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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

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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La recollida de mobles i estris vells és un servei que 
es presta per aquells residus que pel seu volum no 
es poden introduir dins dels contenidors del carrer, 
i així facilitar la seva gestió.
Per utilitzar aquest servei cal trucar prèviament al 
telèfon 93 729 35 36 on s’informarà de quan es poden 
treure els residus i on es poden deixar. El servei es 
realitza dilluns, dimecres i divendres als matins.  És 
molt important en aquest cas l’ús d’aquest servei 
per mantenir una bona imatge de la ciutat.
Una altra forma de gestionar aquests residus és 
portar-los directament a la deixalleria municipal, al 
carrer Circumval·lació, 16.

Servei municipal de recollida de 
mobles i estris vells a particulars
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Grups Municipals

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Mireia Sánchez Pi
Grup Municipal Junts per Barberà

La PCPB a favor del nou institut Respondre a les necessitats de la 
ciutat i a la planifi cació prevista. Les 
claus del Pressupost Municipal 2019L’educació a Barberà del Vallès necessita créixer 

per acollir en els nostres instituts a tots els joves de 
la ciutat. 

Com a solució per l’esperat increment de places 
de secundària, la Conselleria d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya va comunicar a l’escola Can 
Llobet la seva decisió de transformar-la en una 
escola-institut. El Consell escolar de la mateixa que 
agrupa Direcció, Claustre, mares i pares no va posar 
objeccions al projecte. L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès, va demanar que aquesta decisió sigues 
comunicada al Consell Municipal d’Educació. En la 
mateixa reunió ens van informar que pels següents 
anys s’hauran de construir infraestructures noves 
per acollir la punta d’alumnes dels cursos 2020 a 
2023.

La Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB) deixa 
clar que volem que la comunitat educativa, repre-
sentada pel Consell Municipal d’Educació ha de 
fer una proposta defi nida i defi nitiva. La competèn-
cia per decidir el futur de les escoles i instituts de 
Catalunya està centralitzada en la Generalitat, és 
per això que com a partit considerem que aquesta 
decisió no es pot prendre de manera unilateral i per 
això volem una solució negociada entre la comu-
nitat educativa, l’Ajuntament i la Generalitat i que 
no es prenguin decisions sense consultar abans a 
les ciutadanes i ciutadans de la ciutat. 

La població de Barberà es veurà incrementada per 
la nova construcció de vivendes i volem que es 
tinguin en compte, no només les dades del cens 
actual sinó les projeccions futures. Si no s’aconse-
gueix un compromís ferm del Govern, serà neces-
sari reclamar a la Generalitat el retorn del espais 
cedits que actualment ocupen en el nostre poble 
per destinar-los a construir el nou institut; fer no-
saltres les infraestructures que necessitarem a pels 
propers 10 anys i que la Generalitat posi el personal 
i el material. Graduades aquestes promocions extra-
ordinàriament nombroses, l’edifi ci seguirà sent pro-
pietat de l’Ajuntament i podrà donar servei al que la 
ciutadania  de Barberà necessiti.

La Plataforma Ciutadana per Barberà amb l’Al-
caldessa al capdavant  seguirà lluitant per una 
educació digna al nostre municipi, i demanarem 
a la comunitat educativa una defi nició clara del 
model educatiu que vol projectar tot apostant 
per la construcció d’un nou institut. 

Tenim molt clar que la proposta de Pressupostos Mu-
nicipals 2019 respon a necessitats i projectes de ciutat, 
i que la no aprovació suposaria posar en crisi la ca-
lendarització de les accions previstes i planifi cades a 
nivell d’inversions durant tot aquest any, algunes amb 
els límits d’executar-les durant l’estiu per no pertorbar 
el calendari escolar, com les obres del nou menjador i 
cuina a l’escola Can Serra o la renovació de les fi nestres 
a l’Escola del Bosc. També contemplen la construcció 
de nous equipaments i noves dependències municipals, 
com la nova aula de la dona i les noves dependències 
municipals de benestar social o el projecte de remo-
delació del Casal de Cultura, sense oblidar que aquest 
mes de gener iniciem les obres de la segona fase de La 
Nau. I l’última incorporació que hem de destacar: l’avant-
projecte per l’estudi de la construcció d’un nou equipa-
ment educatiu a l’aparcament de l’antic Mercadet. Hem 
treballat, doncs, per fer realitat actuacions que són d’una 
gran importància per a la ciutadania. I més enllà de les 
inversions, ens agradaria destacar actuacions que defi -
neixen la nostra presència al Govern Municipal: la millora 
del SAD, els ajuts de lloguer d’habitatge, les actuacions 
de manteniment i millora d’espais públics i verds, el nou 
model i servei de recollida de residus i neteja viària, el 
programa de participació juvenil als instituts, la creació 
d’un pla local en polítiques LGTBIQ, els projectes de 
coeducació i l’ampliació del protocol per unes festes i 
espais d’oci lliures de violències masclistes.

Reivindiquem unitat d’acció sobre la construcció del 
nou institut a Barberà, i que tots els grups municipals 
siguin coherents amb la moció aprovada

Volem aprofi tar per fer un esment clar i específi c sobre 
la construcció del nou institut a la ciutat.  En aquest 
sentit, la moció de Recuperem Barberà, aprovada al ple 
de desembre, on el nostre grup municipal va fer apor-
tacions, posiciona clarament a l’Ajuntament en favor de 
la construcció física d’un nou equipament educatiu. Les 
dades demostren que tenim un problema de massifi -
cació als instituts i que amb l’institut Bitàcola i un nou 
institut-escola no tenim prou per poder treballar per una 
secundària de qualitat. L’estimació que a hores d’ara 
s’estan prenent sobre les places, on es treballa sobre el 
80% de la població de secundària, està desfasada des 
de fa dos anys i ho demostra les inscripcions que pugen 
fi ns el 90% des que Bitàcola va obrir les portes. A més, 
caldria millorar les necessitats educatives més enllà del 
batxillerat i que passarà si la població de Barberà creix, 
ni que sigui mínimament, en aquests propers anys. La 
població estudiantil de secundària es manté per sobre 
de 400 fi ns al 2024, que comença breument a decréixer, 
però a decréixer per mantenir-se en un context de mas-
sifi cació a les aules si no construïm un nou edifi ci.

La Plataforma Ciutadana per Barberà amb l’Al-
caldessa al capdavant  seguirà lluitant per una 
educació digna al nostre municipi, i demanarem 
a la comunitat educativa una defi nició clara del 
model educatiu que vol projectar tot apostant 
per la construcció d’un nou institut. 
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Grups Municipals

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

República 2019 Presupuestos si, presupuestos no
El pasado día 14 de enero la Ministra de Hacienda 
presentó al Congreso los Presupuestos Generales del 
Estado 2019 (PGE). Estos presupuestos nos permiten 
alcanzar los objetivos por los que el Partido Socialista 
llegó al poder, y que no son otros que revertir los 
recortes sociales en derechos y libertades que ha 
sufrido nuestro país durante el mandato de Rajoy. Es 
por ello que cal alertar a las voces contrarias a aprobar 
los presupuestos, que decirles no a los PGE, no es decir 
no a Pedro Sánchez o al Partido Socialista, sino que es 
decir no a la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas del país. 

La aprobación de los presupuestos es una oportunidad 
histórica para revertir los recortes sociales que la 
derecha ha causado a muchos servicios públicos de 
nuestros ayuntamientos, como son las guarderías, la 
salud, la educación, la convivencia y la seguridad, y de 
volver a tener ciudades donde los ciudadanos puedan 
vivir, trabajar, disfrutar y prosperar. 

La aprobación de los presupuestos también servirá para 
fortalecer a las clases menos favorecidas,  para  apostar 
por los jóvenes, y proteger a los más vulnerables. Así 
como destinar los mayores recursos para combatir 
la violencia machista y poner el foco en las familias. 
Unos presupuestos cargados de valores sociales y de 
sentido común para avanzar en la modernización de 
la economía, el trabajo digno, y la reconstrucción del 
Estado del Bienestar.

Votar no a los presupuestos es imposible si queremos 
defender los intereses de Catalunya y España, y es 
prioritario el diálogo para desatascar el confl icto político 
entre Cataluña y el resto de España ante la obsesión de 
las tres derechas contra el Partido Socialista y el diálogo. 

En defi nitiva votar “no”, es votar no a 1.780 millones de 
euros para becas y ayudas a los estudiantes, de los 
cuales 100 millones fi nanciarán libros de texto y material 
escolar, el doble que en el 2018. Votar “no” es votar no a 
unos presupuestos “feministas” para cumplir el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género (220M de euros) 
o para promover la igualdad de las mujeres en ámbito 
laboral. Votar “no”, es votar no al mayor incremento  para 
dependencia 59,3% (+830 millones de euros). Votar “no” 
es votar contra el subsidio para los parados mayores de 
52 años (ahora 55 años). Votar “no” es decir no a subir las 
pensiones, a subir el salario mínimo, y a la supresión del 
copago en los medicamentos. Votar “no” es votar no a 
elevar un 40% el gasto social.

En España hay dos espacios: un proyecto socialista, 
progresista, y dialogante, o el trifachito que lleva a la 
regresión, crispación y frustración de las esperanzas de 
mucha gente. La socialdemocracia es el mejor antídoto 
contra la incertidumbre que sufre la ciudadanía frente a 
formaciones políticas que defi enden que el pasado fue 
mejor y cuyo único objetivo parece ser la involución, y 
no la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad y la 
convivencia. 

El 13 de Febrero saldremos de dudas.

