno 
La Rambla de Barcelona, arteria cívica y cultural de la ciu-
dad, y horas más tarde la ciudad de Cambrils. 

Cuando esta revista vea la luz, se habrá cumplido un año 
de aquellos hechos que entristecen el conjunto del mundo, 
pero que sin embargo despertaron una ola de solidaridad 
que recorre el conjunto de la sociedad. 

En nuestro recuerdo no hay sólo las víctimas sino el con-
junto de cuerpos de seguridad y emergencias, los profesio-
nales sanitarios, servicios públicos, el mundo del comercio, 
la hostelería, la restauración y el conjunto de profesionales 
y ciudadanos que en las horas posteriores se volcaron en 
ayudar y atender a las víctimas, a sus familias y el conjunto 
de personas que se vieron afectadas por este trágico suce-
so. Fueron las peores horas de nuestro país, pero al mismo 
tiempo la ciudadanía mostró lo mejor de nuestra sociedad: 
la solidaridad.

Esta muestra de fraternidad se transformó enseguida en un 
clamor masivo de libertad, tolerancia y paz, que se expresó 
bajo el mensaje “No tenemos miedo”. En efecto el conjun-
to de la ciudadanía expresaremos conjuntamente que no 
estábamos dispuestos a atemorizarnos frente a quienes 
intentan sembrar el odio, el terror o la venganza. Personas 
de todas condiciones, procedencias, pensamientos y cre-
encias nos uniremos en un clamor de paz y respeto. 

Es por ello que los y las socialistas de Cataluña nos reuni-
mos de nuevo en torno a este clamor que recorrió el mun-
do, para reivindicar una sociedad abierta, respetuosa, de 
paz y sin miedo. 

Quienes intentaron sembrar la discordia no se saldrán con 
la suya. Frente a ellos se encontrarán una sociedad unida, 
comprometida con estos valores universales. 

Es también por este motivo que en el recuerdo de un año 
de los atentados de Barcelona y Cambrils queremos ma-
nifestar de nuevo nuestra solidaridad con las víctimas, sus 
familias y seres queridos. 

También reivindicamos este carácter de fraternidad que 
debe acompañar la unidad institucional que la sociedad 
espera de todos los representantes públicos. 

Rechazamos tajantemente cualquier intento de convertir un 
acto de memoria colectiva en un intento de reivindicación 
partidista o de apropiación en favor de iniciativas políticas 
que se alejen del objeto del acto que nos reúne. 

Queremos unas instituciones unidas y colaborativas, tanto 
en el recuerdo del 17 de agosto como en los trabajos ne-
cesarios para garantizar la seguridad y la convivencia en 
nuestro país. 

Con estos objetivos, los Socialistas de Cataluña nos unimos 
al recuerdo del 17 de agosto contra todo terrorismo, toda 
violencia, toda intimidación y toda intolerancia.

Sempre, la Diada de l’Onze de setembre ha estat una 
data reivindicativa, i encara més ho ha estat des de 
que l’Estatut va ser “cepillado” pel PSOE i amputat 
pel Tribunal Constitucional. D’això fa més de vuit 
anys. Em pregunto si en aquest temps, hem avançat 
democràticament parlant i arribo a la conclusió 
de que no. Em venen a la memòria les gegantines 
manifestacions de la Diada d’aquests vuit anys, les 
imatges de la Via Catalana creuant el país de nord a 
sud, les ingents quantitats de gent que sortim al carrer 
en un ambient festiu i alhora reivindicatiu cada Onze 
de setembre. I em pregunto si tot això ens ha servit 
per alguna cosa. La resposta és SI, ha servit per deixar 
en evidència que any rere any, perdem democràcia. 
Avui, anys després, tenim presos i preses polítiques i 
d’altres exiliades, tenim dotzenes de càrrecs electes 
i d’activistes judicialitzats, tenim la política i la cultura 
segrestada, amb rapers exiliats per cantar contra la 
monarquia, llibres prohibits, titellaires perseguits... i tot 
això en un Estat on la corrupció té nom de partit polític, 
amb una credibilitat democràtica a l’alçada dels seus 
màsters, i amb una justícia còmplice capaç de posar-se 
del costat d’un grup de violadors. 

Per primera vegada en molts anys, l’Oriol, la Carme, 

en Raül, la Dolors, o la Marta, no encapçalaran els 

actes de la Diada. 

Fa mesos que són a presó o a l’exili, perseguides 
judicialment per fer possible que el dia 1 d’octubre 
la ciutadania de Catalunya pogués expressar-se 
democràticament i en unes urnes sobre el futur del seu 
país, tal i com la ciutadania els hi va demanar el 27 de 
setembre de 2015. Al mateix temps, altres partits polítics 
en comptes de fer política es dediquen a encoratjar 
a l’extrema dreta a retirar els llaços grocs, a escarnir i 
agredir a qui els posem. I l’Estat calla. I ens preguntem 
perquè tots aquells que s’omplen la boca amb paraules 
com democràcia o respecte, callen com si això no 
estigués passant?

Prou doncs de callar, i cridem ben alt per la defensa de 
la democràcia, dels nostres drets i la nostra llibertat, tal i 
com ho hem fet sempre, pacífi cament i enèrgicament.

Aquesta Diada no és com les altres, aquesta és la Diada 
dels presos polítics, dels exiliats i al mateix temps, de 
l’esperança en guanyar al feixisme, sigui quina sigui la 
seva cara.

Visca la República Catalana!
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Grups Municipals

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

España en peligro Notes per l’inici del curs polític

Hoy el problema más grande de España es Pedro 

Sánchez. 

No hay mayor desgracia para España en este momento 
que un presidente como Pedro Sánchez, que se ha 
colado por la puerta de atrás, sin ser votado, gracias 
a quienes dieron un golpe de Estado, a los sucesores 
políticos de ETA y a una extrema izquierda bolivariana 
que necesita desorden para sobrevivir. Sánchez ganó 
la moción de censura no por su persona o por sus 
políticas, sino porque a los que le apoyaron les unen las 
mismas metas: echar al PP y destruir nuestro país.  

El problema más gordo que tenemos los españoles es 
Sánchez por su bilateralidad no ya con una comunidad 
autónoma que es parte de España sino con el 
separatismo. Negociando de tú a tú con los golpistas. 
Ofreciendo trato exquisito a su “racista” Torra. El PP exige 
no más ofrendas a los separatistas. El pasado nos ha 
demostrado que las concesiones a los nacionalistas 
solo han servido para que se crezcan, construyan 
clandestinamente estructuras de poder y pretendan la 
ruptura de España.  

La primera medida de Sánchez no fue social sino 
levantar el veto para que, con el dinero de todos los 
españoles, otra vez, se pudieran fi nanciar las embajadas 
y la propaganda separatista. La segunda medida fue 
el acercamiento de los políticos presos golpistas a 
cárceles catalanas para que estén en un hotel, ya que 
las gestionan sus amigos independentistas.

La primera medida legislativa del renovado PP, con 
Pablo Casado, es introducir el delito de convocatoria 
de un referéndum ilegal en el Código Penal. 
Así, se acabarán todas las bravuconadas de los 
independentistas, ya que el delito contemplaría no sólo 
la convocatoria sino el intentarlo. 

No podemos soportar ni un día más este Gobierno 
estéril y de maquillaje, cuya única misión es servir de 
propaganda para los caprichos de un presidente no 
votado. Los españoles tenemos derecho a decidir en las 
urnas si queremos o no que nos gobierne un presidente 
no electo maniatado y arrodillado ante los separatistas y 
los proetarras. 

Comença un nou curs, i és temps de retornar a les 
classes, a la feina, i a les tasques més quotidianes. Us 
desitgem molta sort en aquest retorn, i sobretot que 
gaudiu de bona salut i del que cada dia sembla més 
difícil, d’una ocupació digna. En una Catalunya en què 
un terç dels infants es troben en risc de pobresa, i amb 
les taxes universitàries més altes de tot l’Estat, sembla 
evident la necessitat de treballar de manera urgent per 
millorar aquestes xifres i moltes més, però el Parlament 
de Catalunya farà “vacances”, per acord de la majoria que 
dóna suport al Govern, fi ns al mes d’octubre.

És indignant la inacció del poder legislatiu, i també la 
de l’executiu català, el qual hauria de fer ús de les seves 
competències en matèria d’habitatge, de sanitat o 
educació, per tal de donar resposta a aquesta crisi social. 
Com diu la campanya del banc d’aliments, la fam (com la 
pobresa) no fa vacances, però el Govern de la Generalitat 
sí que en fa, i quan encara estava de servei, la seva acció 
més destacada ha estat l’aprovació del Decret de venda 
directa de la llet crua. 

Pel que fa al Gobierno de Pedro Sánchez, que ens 
havia de deslliurar de les polítiques de dretes, continua 
decebent: ni derogació de la Reforma Laboral, ni de 
la Ley Mordaza, ni publicació de la llista de l’Amnistia 
de Montoro… i governant amb els pressupostos del PP, 
comprometent-se amb els amos de Brusel·les a fer més 
retallades, i amb els de l’OTAN amb més despesa militar. 
Tot molt d’esquerres, sí.

Aquests que quan governen no fan gairebé res per 
defensar els drets socials, i que atien el confl icte identitari 
per treure’n rèdits electorals, fi ns i tot en els actes 
d’homenatge a les víctimes dels atemptats del passat 17 
d’agost, es posen d’acord en canvi quan es tracta d’atacar 
a qui sí es mulla pels drets socials. PP, PSC, ERC, PdCAT i 
Ciudadanos no tenen problema en alimentar la xenofòbia 
amb el tema del top manta per reprovar l’Ada Colau, però 
en el fons el problema és que el govern municipal de 
Barcelona en Comú els està deixant en evidència amb la 
seva aposta per invertir en polítiques socials i d’habitatge. 
Aquesta és la clau del canvi real, fer polítiques per millorar 
la vida de la majoria.

Com diu la campanya del banc d’aliments, la fam 

(com la pobresa) no fa vacances, però el Govern 

de la Generalitat sí que en fa, i quan encara estava 

de servei, la seva acció més destacada ha estat 

l’aprovació del Decret de venda directa de la llet 

crua.
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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.

Ple Municipal del mes de juliol
La sessió es va iniciar amb 
l’aprovació, per unanimitat, de l’acta 
de la sessió anterior, del 27 de juny 
2018.

A continuació, es va procedir a 
exposar el següent punt de l’ordre 
del dia, l’Aprovació del Reglament 
de Participació Ciutadana. La 1a 
tinenta d’Alcaldia, Mireia Sánchez 
Pi, va exposar l’objectiu del 
reglament: “El Reglament Municipal 
de Participació Ciutadana és una 
normativa municipal que pretén 
garantir i regular els processos 
de participació ciutadana a la 
nostra ciutat. És un reglament 
que farà efectiu, dins el marc 
general, l’exercici de la potestat 
municipal inherent a l’autonomia 
municipal i que possibilitarà el 
desenvolupament del dret a la 
participació a Barberà del Vallès”

Aquest es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups 
municipals.

Seguidament, es va procedir a 
l’Aprovació del Compte General 
2017 que fou aprovat també per 
unanimitat .

El següent punt de l’ordre del dia, 
era l’aprovació de l’expedient de 
modifi cació de crèdit número 
10 del Pressupost de despeses 
vigent. El 2n tinent d’Alcaldia, 
Manuel Ferreté Ferrer, va exposar 
les diverses modifi cacions de crèdit 
que prenen fons del romanent de 
tresoreria.

Com a partides que no estaven en 
el pressupost inicial, cal esmentar  
l’adequació i adquisició d’un local 
per ubicar la ràdio municipal i altres 
serveis municipals, i la remodelació 
i millora d’instal·lacions esportives.

La modifi cació de crèdit es va 
aprovar amb els vots a favor de PP, 
ERC, JxB, PCPB i PSC i l’abstenció 
de Recuperem Barberà (RB).

A continuació es va donar 
compte al ple del decret núm. 
2018LLDC001840 de data 13 de 
juny 2018, d’aprovació del projecte 
de Pressupostos Participatius 
2019. 

Tot seguit es va donar 
compte al ple del decret 
d’Alcaldia Presidència núm. 
2018LLDC002166 sobre el 
passatge de connectivitat entre 
Baricentro i el nucli de Barberà del 
Vallès. El regidor de Territori i Medi 
Ambient, Fabià Díaz-Cortés, exposà 
que el govern municipal ha canviat 
l’estratègia respecte de la connexió 
a peu i segura entre el nucli de 
la ciutat i la zona del Baricentro 
i també l’accés a Cerdanyola i 
Ripollet. S’està treballant en una 
alternativa, amb la Generalitat, i 
Carreteres, sobre la base de fer una 

accés a peu i bicicleta, que serveixi 
també per arribar al municipi per 
la N150 de Cerdanyola a Ripollet, 
i poder accedir al complex 
Baricentro amb seguretat i a altres 
serveis que hi ha en el sector.

Tot seguit arribà el torn de les 
mocions, la primera presentada 
pel grup municipal Recuperem 
Barberà (RB) relativa a l’adhesió al 
manifest que sol·licita a l’Acadèmia 
sueca que modifi qui les seves 
normes i atorgui a Federico García 
Lorca el Premi Nobel de Literatura 
a títol pòstum. La urgència de la 
moció i la moció van ser aprovades 
per unanimitat, estant tots els 
grups municipals d’acord amb la 
importància literària de la fi gura de 
Federico García Lorca.

La segona moció, presentada pel 
grup municipal Junts per Barberà, 
era per donar suport a la vaga i 
els treballadors i treballadores de 
l’empresa Amazon, per la pèrdua 
de drets laborals  i condemnar la 
violència policial emprada durant 
les càrregues del dia 17 de juliol. 

La moció es va aprovar amb els 
vots a favor de ERC, RB, JxB, PCPB, 
i PSC i els vots en contra del PP.