L’any 2018 ha estat l’any de les injustícies; de les 
mentides cregudes per repetides; de violacions en 
manada; d’assassinats masclistes; de segrest de 
l’humor i de retallada de Llibertats. Amb imatges que 
no voldriem veure mai, de persones migrades morint al 
Mediterrani fugint de la pobresa i tot per començar una 
nova vida on poder treballar i viure. Ens ha deixat amb 
companys i companyes de partit, a la presó i a l’exili; 
on hem omplert els carrers per exigir la seva llibertat; 
on gairebé 800 càrrecs electes són judicialitzats per 
l’1 d’octubre de 2017. Un any, el 2.018 on l’extrema 
dreta va guanyant terreny gràcies a la catalonofòbia 
demostrada per PP i C’s. El que ha passat al Parlament 
andalús, ha de fer refl exionar a tothom, hem d’estar 
alerta per no oblidar que aquesta gent el que volen 
realment és retallar els Drets de la Dona, criminalitzar 
les persones migrades, o matar la democràcia.

El 2019 ha de ser l’any de les oportunitats, ha de ser 
d’una vegada per sempre l’any dels valors republicans: 
Llibertat, Igualtat i Fraternitat. Llibertat per tothom, 
per poder dir i expressar allò que pensem, llibertat 
d’escollir el nostre sexe o per poder sortir al carrer 
sense tenir por de no arribar a casa pel fet de ser una 
dona; llibertat per decidir-ho tot. Igualtat, davant de 
la justícia entre homes i dones, entre les persones de 
diferents races i colors de pell, igualtat d’oportunitats 
entre pobres i rics, com a eina bàsica de convivència. I 
Fraternitat, entre els pobles, entre les persones. Res de 
fòbies imposades per qui justament viu d’enfrontar-nos.

No entenem que mentre que els membres de la 
manada, uns violadors amb dues sentències a 
les esquenes gaudeixen de llibertat, els nostres 
presos i preses polítiques, sense cap judici porten 
més d’un any a la presó. Aquesta és la realitat, per 
més mal que faci, per més trista que sigui o per 
més fàstic i rebuig que generi. Queda clar, que en 
aquesta societat és pitjor posar les urnes per votar, 
que imposar la força per violar.

Aquest 2019, no hi ha d’haver cap més desnonament; 
on la classe obrera recuperi els drets amputats per 
la reforma laboral; on les pensions siguin dignes per 
sempre més i de veritat. L’any on a la ciutat es vegi 
la llum al fi nal de túnel amb el tema del nou institut 
escola, i on l’Ensenyança i la Cultura rebin el tracte que 
es mereixen.

A Esquerra Republicana posem per davant de tot, 
l’interés comú per sobre de l’interés propi. Només així 
han de triomfar els valors republicans, només així hem 
de triomfar les persones.

Fem-ho possible entre totes i tots.

No entenem que mentre que els membres de la 
manada, uns violadors amb dues sentències a 
les esquenes gaudeixen de llibertat, els nostres 
presos i preses polítiques, sense cap judici porten 
més d’un any a la presó. Aquesta és la realitat, per 
més mal que faci, per més trista que sigui o per 
més fàstic i rebuig que generi. Queda clar, que en 
aquesta societat és pitjor posar les urnes per votar, 
que imposar la força per violar.
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Grups Municipals

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Hoy Andalucía, mañana España Una alternativa digna a les 
mentides de l’Alcaldessa

En las elecciones de mayo tenemos la oportuni-
dad de dar el primer paso para recuperar la dig-
nidad de la Nación

Las elecciones andaluzas del pasado 2 de 
diciembre dieron un mensaje claro de cambio 
político frente a quienes querían perpetuarse. 
El Partido Popular gobernará para poner fi n a 
cuatro décadas de gobierno del PSOE, clientelar y 
corrupto, de cifras de paro, de caída de inversión, 
de malos servicios públicos en la Sanidad, la 
Educación y los servicios sociales.

Todos los miembros del PP de España nos sentimos 
orgullosos de que hayamos liderado por primera 
vez el cambio político en Andalucía y seamos la 
referencia política para toda España. 

SÁNCHEZ SOLO BUSCA PERPETUARSE EN LA 
MONCLOA

Igual suerte correrán los irresponsables del 
Gobierno de España que intentan que Pedro 
Sánchez se perpetúe como presidente, a costa de 
romper nuestro país. Las negociaciones de Miquel 
Iceta para aprobar los presupuestos del Govern de 
Torra es la prueba de que al Gobierno no le importa 
la humillación de España con tal de mantener a 
Sánchez a toda costa.

Ante esta situación, España se juega en las 
elecciones de mayo de este año que siga esa 
estrategia de ruptura desde Cataluña o que el éxito 
de Andalucía pueda repetirse donde sea necesario. 

LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO SON LA 
RUINA DE ESPAÑA

Los presupuestos que tiene intención de aprobar 
el Gobierno de Pedro Sánchez son la ruina de la 
nación, porque aumentan el gasto público en 6.000 
millones de euros de forma innecesaria. Todo ese 
gasto lo quieren meter a las clases medias con 
subidas de impuestos indiscriminadas. Son unos 
presupuestos irreales. Una huida hacia delante para 
seguir fi nanciando el “más madera” todavía de los 
independentistas. El presidente de la Generalitat lo 
único que pretende es fi nanciar al independentismo 
y romper la igualdad entre españoles. Ni aun así el 
PSOE ha dicho basta, porque el único interés de 
Torra es que salga adelante el documento que le 
entregó a Sánchez en Pedralbes. 

Es urgente que gobierne el Partido Popular para 
desarticular el comando operativo de rebelión que 
hay en la Generalitat.

En el darrer Ple municipal li vam formular dues 
preguntes a l’Alcaldessa, en referència a la proposta 
de la Generalitat de convertir l’escola Can Llobet en 
un institut-escola: quan s’havia produït la reunió amb la 
Generalitat de la qual havíem demanat informació des 
de fi nals de novembre, i quan va saber l’Ajuntament 
que la Generalitat convocaria el Consell Escolar de 
Can Llobet per fer aquella proposta. L’Alcaldessa 
va contestar que no recordava la data exacta de la 
reunió amb la Generalitat. Més tard, se’ns va informar 
que la reunió s’havia produït el 20 de novembre, un 
mes abans, i que la Generalitat va convocar la reunió 
del Consell Escolar del 18 de desembre el divendres 
anterior, és a dir, el 14 de desembre. De tot això no se’ns 
havia informat als grups municipals, que ens en vam 
assabentar per les famílies de l’escola i no, com era 
la seva obligació, per part de l’Alcaldessa o el regidor 
d’educació.

No és la primera vegada que la PCPB (amb altres 
grups municipals) actua d’esquenes a la comunitat 
socioeducativa de Barberà, i als consensos municipals 
en qüestió d’equipaments escolars. En el moment de 
la mobilització de la Plataforma Secundària BdV, van 
acceptar la proposta d’ubicar classes de l’ESO a l’Escola 
Elisa Badia. Gràcies a la mobilització, en comptes de les 
àules satèl·lit que volia fer la Generalitat, es va fer l’Institut 
Bitàcola, però el govern municipal va acceptar, tot i el 
gran consens existent, una mesura que no representava 
una solució digna del problema. Avui ens trobem 
que, malgrat haver-se aprovat per quasi unanimitat 
una moció presentada per Recuperem Barberà, amb 
aportacions de Junts per Barberà, reclamant el quart 
institut a Barberà i una implantació ben justifi cada i 
planifi cada, sense improvisar, del model d’institut escola, 
des del grup de l’Alcaldessa s’accepta una altra vegada 
la imposició de la Generalitat, que en cap moment 
justifi ca la seva decisió més enllà de l’arbitrarietat.

El nostre grup va presentar una moció de reprovació 
de l’Alcaldessa per negar locals al CDR de Barberà 
del Vallès sense justifi cació tècnica, sinó per un criteri 
polític, moció que es va aprovar. Això, però, no ha 
suposat cap rectifi cació, i tampoc esperem que ho 
faci ara. Des de Recuperem Barberà hem intentat que 
fos viable una alternativa digna a aquesta manera de 
governar patrimonialista, que des de la Diada de 2017 
ha suposat fer servir la institució perseguint objectius 
partidistes, però no ha estat possible. Esperem que la 
ciutat de Barberà del Vallès tingui, al maig d’enguany, la 
possibilitat d’optar per una candidatura que representi 
els valors democràtics i de defensa de la classe 
treballadora, superant els estils que, malgrat proclamar-
se del canvi, han suposat la continuitat del pitjor dels 
governs precedents.

Des de Recuperem Barberà hem intentat que fos 
viable una alternativa digna a aquesta manera de 
governar patrimonialista, que des de la Diada de 
2017 ha suposat fer servir la institució perseguint 
objectius partidistes, però no ha estat possible.
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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.

Diferents aprovacions a les darreres sessions dels Plens 
Municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Als mesos de novembre i 
desembre de l’any 2018 s’han 
celebrat les darreres sessions 
plenàries. En aquestes s’han 
debatut diversos temes com són 
l’aprovació inicial del pressupost 
general, bases d’execució 
i plantilla de personal de 
l’exercici 2019, aprovat amb els 
vots favorables de Plataforma 
Ciutadana per Barberà, Junts per 
Barberà i un vot de Recuperem 
Barberà; l’abstenció de Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Partit 
Popular i un vot de Recuperem 
Barberà i els vots en contra 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya.

Un altre tema va ser l’increment 
salarial i modificació de l’acord 
regulador de les condicions de 
treball aprovat per unanimitat de 
tots els grups presents a la sessió.
L’aprovació del calendari fiscal 
per l’any 2019 ha estat, també, un 
dels punts tractats en les sessions 
plenàries, aprovant-se amb els 
vots a favor de RB, ERC, JxB i 
PCPB, els vots en contra del PSC i 
l’abstenció del PP. 