El ple va acabar amb el torn de 
precs i preguntes.
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Territori i Medi Ambient

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès ha mostrat la seva oposició 
al document d’inici de l’Avaluació 
Ambiental Estratègica Ordinària 
de la proposta de revisió del 
Pla Director de l’Aeroport de 
Sabadell, sotmès a consulta de 
les administracions públiques 
afectades, entre les quals es 
troba l’Ajuntament, i de les 
persones interessades per part 
de la Secretaria d’Estat de Medi 
Ambient del Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient. El consistori, a més, ha 
demanat debatre sobre l’impacte 
de l’Aeroport de Sabadell en el 
municipi i en el veïnat.

Aquesta oposició ve justifi cada 
per la voluntat d’ampliar vols 
i moviments, incrementant i 
potenciant els efectes perjudicials 
que la ciutat, la ciutadania i el 
medi ambient pateixen ja per 
l’activitat habitual de l’equipament, 
com són la contaminació 
atmosfèrica i l’impacte sonor. 
Aquest increment no es pot 
justifi car per utilitat pública i/o 

Sabadell s’ha realitzat de forma 
unilateral i sense tenir en compte 
criteris de desenvolupament 
sostenible, equilibri territorial, ni 
polítiques públiques.

A l’escrit dirigit a la Secretaria 
d’Estat de Medi Ambient del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, es 
demana també la necessitat 
d’introduir una valoració real i 
objectiva de l’impacte ambiental, 
de la incidència en el benestar i la 
salut de les persones i l’afectació 
patrimonial que provoca aquesta 
infrastructura, i que s’incorporin 
mesures que permetin corregir i 
mitigar l’impacte de l’aeroport en 
l’entorn urbà.

Per la seva banda, l’AVV de Can 
Gorcs II també ha presentat 
al·legacions al document d’inici de 
l’Avaluació Ambiental Estratègica 
Ordinària de la proposta de revisió 
del Pla Director de l’Aeroport 
de Sabadell, mostrant la seva 
disconformitat amb el text 
proposat.

interès social, sinó que es fa amb 
criteris estrictament econòmics, 
sense atendre l’interès general ni 
l’anàlisi acurat del seu l’impacte 
ambiental.

Tal i com s’explicita en l’informe 
confeccionat des de la Regidoria 
de Territori i Medi Ambient, en el 
document d’inici de l’Avaluació 
Ambiental Estratègica Ordinària 
de la proposta de revisió del Pla 
Director de l’Aeroport de Sabadell, 
s’han trobat modifi cacions que 
xoquen amb les competències en 
urbanisme de les administracions 
locals i autonòmiques, una 
vulneració en el dret de la propietat, 
i alteracions en les servituds aèries. 
A més, el text tampoc contempla 
mesures preventives per evitar el 
creixement insostenible, ni mesures 
correctores adaptades als efectes 
sobre el medi ambient, ni l’alteració 
de les rutes aèries per evitar les 
àrees més sensibles.

A l’informe de la regidoria, també es 
recorda que el continu creixement i 
desenvolupament de l’Aeroport de 

L’Ajuntament s’oposa a la proposta de revisió
del Pla Director de l’Aeroport de Sabadell

En primavera es van reconvertir 
diversos espais verds de 
gespa a prats mediterrranis i 
a prats amb grama., i durant 
l’estiu s’han instal·lat uns 
panells informatius a les àrees 
reconvertides per informar a la 
ciutadania de l’acció. L’objectiu 
d’aquesta reconversió és 
disminuir el consum d’aigua. Es 
calcula aproximadament que 
el consum disminueix, com a 
mínim, un 50% respecte a les 
gespes habituals. D’aquesta 
manera contribuïm a fer una 
jardineria més sostenible 
i adequada a l’entorn i als 
recursos naturals disponibles.

Reconversió de gespes a 
prats fl orits mediterranis
i a prat amb grama

Detectada la presència d’una  nova plaga d’escarabat-
vespa barrinador de les moreres a la ciutat, 
que ja s’està tractant mitjançant endoteràpia vegetal

La Regidoria de Territori i Medi 
Ambient, conjuntament amb 
l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) de la UAB i el 
Servei de Sanitat Vegetal, DARP, 
de la Generalitat de Catalunya, 
ha realitzat un estudi anomenat 
A New Alien Invasive Longhorn 
Beetle, Xylotrechus chinensis 
(Cerambycidae), Is Infesting 
Mulberries in Catalonia (Spain).

L’escarabat-vespa barrinador de 
les moreres, Xylotrechus chinensis, 
perfora el tronc i l’escorça afectant 
a la correcta circulació de la saba. 
Aquesta nova plaga prové de 
l’Est Asiàtic, i probablement ha 
estat introduïda a Catalunya a 
través d’embalatges de fusta de 
materials d’importació de Xina i 
Corea. Aquesta nova plaga es va 
detectar l’any 2014 a partir d’avisos 
de la ciutadania.
Actualment afecta als municipis 

de Cerdanyola del Vallès, Badia 
del Vallès i Barberà del Vallès, 
i també s’ha detectat la seva 
presència a Ripollet.

A l’abril, ja es va començar a dur 
a terme el primer tractament 
als arbres, mitjançant 
injecció amb insecticida al 
tronc (endoteràpia vegetal) 
amb la fi nalitat de provar si 
aquest tipus de tractament 
és efectiu per a combatre la 
plaga. El tractament es va fer 
en aquestes dates perquè és 
l’època més adequada per 
afectar la larva que encara és 
dins del tronc menjant fusta.

Durant el mes de setembre 
es podrà analitzar si aquest 
tractament pilot ha estat 
efectiu o no, observant si 
l’insecte ha  deixat forats de 
sortida visibles al tronc.
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La presència de gats al carrer 
és freqüent a tots els municipis 
i Barberà del Vallès no n’és 
una excepció. Això s’explica 
bàsicament per dues raons:

La primera és que els ambients 
urbans els són molt propicis: 
troben menjar fàcilment, troben 
racons on aixoplugar-se i a més, 
no tenen predadors naturals.
La segona és que els gats són 
extremadament prolífi cs, és 
a dir, tenen molta facilitat per 
reproduir-se. Això és degut 
a que les gates poden tenir 
varis zels dins una mateixa 
temporada de reproducció 
(que sol coincidir amb la 
primavera o l’inici de l’estiu) i 
que normalment tenen una 
descendència de 4 o 6 cadells. 

Si no es fan actuacions de 
control, les poblacions de gats 
creixen desproporcionadament 
i això sol comportar molt 
malestar entre la població, 
sobretot degut a la brutícia i 
als sorolls dels  miols de les 
femelles i de les baralles entre 
els mascles.

Una difi cultat que presenta 
la gestió de les colònies de 
gats és que són animals molt 
territorials. Això fa que una 
vegada instal·lats en una zona, 
la considerin casa seva i no 
vulguin marxar. Si una colònia 
viu a una àrea que no és 
adequada, per molt que agafem 
els gats i els portem a una altra 
zona, ells faran tot el possible 
per tornar allà d’on se’ls ha fet 
fora.

Davant d’aquesta situació és 
comprensible que la ciutadania 
es posicioni a favor o en contra 
de la presència d’aquests 
animals. 

Hi ha ciutadania molt amant 
dels animals, que fan tot el 
possible per vetllar pel benestar 
dels gats de carrer. Els donen 
menjar, els busquen refugi, 
ajuden de diferents maneres 
per poder esterilitzar-los (posant 
gàbies per poder-los portar 
a la clínica veterinària, ajudes 
econòmiques...). En defi nitiva, els 
gats passen a formar part de les 
seves vides. A totes aquestes 
persones els hi demanem, si us 
plau, que no actuïn per compte 
propi, i que es posin en contacte 
amb la Secció de Serveis Socials 

i Salut de l’Ajuntament o bé amb 
l’Associació Progat Barberà. 

Ens convé treballar conjuntament 
i en la mateixa direcció. I per altra 
banda, hi ha part de la ciutadania 
molesta amb els problemes 
derivats de la presència de gats 
al carrer, els volen lluny de casa 
seva i  s’enfaden quan se’ls hi 
destinen recursos públics. A 
tot aquest grup, els animem a 
posar-se també en contacte amb 
la Secció de Salut. Des d’aquí 
els podem explicar la situació i 
podem intentar buscar solució a 
la seva problemàtica particular.

Ens agradi o no, de gats a les 
ciutats SEMPRE n’hi haurà. 
I és una sort, ja que ajuden 
a controlar la presència 
de rosegadors. Per això, 
tant l’Ajuntament com les 
entitats animalistes treballem 
conjuntament per a implantar un 
sistema de colònies controlades 
que faciliti un equilibri de relació 
entre les persones i els animals. 
S’actua sobre les colònies 
naturals ja existents. Es capturen 
els gats, se’ls sotmet a una 
revisió veterinària i si són animals 
sans, se’ls esterilitza per evitar 
que es reprodueixin. Un cop que 
els gats s’han recuperat, se’ls 
allibera al mateix indret on se’ls 
va capturar.

Gats de carrer: Sí o no?

Salut

La clau és tenir una població de gats equilibrada i controlada 
mitjançant colònies localitzades, sanes i esterilitzades. 
D’aquesta manera els gats viuen millor, (cosa que agradarà a les 
persones defensores) i es millora la convivència entre animals 
i ciutadania minimitzant les molèsties que aquests puguin 
ocasionar (fet que agradarà a les persones detractores).
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Salut
La seguretat alimentària: una responsabilitat dels 
establiments alimentaris

Els ajuntaments, i concretament 
els serveis municipals de Salut 
Pública, portem a terme diverses 
activitats relacionades amb 
la Seguretat Alimentària, per 
tal de donar compliment a les 
competències d’àmbit municipal 
en aquesta matèria. 

La nostra fi nalitat és protegir 
la salut de la ciutadania, 
garantint la seguretat dels 
aliments mitjançant actuacions 
de vigilància i control sanitari i 
de formació als establiments 
alimentaris minoristes i de 
restauració.

Complir les normes sanitàries, 
garantint la innocuïtat 
dels aliments elaborats i 
comercialitzats a la ciutat 
és una responsabilitat dels 
mateixos establiments. I 
l’Ajuntament, com a autoritat 
sanitària competent, ha de 
vetllar perquè així sigui. Per això 
la Secció de Serveis Socials i 
Salut de l’Ajuntament exerceix 
la vigilància i el control dels 
riscos per a la salut en l’àmbit 
de l’alimentació a través de les 
següents actuacions:

1. Assessorament a les 
persones titulars d’establiments 
alimentaris en matèria de 
requisits sanitaris.

2. Vigilància i control sanitari 
dels establiments alimentaris, 
fent visites d’inspecció a: 
supermercats, fl eques, 
pastisseries, carnisseries, 
peixateries, fruiteries, bars i 
restaurants, mercats i fi res,...

3. Intervenció en casos d’alertes 
sanitàries, toxiinfeccions 
alimentàries i denúncies de la 
ciutadania.

Com fem el control sanitari dels 
establiments alimentaris?

La inspecció és una de les 
activitats de control dels 
establiments alimentaris per 
part de l’administració. Es tracta 
d’una visita a l’establiment 
alimentari per comprovar in situ 
el compliment de la normativa 
sanitària vigent en matèria de 
seguretat alimentària.

Durant la inspecció sanitària a 
l’establiment, comprovem:

· Si tenim les dades del cens 
sanitari municipal actualitzades.

· Les condicions estructurals 
i de manteniment dels locals, 
equipaments i estris.

· Les condicions d’ordre i neteja 
dels locals, equipaments i estris.

· Les pràctiques de manipulació 
i les condicions sanitàries del 
personal manipulador.

· La implantació efectiva del 
sistema d’autocontrol sanitari 
(control de temperatures, 
pla de formació, traçabilitat, 
control de plagues, control dels 
al·lèrgens,....).

Aquesta informació es recopila 
en un document, l’acta 
d’inspecció, on es descriuen, 
si és el cas, les defi ciències 
detectades que cal que 
l’establiment corregeixi. 

Un cop es fa la primera 
inspecció sanitària, la dinàmica 
del control sanitari dels 
establiments suposa fer un 
seguiment  amb successives 
visites d’inspecció de 
comprovació - i establir mesures 
de control si és el cas - fi ns 

que no s’observin defi ciències 
importants. A partir d’aquí, la 
freqüència de les inspeccions 
a l’establiment vindrà derivada 
de la seva classifi cació en funció 
del risc sanitari relacionat amb 
l’activitat pròpia de l’establiment.

Les inspeccions de comprovació 
estan subjectes a taxa. Durant 
l’any 2017, l’Ajuntament ha 
ingressat 7.488 euros en 
concepte d’inspeccions 
sanitàries de comprovació, que 
serveix per autofi nançar una 
part del servei de seguretat 
alimentària (17,1%).

A la nostra ciutat tenim censats 
347 establiments alimentaris 
minoristes i de restauració.

Durant l’any 2017 hem fet:

· 8 assessoraments, a petició de 
les persones que tenen interès 
en iniciar una nova activitat. 
El 2017, hi ha hagut 26 noves 
activitats i canvis de titulars.

· 277 inspeccions en 249 
establiments alimentaris i de 
restauració (el 71,89% dels 
establiments censats). D’aquests 
249 establiments alimentaris 
inspeccionats, 28 hi vam anar 
per segona vegada a fer una 
inspecció de comprovació.   

�

�
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Gent Gran
Inici de curs de l’Aula d’Extensió Universitària
El proper 4 d’octubre, l’Aula 
d’Extensió Universitària 
començarà una nova 
temporada de xerrades a la 
Biblioteca Esteve Paluzie.

Aquest projecte, que va nèixer 
l’any 2010 i que en 2012 es 
va formalitzar com a entitat, 
continua la seva activitat 
imparable, oferint actes i 
sortides culturals a persones 
més grans de 50 anys que, per 
un preu total de 50 euros poden 
fer-se sòcies per gaudir de totes 
les activitats, o només abonar 
el cost de la conferència a la 
que vulguin assistir, que és de 7 
euros per xerrada.