El manifest institucional unitari 
amb motiu de la commemoració 
del 25 de novembre de 2018, Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones,
aprovat per unanimitat de tots els 
membres presents, ha estat un 
altre dels punts que es va aprovar 
per unanimitat en aquests darrers 
mesos de l’any.

Escrutini de les votacions dels Pressupostos Participatius 2019
El passat desembre, la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès va acollir l’acte 
d’escrutini de vots dels projectes 
que van passar a la fase final dels 
Pressupostos Participatius 2019.
Es van comptabilitzar 165 butlletes 
(158 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament i 7 al Casal de 
Cultura), que van ser vàlides en la 
seva totalitat. La votació s’efectuà 
sobre els 6 projectes finalistes, 
dels 13 projectes presentats en 
aquesta edició.
Aquest va ser el resultat de la 
votació, començant pel projecte 

més votat:
1.  Adquisició de material 
coeducatiu per a les escoles, les 
llars d’infants, la biblioteca i les 
assoc. de lleure infantil i juvenil  
(91 vots). Import: 17.000,00 euros.
2. T’apropem l’esport, fem espais 
saludables (89 vots).  
Import: 49.549,00 euros.
3.  Instal·lació de taules d’escacs 
en diverses places i parcs de la 
ciutat  (66 vots).  
Import: 36.221,35 euros.
4.  Millora dels aparcaments per a 
bicicletes  (44 vots).  
Import: 50.000,00 euros.

5.  Fomentem l’esport a les 
nostres places  (44 vots).  
Import: 3.708,98 euros.
6.  Embellim les mitgeres de 
Barberà del Vallès  (32 vots).  
Import: 50.000,00 euros.
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Mediació i Convivència Ciutadana
El Servei de Mediació surt al carrer a promoure la convivència

En el marc de la celebració 
de la Setmana Europea de la 
Mediació, que se celebra del 
21 al 25 de gener de 2019, el 

Servei Municipal de Mediació 
i Convivència Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès es farà present a les 
comunitats de veïns i veïnes 
del barri Casc Antic, seguint el 
Pla Municipal de Promoció de 
la Convivència. El pla comença 
en aquest barri i posteriorment 
s’anirà estenent a la resta de la 
ciutat.
Així, durant la Setmana Europea 
de la Mediació, les persones 
mediadores es trobaran amb 
la ciutadania per parlar de 
convivència i lliurar la Guia 
per la bona convivència a les 

comunitats de veïns i veïnes 
de Barberà del Vallès. Aquest 
nou recurs facilita informació 
per millorar l’organització i la 
gestió interna de les comunitats 
de veïns i veïnes, així com  la 
convivència veïnal.
A les visites, també s’informarà 
sobre la mediació com a eina 
que facilita espais de diàleg i 
millora la convivència ciutadana.

Per a més informació, podeu 
contactar amb el Servei de 
Mediació (937 297 171 ext. 311; 
mediacio@bdv.cat; 
www.bdv.cat/mediacio).

Celebració del Dia Internacional del Voluntariat a Barberà
El dilluns 3 de desembre 
es va celebrar l’acte de 
reconeixement a les persones 
voluntàries de Barberà del 
Vallès a la Torre d’en Gorgs. 
Aquest acte va comptar amb la 
presència d’una cinquantena 
de persones voluntàries i 
representants d’entitats sense 
ànim de lucre del municipi, com 
el Servei Ciutadà d’Acolliment als 
Immigrants (l’SCAI), l’AMPA de 
l’Institut Can Planas, l’AMPA de 
l’Institut la Romànica, l’Associació 
de Voluntariat de Protecció 
Civil de Barberà del Vallès, 

l’Associació d’Història de Barberà 
o l’Associació de Jubilats de Can 
Gorgs, entre d’altres. 
Des del Punt de Voluntariat 
de Barberà del Vallès volem 

agrair, una vegada més, a totes 
les persones voluntàries i a 
les entitats la vostra dedicació 
compromesa, altruista i 
solidària!

Tres anys de trajectòria del Punt de      
Voluntariat a Barberà del Vallès
Amb l’objectiu de conèixer 
l’impacte del Punt de Voluntariat 
a Barberà del Vallès s’ha realitzat 
un estudi amb el suport tècnic 
de l’Observatori del Tercer 
Sector. 
L’estudi mostra que en aquests 
tres anys de Punt de Voluntariat 
més de 600 persones i 
entitats han fet ús del servei 
i s’ha constituït una borsa de 
voluntariat de 134 persones. Des 
del Punt de Voluntariat 
s’han fet 42 crides de 
voluntariat en projectes 
com el LECXIT, el 
Parlem i Descobrim 
Barberà o el CROMA,
entre d’altres. 
La satisfacció de les 
persones usuàries amb 
el servei és molt positiva 
ja que el 97% creu que la 

informació que se’ls hi dona és 
bona o molt bona i el 96% que 
és útil o molt útil. 
Les dades s’han recollit a través 
del Punt de Voluntariat, a partir 
de l’enquesta de satisfacció 
que s’envia periòdicament a 
les persones usuàries i de la 
realització de dos grups de 
treball: un amb l’equip tècnic 
municipal i un altre amb 
persones usuàries i entitats.
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès recupera el programa    
municipal d’Acollida Població Nouvinguda i Cohesió Social
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Programa d’Acollida de 
Població Nouvinguda i Cohesió 
Social de l’any 2019.
D’aquesta manera l’Ajuntament 
recupera aquest programa que 
pretén ser un instrument per al 
disseny i l’impuls d’accions en 
matèria d’acollida i integració 
de la població nouvinguda 
a Barberà del Vallès. Recull 
el conjunt d’accions que es 
desenvoluparan des de l’Oficina 
de Convivència i Participació 
Ciutadana de l’Àrea de Drets 
Civils i Ciutadania de l’Ajuntament 
durant aquest any. 
La finalitat del conjunt 
d’accions és garantir la igualtat 
d’oportunitats entre la població, 

motivar el sentiment de 
pertinença, fomentar el valor 
de la diversitat, generar un bon 
clima de convivència i afavorir la 
cohesió social. 
El programa es concreta en tres 
eixos de treball:
· Acollida de la població 
nouvinguda
· Igualtat d’oportunitats i equitat 
de la població nouvinguda
· Sensibilització, convivència i 
cohesió social
El Servei d’Acollida de Persones 
Nouvingudes és l’eix vertebral 
del Programa. El desplegament 
del servei oferirà a la població 
nouvinguda l’accés a un seguit 
de recursos i accions que donen 
resposta a les necessitats inicials 

de formació i informació de les 
persones i famílies nouvingudes 
al municipi.
El Programa d’Acollida de 
Població Nouvinguda i 
Cohesió Social també recull i 
consolida el Servei d’Informació 
i Assessorament jurídic 
d’estrangeria per a població 
nouvinguda. Aquest servei presta 
una atenció individualitzada en 
tràmits relatius a estrangeria, a 
totes les persones que sol·licitin 
cita prèvia.

Per a més informació cal adreçar-
se a les Oficines Municipals 
ubicades al carrer Marquesos de 
Barberà, 125 o per telèfon al 93 
729 71 71 o a www.bdv.cat.

Mediació i Convivència Ciutadana

Tallers d’educació pels Drets Humans i el fet migratori
El passat 21 i 28 de novembre es 
van dur a terme dues sessions 
del taller d’educació pels 
Drets Humans i el fet migratori 
a l’alumnat de 1r de l’ESO a 
l’Institut Bitàcola. En total han 
participat 2 grups de 30 infants 
cadascun.
Els tallers estan promoguts des 
del Programa Municipal de Drets 
de la Ciutadania, Convivència 
i Civisme de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès i han anat 
a càrrec del Servei Ciutadà 
d’Acolliment als Immigrants (SCAI). 

Els tallers tenen la 
finalitat d’apropar 
la realitat de la 
complexitat social 
pluricultural actual 
a l’alumnat, incidint 
en el coneixement i 
reconeixement dels 
Drets Humans i la 
Declaració Universal 
i el fenomen 
migratori. Aquestes formacions 
ajuden al jovent no només a 
conèixer la part conceptual i la 
importància de cada Dret humà 

sinó també les repercussions 
individuals i col·lectives que 
implica les seves vulneracions. 

Síndic de Greuges 

L’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya visita Barberà i 

ofereix una atenció 
més propera al veïnat 

de la ciutat en defensa 
dels seus drets.

Dijous 24 de gener
Casal de Cultura

3a planta
c/ Nemesi Valls
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Territori i Medi Ambient

Barberà disposa d’una important 
zona d’horta municipal d’uns 
73.800 m2 de superfície, a la plana 
del riu Ripoll, on actualment hi ha 
231 parcel·les destinades a hort, 
conreades per persones de la ciutat 
que en gaudeixen perquè tenen la 
concessió temporal.
Al voltant de l’any 2000 es va dur 
a terme una reordenació. Com a 
resultat d’aquesta, es va donar accés 
a parcel·les de 200 m2 al veïnat de 
Barberà mitjançant sorteig i donant 
prioritat a qui fes servir un hort amb 
anterioritat.
Actualment es treballa en un 
increment molt significatiu del 
número de parcel·les per tal 
d’abastar la demanda ciutadana i 
s’aposta per un model de parcel·la 
amb una superfície menor, ajustant-
se a les necessitats de producció 
per unitat familiar, de forma que la 
quantitat de parcel·les al final del 
procés, triplicarà (aproximadament) 
l’oferta actual.
Aquest increment intensificarà 
l’afluència de persones i l’ús de 
l’espai, pel que ha d’anar lligat a un 
canvi de gestió i de filosofia. 