Actualment, l’entitat compta 
amb 69 persones sòcies que en 
el darrer any han gaudit de 30 
conferències, 2 sortides culturals 
i 2 visites a museus. 
Des de la seva posada en 
marxa, l’Aula d’Extensió 
Universitària ha organitzat un 

total de 189 conferències, i ha 
comptat amb 192 professors i 
professores que s’han apropat 
fi ns a la biblioteca de Barberà 
del Vallès per oferir els seus 
coneixements en història, 
música, ciència i cinema, 
entre d’altres disciplines. 

Per a més informació, les 
persones interssades poden 
contactar amb la Junta de 
l’Aula d’Extensió Universitària 
els dies de conferència o els 
dimecres de 10 a 11h a la seva 
seu (Marquesos de Barberà, 125. 
Telèfon: 677 669 217). 
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BALLS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE LA ROMÀNICA

A la sala Gran de Ca n’Amiguet
Diumenge, 16 de setembre

BALL DE LA GENT GRAN
De 17 a 20h. Preu: 2€

Dissabte, 29 de setembre
BALL DE FINAL DE MES

De 22.30 a 1.30h. Preu: 4€

AMB MÚSICA EN VIU
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Nova oferta formativa de la FBP en sector logístic a Sabemsa 

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs ens explica
Aquest estiu, els 
infants del Casal 
d’agost, realitzat a 
l’Escola Marta Mata 
per la Cooperativa 

El Tamboret, han vingut a visitar-me i, 
junt al grup de persones participants 
al Taller d’Horta CEP 5 de la Fundació 
Barberà Promoció, han cuidat de l’Hort 
de la Torre d’En Gorgs.  

Els infants han après a fer la collita 
dels diferents productes que creixien a 
l’hort: tomàquets, pebrots, albergínies, 
cogombres, etc.  Productes que  han 
collit i s’han emportat a casa tot coneixent 
les avantatges dels aliments saludables 
i d’una alimentació responsable. A més, 
aquest any han pogut utilitzar les bosses 
de tela dissenyades i serigrafi ades per les 
participants del taller CEP 5 que porten 
també el logotip de l’Escola CEP.

El curs d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes 2018 
realitza pràctiques formatives al municipi
Les pràctiques formatives són un 
aspecte clau en l’assoliment de les 
competències técnico-professionals 
de l’alumnat. Una bona mostra són 
les pràctiques formatives que es 
realitzen en el marc del Certifi cat 
de professionalitat d’Instal.lació i 
manteniment de jardins i zones 
verdes en què, alhora, l’alumnat dóna 
un servei al municipi. Destaquem les 

següents, realitzades a diverses instal.
lacions i espais verds del municipi: 
Parc Central del Vallès, Font de Can 
Llobateres, Viver municipal, Horts 
socials del Ripoll i Residència Gent 
Gran Santa Maria. Més informació i/o 
inscripcions, a la Fundació Barberà 
Promoció: 937192837 
formacio@barberapromocio.cat

Per tal d’oferir més possibilitats 
d’inserció laboral a la ciutadania, la 
FBP i l’empresa municipal SABEMSA 
col·laboren juntes en diverses accions 
formatives del sector logístic. 
D’una banda, en el marc de la 
formació ocupacional subvencionada 
pel SOC, el passat dia 4 de juny es va 

iniciar el certifi cat de professionalitat 
d’Activitats Auxiliars de Magatzem, 
D’altra banda, i amb el cofi nançament 
de la Diputació de Barcelona 
(programa FentXarxa), s’han realitzat 
3 edicions de la Formació en 
Operador/a de carretons elevadors, 
Per últim, durant tot l’any s’ofereixen 

cursos propis d’Operador/a de 
carretons elevadors (16 h.) i adreçats 
a qualsevol persona interessada. 

Més informació i/o inscripcions, a la 
Fundació Barberà Promoció: 
937 19 28 37
formacio@barberapromocio.cat

Continua obert el termini per sol·licitar les subvencions a la contractació 
de persones aturades
Durant els mesos de juny i juliol, 
13 empreses han contactat amb 
la Fundació Barbera Promoció per 
iniciar el procediment de sol·licitud 
d’ajuts per a la contractació de 
persones aturades, amb un total 
15 ofertes publicades a la Borsa de 
Treball.
Aquest programa, a més de suposar 
un ajut econòmic per a les empreses, 

millora les possibilitats d’inserció de 
les persones contractades.
Cal destacar que el 60% de les 
persones contractades en l’anterior 
convocatòria continuen treballant a 
les empreses benefi ciàries amb un 
contracte indefi nit, mentre que la 
resta ha millorat la seva ocupabilitat 
ampliant la seva experiència laboral.
Us recordem que aquelles empreses 

i persones autònomes interessades 
poden sol·licitar aquesta subvenció a 
la contractació fi ns l’11 d’octubre. 

Per a més informació sobre aquest 
projecte, es pot trucar al 93 719 28 37 
(ext. 757) o escriure un correu a oscar.
llorente@barberapromocio.cat

El projecte d’hort social de la Fundació Barberà Promoció, als mitjans!
El passat mes de febrer va començar 
a desenvolupar-se un projecte 
innovador promogut des de la 
Fundació Barberà Promoció: l’impuls 
d’un Hort Social a la zona d’horta 
comunitària municipal del riu Ripoll 
del municipi. El projecte s’iniciava 
amb la contractació d’11 dones amb 
una durada d’un any, una d’elles 
amb funció de dinamitzadora del 
grup, per impulsar la creació d’un 
hort en un terreny de 1600 m2 cedit 
per l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. L’objectiu, més enllà del ple 
rendiment de l’hort social, és que 
el projecte esdevingui autònom i 
les persones contractades puguin 

generar un projecte d’autoocupació 
vinculat a l’hort, en el marc de 
l’Economia Social i Solidària i el 
cooperativisme. Per fer-ho, durant 
tot aquest any se’ls oferirà formació 
en aquest i molts altres aspectes, 
per tal que desenvolupin les seves 
competències i capacitats per poder 
tirar endavant amb aquest projecte 
emprenedor. 

Aquesta iniciativa, que es 
desenvolupa gràcies a la 
col·laboració i fi nançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 

ha atret l’atenció de diversos mitjans 
de comunicació, com Catalunya 
Ràdio, El Periódico, El Punt Avui o 
l’Ara, fent palesa la importància i 
innovació que aporten projectes 
d’aquestes característiques.
Consulteu-les a la web de la 
Fundació: www.esbarbera.cat

Per a més informació:
93 719 28 37 Extensió 712

orientacio@barberapromocio.cat
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Comerç
Arriba la XII Fira de Comerç i Serveis
El mes d’octubre comença amb 
una cita molt especial, la nova 
edició de la Fira de Comerç i 
Serveis, que durant els dies 5, 6 
i 7 d’octubre mostrarà, a la plaça 
de la Vila, l’oferta comercial i 

de serveis de la que disposa 
Barberà del Vallès. 