Per tal de minimitzar l’impacte 
ambiental d’aquest procés i garantir 
l’ordre i la convivència, s’ha generat 
una nova figura de dinamització 
del grup de persones que faran ús 
de l’horta. Aquesta persona vetllarà 
per un ús respectuós i saludable 
de l’espai tot creant dinàmiques 
de grup basades en activitats i 
formacions en agricultura ecològica, 
obrint l’espai d’horta a la ciutadania 
i fent-la servir com a plataforma 
d’apropament al medi natural i els 
costums saludables. Es tracta d’un 
canvi estratègic d’actuació municipal 
a l’Horta Municipal del Parc Fluvial 
del Ripoll, i on Barberà és pionera en 
dotar-se d’estructura pública pròpia 
i permanent. 
Com a eina principal per materialitzar 
aquest fet, no només es treballarà 
a nivell d’infrastructura i dotació 
de personal, sinó que també 
s’implementarà un nou reglament 
per tal d’incloure el màxim possible 
de tendències hortícoles, sempre 
mirant de fer d’aquesta una activitat 
sostenible i respectuosa. 
Entre altres mesures de canvi, 
al reglament es regula l’accés a 

l’espai per a entitats i agrupacions, 
dotant d’espai a col·lectius als qui 
l’accés a l’hort els pugui beneficiar 
especialment, d’una forma inclusiva 
i igualitària, reservant parcel·les 
especials per activitats concretes 
que es promoguin en grup.
Per tal de no aturar l’activitat actual 
als horts i mitigar l’impacte en les 
persones i a l’entorn natural, s’ha 
considerat oportú fer un canvi 
progressiu, plantejant-lo a mitjà 
termini.
Aquest és un projecte viu que ha 
d’anar evolucionant en funció de 
les necessitats de les persones que 
en facin ús, però podem donar la 
xifra orientativa que, si no sorgeixen 
noves prioritats, en un període d’uns 
quatre anys, Barberà estarà dotada 
d’aprop de 600 parcel·les, el que 
suposaria aproximadament una 
parcel·la per cada 55 habitants.

Nou impuls i nova orientació a l’horta municipal i les zones de 
conreu municipal

La preocupació creixent d’aquest 
Ajuntament per la realització 
d’accions encaminades a la 
recuperació i protecció de la 
zona del riu Ripoll, i donat l’interès 
detectat per part de la població de 
baixar i acostar-se al riu per a gaudir 
de l’entorn en unes condicions 
favorables, a més de prevenir el 
risc d’incendis que pot provocar un 
bosc degradat, entre d’altres, han 
estat les raons que han impulsar 
la formalització d’un servei públic 
permanent i específic de Brigada 
Verda.
Cal recordar que serveis de 
manteniment al Parc Fluvial del 
Ripoll van existir entre els ans 2008-
2011, però no eren ni permanents 
i específics, i des de l’any 2015 per 
aquestes tasques de manteniment 
s’han activat Plans d’Ocupació, 
realitzant contractacions a persones 
en situació d’atur beneficiàries de 
la renda mínima d’inserció (PIRMI) 
i persones en situació d’atur 
no perceptores de prestacions 
i/o subsidi per desocupació 
preferentment majors de 45 anys.
Ara aquest nou servei el presta 

l’empresa municipal SABEMSA, 
amb l’objectiu de crear 
estructures permanents 
d’actuació al Parc Fluvial 
del Ripoll. Aquesta actuació 
es suma a altres mesures 
d’inversió pública i municipal a 
l’àrea natural i agrícola més rica 
i sensible que tenim a la ciutat.
Es tracta d’un important canvi 
estratègic en aquest àmbit 
tan sensible del municipi, on 
Ajuntament i Sabemsa uneixen 
esforços en el manteniment, 
protecció i sensibilització del Parc 
Fluvial del Ripoll, on també es situen 
importants instal·lacions públiques 
vinculades al cicle de l’aigua a la 
nostra ciutat.
Aquesta nova 
Brigada Verda, que 
consta de 2 operaris 
sota la direcció de 
l’encarregat de la 
Brigada Municipal i la 
supervisió de l’àrea 
de Territori i Medi 
Ambient, va iniciar 
el servei l’octubre 
del 2018 i, tal com 

va passar amb l’anterior, ha estat 
gratament acceptada i valorada 
positivament per la ciutadania.
Inicialment aquesta brigada es 
dedicarà únicament a les tasques 
prioritàries (retirada de residus 
del riu, torrents i sèquia; neteja i 
manteniment de camins; eliminació 
d’abocadors i suport al control 
d’abocaments a la xarxa de pluvials 
dels polígons industrial). 

Entra en funcionament la nova Brigada Verda del Parc Fluvial del Ripoll

TALLERS 
D’HORTICULTURA 
ECOLÒGICA
NOVEMBRE  
DE 2018

A Barberà ara cultivem 
diferent. Cultivem 
aliments sans, relacions 
afectives i hàbits 
saludables, i fem créixer 
una ciutat més neta.

Tallers gratuïts 
Places limitades
··································································
Per participar-hi cal que estigueu 
empadronats/des a Barberà  
del Vallès i que us inscriviu.
··································································
Per fer la inscripció us podeu 
adreçar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) i omplir el 
formulari que us facilitarem.
··································································
Per a més informació
Tel. 93 729 71 71
barbera@bdv.cat
www.bdv.cat
-
OAC de l’Ajuntament, al passeig  
Dr. Moragas 224, de 8 a 19 h.
-
OAC del Centre Cívic Ca n’Amiguet,  
a la Via Sant Oleguer 20,  
els dimarts i dijous de 8 a 15 h.

Els horts urbans ecològics 
contribueixen de moltes i 
diverses maneres a la millora  
de la salut de la nostra ciutat...

• Són una manera  
d’incorporar espais verds  
dins els espais urbans.

• Ajuden a disminuir els nivells  
de gasos contaminants.

• Contribueixen a mitigar 
l’acumulació de la calor  
en les ciutats.

• Eviten el risc per la salut  
de les persones i per  
la fauna i flora derivat  
de l’ús de plaguicides.

• Donen valor a l’agricultura 
sostenible i de proximitat.

• Promouen l’alimentació 
saludable.

• Fomenten la socialització  
i la creació de xarxes  
de relacions socials.

• Contribueixen a augmentar 
l’activitat física regular.

• Estimulen l’envelliment actiu.
• Incrementen l’autonomia 

personal, l’autoestima  
i l’autoconfiança.

• Ajuden a reduir l’estrès  
i permeten recobrar  
l’equilibri mental.

Cultivant la terra, cultivem  
moltes altres coses!

DIJOUS 8, 15, 22 I 29/11
TALLER D’HORTICULTURA 
ECOLÒGICA EN HORTS  
FAMILIARS PER A 
AUTOCONSUM
Per aprendre a cultivar  
els propis aliments  
d’una forma neta i sana!

Adreçat a persones  
que es volen iniciar en  
l’horticultura ecològica. 

De 18 a 20 h.
A la Torre d’en Gorgs,  
c/ Torre d’en Gorgs, 40.

DIVENDRES 9, 16, 23 I 30/11
TALLER D’HORTICULTURA, 
TRANSICIÓ DE 
CONVENCIONAL  
A ECOLÒGIC
Per aprendre a cultivar  
els propis aliments  
d’una forma neta i sana!

Adreçat a persones que ja  
tenen coneixements i experiència 
en horticultura convencional, 
i ara volen iniciar-se en 
horticultura ecològica.

De 18 a 20 h.
A la Torre d’en Gorgs,  
c/ Torre d’en Gorgs, 40.

A Barberà 
cultivem 
bé i 
mengem 
bo i sa!

Anunci-Horts-BdV-331x202mm-ok.indd   1 16/10/18   11:19
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Amb la Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags 
es va posar punt i final a més d’un mes d’activitats 
nadalenques per a tots els gustos que han organitzat 
associacions barberenques i diverses regidories del 
consistori barberenc.
Aquestes es van iniciar el passat 30 de novembre 
amb l’encesa oficial de llums i amb la inauguració del 
pessebre de la ciutat.
El Cicle de Nadal ha acollit més d’un centenar de 

propostes nadalenques entre les quals cal destacar diferents mostres de cultura tradicional i popular, 
música, activitats solidàries, teatre i esport, algunes d’elles que es realitzen a la nostra ciutat des de fa 
anys. Aquest és el cas de l’obra de teatre interpretada pel Grup de Teatre Amateur D’sas’3, ‘La Profecia 
de l’Estel’; les audicions i les cantades de nadales a càrrec de diferents corals barbereques; el Caga 
Tió l’AVV La Romànica; el pessebre del veí Ricardo Golbano i el Quinto organitzat pel Grup de Joves del 
Casc Antic.
Les Fires de Nadal han estat una altra de les propostes de les quals han gaudit centenars 
de famílies de la ciutat. Enguany les fires s’han distribuït en dos caps de setmana en un 
mateix lloc al centre de la ciutat. Les activitats han estat diverses i per tots els gustos, i 
durant diferents dies el centre de Barberà s’ha convertit en un espai de joc, convivència 

i participació no només d’infants, sinó de 
famílies senceres.
I com sempre, altre dels espais que més 
ciutadania acull durant les festes ha estat el 
Barbamec que aquest any com a novetat 
s’ha celebrat a la IEM Elisa Badia. Durant 
quatre dies joves de totes les edats i famílies 
senceres van gaudir d’un espai amb activitats 
socioculturals, jocs educatius i participatius, 
un divertit circuit d’educació viària, rocòdrom 
amb tirolina, GamerZone, karaoke, inflables, 
taller de circ, cuina, dibuix, ràdio, manualitats 
i de maquillatge, i moltes propostes més 
ofertes i organitzades per entitats de la ciutat i 
l’Ajuntament de Barberà.

Cicle de Nadal 
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Segons l’article 52 de la Llei 
18/2009 de Salut Pública de 
Catalunya, l’Ajuntament és 
l’administració encarregada de 
gestionar el risc per a la salut 
derivat dels animals domèstics, 
dels animals de companyia i dels 
animals salvatges urbans. 
Al nostre Ajuntament, aquesta 
competència, entre d’altres, recau 
en la Secció de Serveis Socials i  
Salut.
Tanmateix, cal dir que rebem una 
ajuda inestimable de les entitats 
animalistes del municipi, que 
participen activament tant amb 
mitjans humans com econòmics.
Durant el 2018, s’ha donat 
especial importància a la gestió 
de les colònies de gats entenent 
que la millor estratègia a seguir 
és el mètode CER (Captura-
Esterilització-Retorn). És per això 
que s’han destinat 11.540€ a 
l’esterilització i atenció veterinària 
de 137 gats.

Per altra banda, i amb el triple 
objectiu de millorar les condicions 
de neteja del municipi, evitar les 
baralles entre els gats i assegurar-
nos que els animals són alimentats 
de forma regular i adequada, s’ha 
fet un estudi per prioritzar els punts 
del municipi on era més necessària 
la instal·lació de menjadores ofi cials. 
Se n’han instal·lat 13 de noves i 3 
més seran instal·lades de manera 
imminent. 
Tenint en compte les 5 que ja hi 
havia, Barberà comptarà amb 21 
menjadores ofi cials.
També s’han comprat 1000 
Kg de pinso per un import de 
1244,53€ que han estat entregats 
periòdicament a l’entitat Progat 
perquè el distribuís entre les 
diferents colònies.  
Com a fet excepcional, aquest any 
s’han hagut de destinar 12.600€. al 
trasllat de dues colònies de gats 
(63 gats) a un Santuari. 
En un dels casos la vida dels 

animals  corria 
un greu perill i en 
l’altre,  l’acció va ser 
dictaminada per un 
Jutjat.  
Amb l’objectiu de 
tenir un major control 
sobre els animals 
censats al municipi, 
s’han invertit 825€  
per la contractació 
d’una aplicació 

informàtica de l’Arxiu d’Identifi cació 
d’Animals de Companyia. Aquesta 
eina, a part de facilitar-nos la cerca 
d’animals perduts, ens ajudarà a  
disposar de dades que permetran 
avaluar el creixement del nombre 
d’animals domèstics per tal de 
planifi car les actuacions municipals.
Des de Salut també ens fem  
càrrec dels animals perduts i/o 
abandonats a la via pública, i és 
per això que tenim un contracte 
per un import de 30.855€ amb la 
Protectora de Mataró. 
La Protectora és qui s’encarrega de 
venir a recollir els animals perduts/
abandonats, donar-los l’atenció 
veterinària necessària i mantenir-los 
a les seves instal·lacions fi ns que 
es troben les persones propietàries 
o es gestiona una adopció en cas 
que això últim no sigui possible.
Durant el 2018 s’han invertit  
2.228€ a la campanya “Jo sí 
sóc responsable” amb la què 
s’ha volgut promoure la tinença 
responsable d’animals de 
companyia amb l’objectiu de 
millorar la convivència entre els 
animals domèstics i la ciutadania.
Des de la secció de Salut s’està 
fent tot el possible per a vetllar pel 
benestar dels animals així com per 
la bona convivència entre aquests i 
la ciutadania. 
I amb aquesta fi nalitat, enguany 
s’ha revisat i actualitzat l’Ordenança 
Reguladora de la Tinença i 
protecció dels animals de Barberà 
del Vallès que estarà a disposició 
de la ciutadania en un futur molt 
proper.

Sanitat Animal: accions realitzades 
durant el 2018

Salut

El Programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte del 
Vallès Occidental coordinat des 
de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí, s’adreça a homes i dones 
de 50 a 69 anys d’edat i ofereix la 
possibilitat de realitzar, cada dos 
anys i de manera gratuïta, una 
prova molt senzilla per detectar 
precoçment el càncer de còlon 
i recte així com lesions pre-
malignes.
El programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte s’està 
realitzant a diferents municipis de 
Catalunya. 
En el cas de Barberà del Vallès, la 
població diana, és a dir, homes i 
dones de 50 a 69 anys, és de 8.274 
persones.
El Programa permet realitzar, cada 
dos anys i de manera gratuïta, un 

test immunològic per detectar 
sang oculta en femta no apreciable 
a simple vista. La ciutadania 
que pot acollir-se al programa 
rebrà una carta informativa de 
l’Ofi cina Tècnica de Cribratge de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí. Per 
participar-hi, cal anar amb la carta 
a una de les farmàcies adherides 
a la campanya on facilitaran tot el 
necessari per fer la prova. Un cop 
realitzat el test, s’ha de portar a 
qualsevol farmàcia adherida tan 
aviat com sigui possible.
El resultat es comunicarà per carta 
passats uns dies. En el cas que la 
prova surti positiva (és a dir, que 
es detecti sang en la mostra de 
femta), s’oferirà la possibilitat de 
fer una colonoscòpia per descartar 
cap lesió en el còlon o recte, que 
es realitzaria a l’Hospital Parc Taulí.

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte 
arriba de nou a Barberà del Vallès

El programa s’adreça als homes i les dones de 50 a 69 anys Si voleu més informació, podeu 
adreçar-vos al vostre metge 
o metgessa, farmacèutic o farmacèutica 
habitual, o podeu trucar a

061 CatSalut
Respon

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
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Salut

Cuida’t les dents! Durant la 
primera quinzena de març, el 
CAP Rosa dels Vents ha acollit 
aquesta exposició de la Diputació 
de Barcelona, adreçada a infants 
de 1r de Primària, amb l’objectiu 
de sensibilitzar-los sobre la 
importància d’una bona higiene 
bucodental i d’una correcta 
alimentació per tenir unes dents 
fortes i sanes. L’exposició ha estat 
dinamitzada per una educadora i hi 
han participat uns 300 nens i nenes. 
La visita acaba anant a la consulta 
d’odontologia, on poden pujar a la 
cadira i veure els estris i aparells. 
També es fa una exposició dels 
dibuixos fets pels nens i nenes del 
curs anterior.

Menja bé tu hi guanyes! Durant 
la segona quinzena de novembre, 
el Casal de Cultura, en l’Espai 
Gran Centre, ha acollit aquesta 
exposició de la Diputació de 
Barcelona, adreçada a infants de 
4t de Primària, amb l’objectiu de 
donar-los a conèixer d’una manera 
dinàmica com fer una alimentació 
saludable. L’exposició ha estat 
dinamitzada per una educadora i hi 
han participat uns 300 nens i nenes. 
A aquest enllaç us podeu 
descarregar jocs interactius per 
aprendre a menjar millor.

Aquestes xerrades s’imparteixen 
cada any, els mesos d’octubre 
i novembre, a les llars d’infants 
municipals; estan adreçades a 
famílies amb infants de 0 - 3 anys. 
Tenen com a objectiu donar eines 
per educar els hàbits alimentaris 
i facilitar una bona relació amb el 
menjar.
Es parla de la importància de deixar 
que l’infant mengi tot sol i sigui 
qui decideixi la quantitat que vol, 

a partir d’una oferta alimentaria 
variada i saludable, fent de l’estona 
de l’àpat un moment relaxat i 
agradable i donant exemple 
menjant el mateix; tot plegat és 
bàsic per a què l’infant accepti 
els aliments i aprengui a gaudir 
menjant bé; i les persones adultes 
que en tenen cura també gaudeixin 
aquests moments dels àpats!
Una oferta variada i saludable 
consisteix en menjar diàriament 
fruites, verdures i hortalisses, 
cereals integrals (arròs, pa, pasta, 
fajol,...) i lactis no ensucrats; al 
llarg de la setmana anar alternant 
llegums, peix i ous; i pel que fa 
a la carn, convé moderar-ne el 
seu consum, tant pel que fa a la 
freqüència (no més de 3 - 4 cops a 
la setmana) com la quantitat de la 
ració (per exemple, en infants de 3 
anys, la ració de carn no hauria de 
ser de més de 50 grams).
En relació a les farinetes, 
s’insisteix que aquests aliments 
“especialment dissenyats per a 
infants” són aliments processats, 
els quals, o bé porten sucre afegit 
o bé els han sotmès a un procés 
que té per resultat convertir el 
midó en sucre i que, per tant, no 
són aliments recomanats, malgrat 
la publicitat que se’n fa. Els infants 
menors a 2 anys haurien d’evitar el 
consum de sucre. I els més grans, 
com menys millor!

Els primers auxilis són l’atenció 
més immediata i provisional que es 
dona a una persona accidentada 
o malalta abans d’ésser atesa 
per professionals dels equips 
d’emergències. Saber com actuar 
davant d’una situació d’emergència 
pot salvar vides!
El passat mes de novembre, 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, 
alumnes de 6è de primària, 
de 4t d’ESO i de PFI han 
après com actuar davant 
una situació d’emergència 
i ho han posat en pràctica 
tot jugant. En total han 
participat uns 550 infants i 

adolescents.
I aquest desembre, professionals 
que treballen amb gent gran han 
rebut també aquesta formació, que 
han valorat com a molt útil.