La Fira de Comerç i Serveis, 
que se celebra des de l’any 
2001 i que enguany arriba a 

la 12a edició, també oferirà un 
interessant ventall d’activitats 
paral·leles per a totes les edats, 
que complementaran l’exposició 
dels comerços i serveis en els 
seus stands.
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El proper diumenge 16 de 
setembre, la plaça de la Unitat 
es convertirà en la festa dels 
colors de la mà de l’Associació 
de Veïns i Botiguers del Casc 
Antic, que ha programat una 
Festa Holi a partir de les 12h.
Durant tot el matí, a més, hi 
haurà ambientació musical a 
càrrec d’un dj, que posarà la 
banda sonora a una jornada molt 
divertida.
Des de l’entitat es recorda 
que cal fer servir roba blanca i 
vella, i que la pols de color que 
s’utilitzarà serà d’origen natural, 
i no provoca al·lèrgies. Encara 
això, cal protegir pell i cabell, 
fent servir crema hidratant o 
oli abans i després de la festa. 
també, s’ha de respectar i evitar 
tacar a aquelles persones que 
no vulguin participar.

Nova edició del Festivalet

El Festivalet és una activitat 
que vol oferir als infants de 
Barberà del Vallès una jornada 
d’ambient familiar i plena 
d’activitats. Es durà a terme 
el proper disabte dia 22 de 
setembre al Casal de Can 
Gorgs, a partir de les 11h, i 
comptarà amb diferents racons 
de joc, tallers i espectacles de 
contacontes o titelles. També 
hi haurà música durant l’hora 
del vermut, amb un concert 
del grup d’animació infantil La 
Cuca Viu, amb cançons per a 
infants i famílies.

Per dinar s’oferirà una paellada 
preparada pels Gastronautes, 
el grup gastronómic del Casal 
Popular Tangram. Les famílies 
també podran portar el seu 
propi menjar.

El Festivalet és una iniciativa 
de l’Escola de Mares i Pares 
del Casal Popular Tangram, i 
compta amb la col·laboració 
de l’Esplai El Piolet, 
l’associació juvenil De Cara 
a la Calle, l’AVV Can Gorgs i 
l’Ajuntament de Barberà.

Notícies
L’AVV i Botiguers del 
Casc Antic organitza 
una Festa Holi

Barberà recorda les víctimes dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils

La ciutadania de Barberà del 
Vallès va apropar-se a la plaça 
de la Vila el passat 17 d’agost 
per recordar i mostrar la seva 
solidaritat amb les víctimes dels 
atemptats terroristes perpetrats 
ara fa un any a les rambles 
de Barcelona i a la ciutat de 
Cambrils.
L’Ajuntament de Barberà es 
va sumar a la proposta de la 
Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM) en la 
convocatòria de 5 minuts de 
silenci. 

L’alcalde accidental, Manel 
Ferreté Ferrer, va llegir un 
manifest institucional on es 
refermava el compromís de la 
nostra ciutat amb la Pau: “Davant 
del terrorisme que vol amenaçar 
la societat en la que tots i totes 
convivim, no permetrem posar 
en crisi el nostre model de pau i 
llibertat”.
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II Mostra de Cervesa Artesana

El proper dissabte, 15 de 
setembre, la plaça de la Vila 
acollià la segona edició de la 
Mostra de Cervesa Artesana 
de Barberà del Vallès, 
organitzada per l’Associació 
de Cervesers de Barberà 
del Vallès (La Birra Nostra) 
i amb la col·laboració de la 
Cerveseria La Penúltima, el 
Grup de Joves del Casc Antic 
i l’Ajuntament de Barberà.
En un horari ampli d’11 a 
23h, es posarà a la venda un 
got exclusiu  serigrafi at per 
participar en els tastets que 
cada parada oferirà a un preu 
popular. En total, en aquesta 
segona edició participaran 
6 cerveseries artesanes 
catalanes de primer nivell, 
amb una oferta de més de 
25 cerveses diferents, 2 food 
trucks i un stand de Sense 
Coberts.
Durant la jornada, també es 
faran actuacions musicals i 
activitats i petits tallers sobre 
l’elaboració de cervesa a casa.

Mediació i Convivència Ciutadana
El Servei Municipal de Mediació i Convivència serà 
present a la XI Mostra d’Entitats

SERVEI DE MEDIACIÓ I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

El Servei Municipal de Mediació 
i Convivència Ciutadana roman 
obert en horari d’estiu (fi ns el 30 

de setembre) dimarts, dijous i 
divendres de 9 a 15 hores .Per 

contactar amb el servei, 
es pot fer a través del telèfon de 

l’Ajuntament 
93. 729.71.71 (extensió 311) i a 

mediacio@bdv.cat. 

Els propers dies 29 i 30 de 
setembre es durà a terme la 
XI Mostra d’Entitats a Barberà 
del Vallès, organitzada des de 
l’Ofi cina Municipal de Participació 
i Convivència Ciutadana. Des del 
Servei Municipal de Mediació i 
Convivència Ciutadana s’ha pres 
la decisió de ser-hi presents. 
La fi nalitat de la participació de 
l’equip de mediació serà doble.

Per una banda, es durà a terme 
la difusió del servei entre les 
diferents entitats i associacions 
participants, així com entre 
la ciutadania assistent; i per 
una altra, es farà una detecció 
de necessitats i inquietuds 
relacionades amb la convivència 
ciutadana, per tal d’impulsar la 
mediació comunitària com a 
una via de resolució pacífi ca de 
confl ictes. 

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

@
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Educació
El Consell Municipal d’Infants reprèn l’activitat
El curs és a punt de començar 
i el Consell Municipal d’Infants 
ja ha iniciat la seva activitat. 
A principis de setembre, el 
consell es va reunir en sessió 
extraordinària per consensuar les 
tasques que tenen previstes per 
aquest trimestre.
 D’una banda, aquest any el 
Consell participarà en la Mostra 
d’Entitats que se celebrarà el 29 
i 30 d’aquest mes. El diumenge 
30 al matí, el nens i nenes del 
Consell podran informar de la 
feina que fa el consell com a 
representant de tots els infants 
del municipi. 
La seva mirada de la ciutat 
permet conèixer quins són els 
seus interessos i  les seves 
preferències.   
Aquest dia també tindran ocasió 
d’explicar què cal fer per ser 
membre del consell, ja que de 
l’1 al 10 d’octubre les nenes 
i els nens, nascuts el 2008 i 
que viuen a Barberà podran 
presentar la seva sol·licitud. 
Amb totes les butlletes rebudes 
es realitzarà un sorteig públic el 

dia 25 d’octubre a la Biblioteca 
Esteve Paluzie. Els i les actuals 
representants també explicaran 
als seus companys i companyes 
de 5è de totes les escoles com 
treballen en el consell. 
D’altra banda, dins de les 
activitats que faran aquest 
trimestre està previst que 
participin en un taller sobre 
“Educació i Ciutat” en el qual 
podran expressar les seves 
propostes i suggeriments sobre 
quin és el model de ciutat en 
temes d’educació. 
Aquest taller s’emmarca dins 
del projecte educatiu de ciutat i 
es farà el dissabte 27 d’octubre. 
En aquest taller també seran 
convidats els amics i amigues 

del consell, que són tots els 
infants que es van presentar per 
ser membres i que no van sortir 
escollits en el sorteig. 
Per últim, el 22 de novembre 
es farà l’Acte de Renovació del 
Consell, en el qual els infants 
presentaran la memòria de l’any, 
s’acomiadaran els representants 
que deixen el consell i també 
seran nomenats per l’alcaldessa 
els nous infants que entraran a 
formar-ne part. Els infants del 
consell tenen una permanència 
en aquest òrgan de participació 
de dos anys, i cada any es 
renova la meitat del seus 
representants, tal com es regula 
en el reglament d’organització.   
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Esports
Dates d’inscripció a les activitats esportives
Des de la Regidoria d’Esports 
s’informa a tota la ciutadania 
de Barberà del Vallès de les 
dates d’inici d’inscripcions a les 
activitats físiques i esportives 
per a la pròxima temporada 
2018/2019 en les Instal·lacions 
Esportives Municipals de la 
ciutat. 