La majoria de les malalties de 
transmissió alimentària es poden 
prevenir amb una manipulació 
adequada dels aliments.
Per això és molt important 
garantir que la població tingui 
coneixements sobre seguretat 
alimentària i manipuli els aliments 
de forma higiènica. 
De la mateixa manera, és 
fonamental garantir que les 
persones que col·laboren com 
a voluntàries en entitats i que, 
d’entre altres tasques, participen 
en àpats populars o en la 
preparació i servei de menjar en 
diversos esdeveniments, disposin 
d’aquests coneixements. 
El mes de juny es van impartir dos 
cursos sobre seguretat alimentària 
en àpats populars, adreçats a 
les entitats que participen en les 
parades que elaboren i serveixen 
menjar a la Festa Major. Hi van 
participar unes 40 persones.
El mes de novembre es va impartir 
un curs sobre seguretat alimentària 
adreçat a persones voluntàries que 
col·laboren a la Botiga “Obra Social 
Santa Maria”. 

Promoció de la salut durant l’any 2018
Amb l’objectiu de promoure estils de vida saludables a la població, cada 
any des del servei de Salut Pública, i en coordinació amb altres serveis 
municipals, organitzem tallers i xerrades sobre alimentació, afectivitat 
i sexualitat, prevenció de les drogodependències i reducció de riscos, 
benestar emocional, cura del cos i autoprotecció i primers auxilis.

Exposicions a les escoles

Xerrada alimentació infantil 

Taller autoprotecció i 
primers auxilis

Cursos higiene i seguretat 
alimentària
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Nodus Barberà

Nodus Barberà celebra els seus 25 anys al centre de negocis
El passat novembre, el Centre 
de Negocis Nodus Barberà es va 
engalanar per celebrar el seu 25è 
aniversari. 
Van assistir més d’un centenar 
de persones provinents del teixit 
empresarial del nostre municipi 
i entorn, encapçalades per 
l’alcaldessa de Barberà del Vallès, 
Sílvia Fuster Alay, i la Consellera 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, Àngels 
Chacón i Feixas. 
Un dels moments més emotius 
de l’acte van ser les paraules 
d’agraïment de qui va ser l’alcalde 
de Barberà del Vallès i president 
d’AISA aleshores, José Antonio 
Robles Serrano, amb motiu 
del reconeixement rebut i per 
l’homenatge pòstum que també es 
va retre al primer tinent d’alcaldia, 
regidor de Promoció Econòmica i 
conseller delegat d’AISA, Sebastián 
Gallardo Asensio, recordant el 
moment històric de la posada de la 
primera pedra del projecte.
El Centre de Negocis Nodus 
Barberà va ser el primer centre 
de negocis públic de Catalunya 
i en l’actualitat és el nucli d’una 
important activitat de dinamització 

empresarial i promoció dels 
polígons industrials de Barberà 
del Vallès. Des de Nodus Barberà, 
a més, pivoten cap al territori les 
polítiques de promoció econòmica, 
reforçant així la competitivitat 
empresarial i el teixit industrial 
d’una de les àrees econòmiques 
i industrials més importants 
del país, motor de la Catalunya 
emprenedora i capdavantera. 
Per fer tribut a la prolífica història 
del centre de negocis, durant la 
celebració es va projectar un vídeo 
de la trajectòria d’aquests 25 anys,
amb l’aportació testimonial de 
grans empreses que al seu dia 
van tenir els seus començaments 
instal·lant-se i apostant pel centre 
de negocis Nodus Barberà.
Aquest és el cas de la tecnològica 
BcnVision. També es van lliurar 
uns reconeixements a Banc de 
Sabadell i la japonesa Kao 
Corporation, en agraïment a la 
col·laboració público-privada 
que mantenen amb el centre 
de negocis Nodus Barberà, i 
finalment, en clau interna, es va 
premiar a Ternum Cosmètics, 
una de les primeres a fer ús de 
les instal·lacions del centre de 

negocis. 
Ara, tal 
com es va 
visualitzar fa 
25 anys, des 
de Barberà 
del Vallès 
se segueix 
apostant per 
la innovació 
com una 
eina de 
competitivitat 
del nostre territori, amb l’objectiu 
de seguir destacant com a 
plataforma econòmica de 
dinamització empresarial al mig 
dels polígons industrials de 
Barberà del Vallès, i seguir forjant 
en conjunt un teixit industrial cada 
vegada més competitiu i fort, capaç 
de generar més riquesa i millor 
benestar social. 

Barberà del Vallès implementarà una OAE
La regidora de Promoció 
Econòmica, Comerç i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, Yolanda Molinero Campillo, 
ha confirmat que el departament 
està treballant en la implementació 
d’una nova oficina que doni suport 
integral a l’empresa.  Segons 
Molinero, “l’administració pública 
no ha de ser un obstacle de 
l’activitat econòmica i per tant, cal 
facilitar a l’activitat empresarial les 
accions, especialment pel que fa la 
tramitació”.
En aquest context, i donada la 
necessitat que hi ha de facilitar la 
creació i implantació d’activitats 
econòmiques que generin 
ocupació, la regidoria de Promoció 
Econòmica implementarà una 
nova Oficina d’Atenció a l’Empresa 
(OAE). 
La nova Oficina d’Atenció a 
l’Empresa (OAE) vol ser l’espai de 
referència per a les empreses i 
persones emprenedores en la 
seva relació amb l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, i tal i com 
afirma la regidora, “busca donar 
suport i millorar l’economia i el 

teixit empresarial de la ciutat. Es 
tracta d’un únic espai que aglutini 
tots els serveis de valor afegit que 
necessita l’empresa per créixer 
i crear ocupació, on a més es 
disposarà d’un equip expert que 
acompanyarà de forma integral a 
les empreses per resoldre les seves 
necessitats”. 
L’OAE té per objectiu agilitzar 
la tramitació necessària per a 
la creació d’empreses, reduir 
els tràmits i incrementar la 
transparència i la simplicitat dels 
procediments i eliminar el temps 
per iniciar una activitat. S’oferiran 
serveis especialitzats d’informació 
i assessorament en la tramitació 
dels expedients relacionats amb 
les activitats empresarials com 
la llicència d’activitats, llicència 
d’obres, sanitat, comerç, permisos 
d’ocupació via pública. També serà 
un punt per tràmits relacionats 
amb subvencions i com a factor 
diferencial, l’OAE tindrà un servei 
de tramitació en constitució 
d’empreses. Segons la regidora, 
disposar d’una Oficina d’Atenció 
a l’Empresa (OAE) és important 

perquè “té com a funció principal 
apropar els serveis municipals a 
professionals, empreses, persones 
emprenedores i autònomes, perquè 
puguin fer els tràmits per als seus 
projectes o negocis amb capacitat 
i transparència”.
Aquest canvi de paradigma en la 
relació de l’administració amb les 
empreses, s’inspira en la  Directiva 
de Serveis promoguda per la 
Comissió Europea l’any 2006, i 
dona compliment a Llei 16/2015 
de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya. 

La Consellera d’Empresa 
i Coneixement de la 
Generalitat junt a 
l’Alcaldessa de Barberà 
del Vallès
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Cloenda de la formació ocupacional subvencionada 2018

L’alumnat del PFI decora les balconades de l’Ajuntament pel Nadal

El passat novembre es va celebrar 
l’acte de cloenda de la formació 
ocupacional subvencionada 2017-
2018. A l’acte, que ha comptat amb la 
presència de la regidora d’Ocupació, 
Sandra Ramos Montesinos, s’han 
lliurat els certificats d’aprofitament 
i s’ha informat sobre la nova oferta 

formativa subvencionada prevista  
per al curs 2018-2019. 
En concret, els 2 cursos amb 
inici a desembre’18 són Atenció 
sociosanitària a persones 
dependents en institucions (470 h) 
i Operacions auxiliars de serveis 
administratius (470 h).

En marxa La Molla, el nou centre de cotreball ubicat a la Torre d’en Gorgs
El nou centre de cotreball La Molla ha 
començat a funcionar a la Torre d’en 
Gorgs. Es tracta d’un espai pensat per 
promoure projectes d’emprenedoria 
social i per fomentar iniciatives 
d’economia social i solidària. L’espai 
podrà acollir a 12 persones de 
Barberà del Vallès que vulguin 
impulsar un projecte emprenedor, i 
disposaran d’un espai de treball per 

dur a terme la seva feina cada dia. 
A més, gaudiran d’assessorament 
personalitzat i de formacions a mida 
que ajudaran a fer créixer el seu 
projecte emprenedor. 
Si tens un projecte per emprendre 
i t’agradaria disposar d’un espai de 
treball, no dubtis en contactar amb 
la Fundació Barberà Promoció: 
autocupacio@barberapromocio.cat

L’AMB visita la Fundació Barberà Promoció i algunes empreses de Barberà
El passat divendres 30 de novembre, 
Barberà del Vallès va rebre la visita 
de l’AMB en el marc dels projectes 
4+8 (subvencions a la contractació 
de persones aturades) i Barberà 
Emprèn (subvencions a projectes 
d’autoocupació).
Personal tècnic de l’AMB va visitar 
dues empreses beneficiàries de l’ajut 
per a la contractació de persones 
aturades: l’empresa de manipulats 
Adrilia Externos, S.L. i la residència 
per a la gent gran Sophos. Aquesta 
visita va permetre valorar l’adaptació 
de les persones treballadores al 
lloc de treball, el compliment de 
les condicions de la contractació i 

conèixer de primera mà el nivell de 
satisfacció tant de l’empresa com de 
la persona treballadora.
En el marc del projecte Barberà 
Emprèn, es van visitar dos nous 
negocis de la ciutat que han estat 
beneficiaris de la subvenció: el 
centre d’Estètica Khalo Beauty 
Center i la perruqueria canina 
Canican. Durant la visita es va valorar 
el funcionament inicial del projecte 
empresarial així com detectar 
aquelles necessitats de suport de les 
persones emprenedores.  
D’altra banda, un equip de 
comunicació de l’AMB va realitzar 
una entrevista a la gerència de la 

Fundació Barberà Promoció i a 
dues empreses: BCN Troqueles 
i Qüestions Vitals. Aquestes 
entrevistes formaran part d’un 
material audiovisual que recull 
l’experiència de l’anterior convocatòria 
d’ajuts a la contractació (2016-2017) 
en la que Barberà del Vallès va 
obtenir resultats destacables en 
nombre de sol·licituds així com en 
el nivell d’inserció de les persones 
participants.

Per a més informació:
93 719 28 37 Extensió 712
orientacio@barberapromocio.cat

L’alumnat del PFI Auxiliar de vivers 
i jardins va fer la decoració de les 
balconades de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb motius 
nadalencs.
Aquest ha estat el 5è Nadal 
consecutiu en què l’alumnat del PFI 
realitza el guarniment.

Els PFI són una formació autoritzada 
pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i 
està cofinançada per la Fundació 
Intermèdia i la Diputació de 
Barcelona.

L’UBICAT es realitza dins de 
l’Escola CEP i és un programa 
d’acompanyament a la inserció 
i suport ocupacional per a la 

inclusió social, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
En els darrers 8 mesos de 2018 
hi han participat 112 persones i 35 
ja han trobat feina, 19 han iniciat 
una formació i 6 estan participant 
en activitats comunitàries que 
enforteixen el seu paper social. 
A partir de gener del 2019 
comença una nova edició del 
programa que, de nou, ofereix 
a les persones que hi participin 
rebre atenció personalitzada i 

contínua d’una persona tutora que 
va acompanyant a cada persona 
en totes les activitats de l’Escola 
CEP i en tutories individuals 
contínues per tal de dissenyar el 
projecte professional i personal per 
a la millora sociolaboral, la millora 
de l’ocupabilitat i 
per facilitar la cerca 
activa.  

La CEP de l’Hort de la Torre d’en Gorgs ens explica: Finalitza el programa 
UBICAT i 35 persones participants ja han trobat feina



18

www.bdv.cat

Activa’t
febrer- maig 2019

60
anys
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Notícies
Canvis per l’any 2019 en el cost del transport públic als 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Gener del 2019 es va iniciar 
amb la novetat de la tarifa 
metropolitana en el transport 
públic: per a tots els 
desplaçaments que tinguin tant 
l’origen com la destinació en un 
dels 36 municipis metropolitans, 
la tarifa a aplicar és la d’una zona 
tarifària. La creació d’aquesta 
zona metropolitana de tarifa 
metropolitana s’emmarca en el 
futur model tarifari quilomètric 
que s’aplicarà a partir de l’any 
2021 en l’àmbit de l’Autoritat 
del Transport Metropolità de 
Barcelona (ATM) i, posteriorment, 
a tot Catalunya, denominat 
T-Mobilitat.
Aquesta novetat suposarà 
igualar-se a la resta de municipis 
que ja en formen part, en drets 
i també en deures, però no 
en serveis i accés al transport 
públic. Per tant, els municipis 
metropolitans de la zona 2, com 
és el cas de Barberà, passaran a 
pagar el tribut metropolità, com 
ja estan fent els municipis de 
la zona 1, però sense comptar 
amb els serveis i disponibilitat 
de transport públic existents en 
aquesta zona, un objectiu que 
sí fi xava el tribut ara derogat. 
Aquest tribut el cobra l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), i es calcula basant-se 
en un percentatge de l’IBI de 
cada bé immoble, que serà 
incrementat. Per aquest motiu, 
ajuntaments vallesans, grups 
polítics metropolitans i entitats 
van presentar al·legacions, i cap 

d’elles va ser admesa. 
Més informació sobre les 
al·legacions presentades a www.
bdv.cat.
Centrant-nos en els canvis de 
cost i zones del transport públic, 
això vol dir que en el cas de 
Barberà del Vallès, per viatjar a 
Terrassa caldran com fi ns ara 
títols de 2 zones. Per viatjar a 
Sabadell, com fi ns ara, títols d’1 
zona. Però la novetat està en què 
per viatjar a Barcelona es podrà 
fer amb títols d’1 zona en lloc de 
títols de 2 zones com calia fi ns 
ara.
El canvi entra en vigor pels 
següents títols: T-10, 
T-10 per a personal de 
l’aeroport, T-50/30, 
T-70/30, T-mes, 
T-mes per a persones 
en atur, T-trimestre, 
T-jove, títols 
integrats bonifi cats 
per a famílies 
monoparentals 
i nombroses, 
T-dia, T-aire, 
T-esdeveniments i 
bitllets senzills.
No està prevista la 
tarifa plana per a la 
T-16, els títols socials 
de l’AMB o Ferrocarrils 
de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), els 
títols federats ni els 
títols monomodals 
dels operadors 
(a banda del 
bitllet senzill) que 

continuaran funcionant igual 
que fi ns ara. Una mancança 
que també es va recollir a les 
al·legacions presentades per part 
de l’ajuntament, i que tampoc van 
ser ateses.
A més, el Consell d’Administració 
de l’ATM de Barcelona, celebrat 
el 13 de desembre, ha aprovat 
congelar per al 2019 les tarifes 
dels títols de transport integrats.
Per tant, els preus dels títols de 
transport no tindran cap canvi al 
gener, així com tampoc els dels 
bitllets senzills i altres títols propis 
dels operadors del sistema. 

Reducció de tarifes a l’Aparcament Antoni Serra i Pujol
L’aparcament del camp de 
futbol Antoni Serra i Pujol es 
va construir per donar servei 
al veïnat de la zona. Per a la 
seva construcció i explotació, 
l’Ajuntament va fer la concessió a 
l’empresa municipal Sabemsa.
Els preus que fi ns ara s’han 
aplicat al lloguer d’aparcaments 
han suposat un impediment 
perquè moltes de les possibles 
persones usuàries no accedissin 
a l’aparcament, utilitzant com 
a alternativa l’aparcament al 
carrer, en molts casos en situació 
d’infracció. Tot això comporta 
que no hi ha espai al barri per 

aparcar ni per caminar, mentre 
que hi ha moltes places buides a 
l’aparcament.
Revisada aquesta situació 
i amb la fi nalitat de donar 
una alternativa de servei, 
l’Ajuntament, 
conjuntament 
amb Sabemsa ha 
promogut el canvi 
de les tarifes, 
que suposen una 
reducció de preus 
d’un 30%.
Esperem que 
aquesta mesura 
permeti omplir 

l’aparcament i al mateix temps 
alliberar espai dels carrers de 
l’entorn.
Podeu consultar les noves 
tarifes a la web de Sabemsa
www.sabemsa.es

NOVA TARIFA
METROPOLITANA

MOU-TE PELS 36 MUNICIPIS DE 
LA METRÒPOLIS DE BARCELONA
PAGANT NOMÉS 1 ZONA
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però et costarà menys 
diners arribar-hi
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Equitat de gènere

La llibreria Niudelletres de Barberà crea una secció específi ca 
sobre feminisme i coeducació
Al 2011 es va posar en marxa 
a Barberà del Vallès un dels 
projectes més desitjats de la 
barberenca Carolina Azorín 
Muñoz. Després de dedicar part 
de la seva vida laboral al món de 
la comptabilitat, va fer realitat, 
gràcies a la seva capacitat de lluita 
i emprenedoria, el somni de crear 
la llibreria Niudelletres. 
Niudelletres és un espai màgic i 
acollidor on es respira l’amor per la 

lectura i on la Carolina té cura de 
fi ns a l’últim detall.
La transformació que s’ha donat 
a la nostra societat en els darrers 
anys ha fet que la Carolina aposti 
per la creació d’un fons de llibres 
sobre feminisme, gènere i noves 
masculinitats així com contes 
coeducatius, per prevenir el 
sexisme i el masclisme i  fomentar 
una educació en igualtat de 
gènere. 

L’Ajuntament de Barberà distribueix una 
guia amb recomanacions per fomentar la 
coeducació a través de les joguines
L’Ofi cina de Polítiques de 
Gènere i la Secció Municipal 
d’Educació, 1a Infància i Família 
de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès ha editat material sobre 
coeducació i joguines no sexistes 
per a famílies amb infants en les 
etapes de primer i segon cicle 
d’educació infantil i primària de 
les escoles i llars públiques de 
Barberà.
Amb aquesta guia es pretén: 
- Sensibilitzar a les famílies de la 
necessitat de coeducar a través 
del joc i les joguines.
- Ser conscients de com les 
joguines que les famílies compren 

als infants poden perpetuar 
rols sexistes i fomentar actituds 
masclistes. 
- Potenciar un pensament crític 
que permeti evitar la pressió de la 
publicitat.
- En defi nitiva, fomentar la 
coeducació en tots els àmbits 
educatius: família, escola...
Aquest material conté la 
imatge del mural coeducatiu 
Coeduquem per a un món millor 
que l’il·lustrador Joan Turu va fer 
a la Biblioteca Esteve Paluzie, 
que es va inaugurar el passat 
23 de novembre amb un conte 
coeducatiu. 

Consulta i descarrega’t el targetó 
i la guia coeducativa Coeduquem 
per a un món millor a la web 
municipal www.bdv.cat.
El text d’aquesta guia ha estat 
elaborat per CoeducAcció 
l’Instituto Andaluz de la Mujer. 