A la pàgina web municipal 
www.bdv.cat es pot trobar tota 
la informació detallada de les 
activitats físiques i esportives 
que s’ofereixen al municipi, 
amb els seus horaris i llocs de 
realització.

· Inscripcions a activitats dirigides al medi aquàtic i terrestre
Quan: A partir del 16 d’agost
On: IEM Can Llobet, de 7.30 a 22.30h
Data d’inici de les activitats: 3 de setembre

· Inscripcions a les proves de nivell de l’Escola de Gimnàstica 
Artística
Quan: A partir del 16 d’agost
On: IEM Can Llobet, de 7.30 a 22.30h
Dates de les proves de nivell: 17, 18 i 19 de setembre a la IEM Elisa 
Badia (l’hora es concretarà el dia de la inscripció)
Matrícula: 24, 25 i 26 de setembre a la IEM Maria Reverter (l’hora es 
concretarà el dia de la prova de nivell)
Data d’inici: 1 d’octubre a la IEM Elisa Badia

· Inscripcions a cursets de natació de persones adultes i gent gran
Quan: A partir del 16 d’agost
On: IEM Can Llobet, de 7.30 a 22.30h
Data d’inici del curset de natació tecnifi cada: 3 de setembre a la IEM 
Maria Reverter
Data d’inici dels cursets de natació: 1 d’octubre a les IEM Can Llobet i 
Maria Reverter

· Inscripcions a cursets de natació infantil, nadons i aiguasalut
Quan: 3, 4, 5 i 6 de setembre
On: IEM Can Llobet, de 10 a 13 i de 16 a 19h
Data d’inici dels cursets de natació: 1 d’octubre a les IEM Can Llobet i 
Maria Reverter
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Notícies

Nova temporada del Grup de Lec-
tura Punt de Llibre a la Biblioteca 
Esteve Paluzie

Segueix la pista al C.L.A.D. és el nom de la 
nova temporada de Grup de Lectura Punt 
de Llibre, el club per a persones adultes de 
la Biblioteca Esteve Paluzie, el qual funciona 
mensualment des de fa deu anys.
La temàtica d’aquest curs és majoritàriament 
novel·la negra. S’organitzen passejades 
literàries i trobades amb autors i autores.
Les sessions duren aproximadament una 
hora i la participació és oberta a tothom, amb 
inscripció gratuïta.
Aquest curs, el grup es reuneix el tercer 
dimecres del mes, a les 19.30h. La primera 
trobada serà el 19 de setembre.
La Biblioteca proporciona els exemplars de 
lectura a les persones inscrites al fi nal de cada 
reunió.

Barberà participa en una nova edició de
‘Ciutats Defensores dels Drets Humans’
Barberà del Vallès participa, 
novament, en el projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans, 
una iniciativa que serveix per 
donar a conèixer la tasca de 
diferents persones defensores 
dels Drets Humans i de les 
realitats dels seus països.

Concretament, Barberà del 
Vallès rebrà la visita de tres 
persones defensores dels Drets 
Humans. El primer acte es durà 
a terme el dijous, 4 d’octubre a 
les 17.30h a la Biblioteca Esteve 
Paluzie amb la conferència 
“Dret a la llibertat d’informació. 
Expressió i opinió a Guinea 
Equatorial”, a càrrec de Ramón 
Esono Ebale, dibuixant i activista 
de Guinea Equatorial, alliberat fa 
uns mesos de la presó on havia 
estat reclòs des del setembre de 
2017. Es creu que la seva reclusió 
està relacionada amb el seu 
treball artístic, en el qual critica 
la situació de drets humans 
del país i el seu president des 

de fa 40 anys, Teodoro Obiang 
Nguema. 

Les activitats continuaran el 
dilluns 8 d’octubre a les 18h a la 
Biblioteca Esteve Paluzie amb la 
xerrada “Drets de les persones 
migrants. Lluita contra les 
deportacions als Estats Units”, 
a càrrec de Marisa Franco, 
membre de l’organització 
d’activistes Mijente: “pro-black, 
pro-woman, pro-queer, pro-
poor”. 
Nascuda i crescuda a Estats 
Units, lluita en contra de les 
deportacions i pels drets de les 
persones migrants, i també pels 
drets civils, drets de les dones, 
drets de les treballadores de la 
llar i drets LGTBI+. 

El cicle es tancarà el dimecres 
11 d’octubre a les 11.30h al 
Teatre Municipal Cooperativa, 
amb la conferència “Dret al 
mediambient i drets de les 
minories ètniques i nacionals 

a Hondures”, a càrrec de 
Margarita Pineda, indígena 
lenca del departament de La 
Paz, i membre del Consejo 
Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH). 
És una destacada defensora 
de la comunitat, dels territoris 
i dels Drets Humans de les 
dones. A Hondures s’està vivint 
una situació de repressió i 
violació sistemàtica dels Drets 
Humans de les persones que 
es manifesten i que pertanyen 
a organitzacions socials i 
polítiques.

Ciutats Defensores dels Drets 
Humans organitza la seva 
setena edició, amb la fi nalitat de 
conscienciar la ciutadania de les 
ciutats participantsn entre les 
quals es troba Barberà, sobre la 
necessitat d’integrar la defensa 
dels Drets Humans en el nostre 
dia a dia.
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Equitat de gènere
Tallers de creixement personal per a dones a 
l’octubre de 2018
Al mes d’octubre, després de les vacances, es reinicien els tallers de creixement personal, organitzats 
per l’Ofi cina de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, adreçats a aquelles dones 
de Barberà que estiguin interessades a aprofundir o potenciar les seves habilitats i recursos personals. 
L’objectiu d’aquests tallers és millorar el benestar físic i emocional i dotar d’eines per apoderar a les 
dones, per tal que tinguin el control de les seves vides. 

“L’ART D’ESTIMAR-SE A UNA 
MATEIXA”
En aquest taller et convidem a 
endinsar-te en un viatge fascinant: 
el de descobrir-te a tu mateixa, 
sense jutjar-te, qüestionar-te ni 
criticar-te. Es tracta de tenir un 
espai on fer els canvis necessaris 
per recuperar el teu propi espai, la 
teva seguretat i la teva autoestima. 
Un espai on poder connectar 
amb la teva dignitat, el teu valor i 
la teva força, on recuperar el teu 
poder per prendre decisions de 
forma adequada i satisfactòria. 
Tot això es treballarà en aquest 
taller, incorporant la perspectiva 
de gènere per veure la infl uència 
que el context sociocultural té en 
l’autoestima de les dones. 
Del 2 al 23 d’octubre – 4 sessions-
Horari: dimarts de 11 a 13h 
Lloc: Casal de Cultura, 2n pis 
(Sala 5) 

“FES SENTIR LA TEVA VEU: 
COMUNICACIÓ ASSERTIVA 
PER SABER POSAR LÍMITS”
En aquest taller es pretén crear un 
espai on les dones puguin prendre 
consciència de com comuniquen, 
i a partir d’aquí treballar tècniques 
per saber expressar-se clarament, 
amb creativitat i entusiasme. 
S’identifi caran les claus de la 
comunicació assertiva i empàtica, 
treballant a la vegada la 
importància de posar límits, quan 
cal posar-los. Es refl exionarà sobre 
les pors i limitacions que la cultura 
patriarcal ha inculcat a les dones 
i que difi culten la defensa dels 
seus drets, des d’una perspectiva 
de gènere. Finalment, s’explicaran 
estratègies per millorar la 
capacitat assertiva.
Del 2 al 23 d’octubre – 4 sessions-
Horari: dimarts de 18 a 20h
Lloc: Torre de Can Gorgs (Sala 5)

“ELS VINCLES AFECTIUS 
SALUDABLES”
En aquest taller es refl exionarà 
sobre com les relacions afectives, 
sobretot les de parella, poden ser 
font de creixement o de patiment 
i la infl uència que el patriarcat 
ha fet en la nostra manera 
d’establir-les. S’identifi caran les 
característiques que diferencien 
els vincles saludables dels tòxics, 
per poder posar límits a aquests 
últims i aconseguir que les 
relacions interpersonals siguin 
font de benestar i alegria. Farem 
servir la percepció i la intuïció 
com aliades per apropar-nos a 
la llibertat interior i per escollir 
persones emocionalment sanes 
a la nostra vida. Es treballarà amb 
dinàmiques vivencials.
Del 6 al 20 de novembre – 3 
sessions- Horari: dimarts de 11 a 
13h. Lloc: Casal de Cultura, 2n pis 
(Sala 5)

Tallers gratuïts. Places limitades
Per participar-hi cal adreçar-se a l’Ofi cina de Polítiques de Gènere o al SIAD, Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones, ubicat al Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35, 2n), o per telèfon al 93 729 71 71 extensió 
221 o enviant email a siad@bdv.cat, indicant nom i cognoms, número de telèfon, adreça electrònica de 
contacte i el taller en el que us voleu inscriure.
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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 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 
i pretén aprofundir i treballar 
aspectes relacionals i personals. 

Tens dubtes sobre els àmbits 
de salut, feina i formació? Tens 
necessitat d’un lloc de trobada? 
Tens ganes de promoure alguna 
activitat? T’agrada l’agricultura?
Vine a participar a La Roma!

Al barri de La Romànica podeu 
trobar l’ESPAI JOVE LA ROMA, un 
espai obert per a joves de 16 a 30 
anys. A La Roma tens tots aquests 
serveis al teu abast, i una atenció 
propera i personal. Hi podràs 
trobar tallers, jocs de taula, ping 
pong, ordinadors, projeccions 
de pel·lícules i documentals, 
exposicions, xerrades... 

També s’hi organitzen tallers i 
activitats sobre temes diversos, que 
proposen els i les joves de Barberà. 
Per exemple, relacionats amb la 
música, el ball, l’esport, la cultura 

Practiques alguna art escènica? 
Tens algun grup de música, de circ, 
teatre...? Vols aprendre o practicar 
alguna art escènica? Vine a la Nau! 
Participa, crea i promou l’art a la 
nostra ciutat!

La Nau és un equipament juvenil 
públic municipal destinat a la 
promoció d’activitats de creació i 
difusió artística,concerts musicals i 
altres activitats de lleure dirigides 
de forma preferent al jovent.
L’equipament és polivalent, tant en 
la defi nició del seu espai com en la 
programació de les seves activitats, 
donant cabuda a qualsevol activitat 

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.

Consulta el nostre horari!
· Abril, maig, juny, setembre i 
octubre: dilluns i dimecres de 16.30 
a 20h. Dimarts, dijous i divendres, 
activitats al carrer. 
· Novembre, desembre, gener, 
febrer i març; dilluns i dimecres de 
16.30 a 20h. Dimarts i dijous de 18h a 
20h. Dimarts i dijous de 16.30 a 18h i 

urbana... Però el més important és el 
que tu vulguis fer i proposis!
Recorda, l’equipament compta amb 
diferents espais que podràs utilitzar:
· La sala de miralls, amb moqueta, 
equip de so, una paret de miralls i 
bancs; per entrenar, ballar...
· Sales polivalents, que s’adapten a 
les necessitats dels i les joves: per 
fer-hi reunions, trobades, estudiar, 
manualitats, tallers..

A més, des de La Roma et podem 
informar, orientar i assessorar sobre 
tot allò que necessitis. S’ofereixen 
un seguit de consultories sobre 
matèries concretes per facilitar-
te al màxim la teva presa de 
decisions. Són aquestes:
- Consultoria de salut per a joves.
- Consultoria de formació i treball.
- Servei d’assessorament a entitats 
juvenils.

en línia amb les seves fi nalitats. 
Dins aquest marc de polivalència, 
les activitats d’expressió i creació 
musical produïdes o promogudes 
per les entitats i grups de joves de la 
ciutat ocupen un lloc prioritari en la 
seva programació.
La Nau és gestionada de forma 
conjunta entre l’Ajuntament i les 
entitats juvenils que ho desitgen 
mitjançant un ens gestor que 
treballa sota la fórmula del 
consens; establint així una gestió 
compartida.

Anualment es programa un 
calendari de concerts i activitats, 

divendres. activitats al carrer.
T’esperem al carrer Nemesi Valls, 35
93 718 34 17 - ejelforat@bdv.cat
I busca’ns a Facebook i a Instagram!

 Trobaràs tota la info a www.bdv.cat!

L’Espai Jove La Roma és a la Via 
Sant Oleguer, 6.
El nostre horari és de dimarts a 
dissabte, de 17 a 21h.
937 189 328 - laroma@bdv.cat
www.facebook.com/joventut.
barbera

obertes a tota la població, i es 
desenvolupen amb la intenció 
d’oferir una alternativa d’oci i lleure 
de qualitat a la nostra ciutat.

Si vols més informació sobre aquest 
equipament i les seves possibilitats 
no dubtis en contactar amb els 
serveis tècnics de Joventut de 
l’Ajuntament o amb la dinamitzadora 
de l’espai de La Nau.

La Nau està ubicada al carrer 
Arquímedes, 8. 
Visita el nostre Facebook: 
http://www.facebook.com/lanau.
barberadelvalles

Coneix el Servei Socioeducatiu El Forat!

Si tens entre 16 i 30 anys, vine a La Roma!

Vols promoure l’art a Barberà? Coneix La Nau!