BARBERÀ
CIUTAT FEMINISTA

“Superant ferides emocionals”:
Es treballarà per aprendre a 
afrontar les pèrdues i els dols 
des de la serenor i la pau interior, 
incorporant la perspectiva de 
gènere.
Del 22 de gener a 12 de febrer 
Horari: dimarts de 18 a 20h
Lloc: Torre d’en Gorgs

“Gestionar les emocions”: 
S’oferiran a les dones recursos 
pràctics per tal de millorar 
la gestió de les emocions i 
augmentar altres capacitats 
relacionades que contribueixin 
a tenir una vida més plena i 
satisfactòria.
Del 2 al 30 d’abril 
Horari: dimarts de 9.30 a 11.30h
Lloc: Casal de Cultura, 2n pis 

“Autoconeixement feminista”:
En aquest taller es pretén 

crear un espai on les dones 
puguin aprofundir en el seu 
coneixement i en la seva 
identitat, arribant a identifi car 
les causes que provoquen 
un estancament en el procés 
de creixement personal i que 
limiten el desenvolupament del 
propi potencial.
Del 2 al 30 d’abril
Horari: dimarts de 18 a 20h
Lloc: Torre d’en Gorgs
Els tallers són gratuïts, i es 
realitzen més al llarg de l’any.
Places limitades. 
Per participar-hi cal adreçar-
se a l’Ofi cina de Polítiques de 
Gènere, ubicada 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.

Nous tallers de Creixement personal per a dones

Al 2019 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. 
Els tallers que s’ofereixen pel 
primer trimestre de 2019 són:

“Siguem lliures: dir no sense 
culpa”: Amb aquest taller es 
pretén reforçar l’autoestima 
i l’assertivitat de les dones 
i, per tant, millorar el seu 
apoderament, des d’una 
perspectiva feminista, tot 
qüestionant els mandats de 
gènere imposats a la societat.    
Del 22 de gener a 12 de febrer 
Horari: dimarts de 9.30 a 11.30h
Lloc: Casal de Cultura, 2n pis
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Notícies
Renovació del Consell Municipal d’Infants i presentació 
de la memòria de treball
El passat novembre es va 
constituir el Consell Municipal 
d’Infants de Barberà del Vallès, un 
òrgan de participació format per 
24 infants, que cada any renova la 
meitat dels seus membres.
D’aquesta manera, dotze nous 
consellers i conselleres han 
entrat a formar-ne part per un 
nou mandat de dos anys de 
durada.
L’acte de renovació del Consell 
Municipal d’Infants va ser presidit 
per l’alcaldessa de Barberà del 
Vallès, Sílvia Fuster Alay, i el 
regidor d’Educació, Juan Antonio 
Grimaldo Dueñas, que van estar 
en companyia de dues nenes 
representants del Consell: La 
Roser i la Marta.
Alguns infants que marxaven del 
Consell van llegir unes paraules 

expressant què havia suposat el 
seu pas pel Consell, com havien 
fet noves amistats i com havien 
tingut l’oportunitat d’aprendre 
moltes coses durant aquests dos 
anys que han estat membres 
representants. 
Després va ser el torn per al 
nomenament dels 12 nous infants, 
a qui se’ls va lliurar l’acreditació 

de Membre representant del 
Consell. Per mostrar aquesta 
renovació, cada nou conseller i 
consellera van afegir una peça 
a una construcció començada, 
com a símbol de continuïtat en la 
participació i el compromís i van 
anar ocupant les cadires que van 
deixar lliures els nens i nenes que 
marxaven del Consell.

Aula d’Estudi Nocturn a la Biblioteca Esteve Paluzie
La Biblioteca Esteve Paluzie obre 
com espai d’estudi en horari 
nocturn durant les èpoques 
d’exàmens.
Durant diverses setmanes, 
l’equipament restarà obert fent 
les funcions d’aula d’estudi, 
cobrint així les necessitats dels 
i les estudiants en la preparació 
dels seus estudis o exàmens. Les 

persones usuàries disposaran 
d’un espai de la Biblioteca amb 
connexió WiFi.
Períodes cronològics:
· Fins al 3 de febrer de 2019
· Del 25 de febrer a l’11 de març
· Del 4 al 16 de maig
· Del 3 al 20 de juny
Horaris: 
Entre setmana de: 20.30 a 23.30 h.

Dissabte: 17 a 21 h.
Diumenge: 10 a 14 i de 17 a 21 h.
Lloc: Biblioteca Esteve Paluzie 
(plaça Constitució, s/n).
08210 - Barberà del Vallès
Telèfon: 937186866
Per més informació podeu trucar 
directament a la Biblioteca, 
93 7186866, o consultar la pàgina 
web municipal www.bdv.cat.

Enquesta adreçada a les famílies per conèixer els seus 
interessos sobre la formació de suport a la funció educativa
La Comissió de formació i 
famílies del Consell Municipal 
d’Educació, formada per diferents  
representants de la comunitat 
socioeducativa ha elaborat 
conjuntament una enquesta 
adreçada a les famílies de la 
ciutat, que es pot respondre on 
line a la web de l’Ajuntament fins el 
31 de gener de 2019.
El qüestionari que es presenta 

serveix per a conèixer els 
interessos sobre les accions 
formatives de suport a la funció 
educativa de les famílies que es 
puguin programar per dur-les a 
terme a la ciutat.
Amb aquesta iniciativa, el 
Consell Municipal d’Educació 
pretén diagnosticar quins són 
els interessos formatius de les 
famílies de la ciutat en relació 

amb les temàtiques, la modalitat, 
metodologies, organització horària 
i difusió de les activitats de suport a 
la funció educativa dels fills i filles. 
L’anàlisi dels resultats obtinguts de 
les enquestes permetrà dissenyar 
conjuntament des de la comissió 
de formació i famílies, accions que 
donin resposta i coherència a tota 
l’oferta formativa adreçada a les 
famílies de Barberà del Vallès. 

establiments comercials de 
Barberà del Vallès podran 
romandre oberts al públic per 
l’any 2019, d’acord amb el que 
estableix la Llei 3/2014, de 19 
de febrer, d’horaris comercials i 
de mesures per a determinades 
activitats de promoció (DOGC 

núm. 6568, de 24.2.2014), són 
els següents:
13 de gener
7 de juliol
12 d’octubre
1 de novembre
1, 6, 8, 15, 22 i 29 de 
desembre

Calendari de festius amb obertura comercial per a l’any 2019
Segons la Direcció General 
de Comerç i publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el Calendari 
de festius amb obertura 
comercial autoritzada per 
a l’any 2019, informem dels 
deu dies festius que els 
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El projecte EnTàndem, fruit de la 
col·laboració entre la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès i AFEV, entitat 
que promou el voluntariat social 
universitari per a lluitar contra les 
desingualtats socials d’infants i 
jovent, inicia la tercera temporada 
a Barberà del Vallès. 
S’ubica al Servei Socioeducatiu El 
Forat, els dijous de 16 a 18 h.
EnTàndem és un projecte de 
mentoria social i educativa 
que treballa per fomentar el 
desenvolupament integral 
dels i les adolescents,
concentrant-se sobretot en 

TABÚ és una eina educativa que 
ha fet l’Institut Català de les 
Dones, la Direcció General de 
Joventut, l’Associació Candela i 
La Bonne-Centre de Cultura De 
Dones Francesca Bonnemaison. 
L’exposició ha convidat a participar 
a un joc interactiu per construir 
nous imaginaris socials de 
referència, on sentir-nos més 
lliures en la nostra manera de ser, 

L’equipament municipal La Nau ha fet un canvi 
d’imatge per visibilitzar l’espai on el jovent està 
convidat a gaudir i a participar de l’oci de Barberà del 
Vallès. El nou mural participatiu de la façana va ser 
realitzat per un conjunt d’artistes que van recollir 
propostes de les persones i entitats que van a acudir 
a la jornades de “Redescobreix la Nau” que es va 
realitzar el passat dia 10 de novembre. La interpretació 
del mural segons les paraules textuals dels artistes és: 
“A partir de les idees de la gent i de les entitats que 
formen part de l’espai. El mural interpreta un seguit 
d’imatges que evoquen a la persona espectadora 
a entrar i descobrir un entorn plural d’associacions 
i accions per la ciutadania. Ves a la Nau i gaudeix!!”  
El mural va ser dissenyat i portat a terme per Majara 
Studio (Edmundo Garcia, Largo Divad, Sergi Lanau, Itois 

Bru), Glazo i Werens. Ara amb La 
Nau enlluernada desitgem que 
la gent de Barberà pugui gaudir 
més que mai d’aquest espai, on 
us convidem a participar: 
Contacta’ns:
La Nau Arquímedes és al carrer 
Arquímedes, 6. 
Tlf:937298875
Correu: lanaubdv@gmail.com
Instagram: @naubdv.

les seves problemàtiques de 
fons, augmentant les igualtats 
d’oportunitats educatives i socials. 
El projecte es basa en relacions 
de voluntariat, que consisteixen 
en acompanyar durant dues 
hores a la setmana a una persona 
adolescent. Van més enllà de 
l’àmbit acadèmic, posen èmfasi 
al foment de l’autoestima, 
l’autonomia, la motivació pels 
estudis, l’orientació académico-
laboral, etc, dels i les adolescents. 
La sessió d’acompanyament és un 
espai per compartir, parlar, sortir 
del barri i fer diferents activitats 
culturals i educatives. 

relacionar-nos i estimar.
L’exposició ha permès refl exionar 
sobre les fl oretes, el fi ltreig, el 
consentiment, els límits... Visibilitzar 
aquelles violències que, pel 
fet de ser quotidianes, s’han 
naturalitzat i per tant, normalitzat. 
Parlar de situacions quotidianes, 
que marquen el nostre dia a dia, 
vinculades a les nostres relacions 
sexoafectives i a l’ús de les 

Per a més informació sobre el 
projecte consulta la web municipal 
www.bdv.cat ó http://entandem.cat

pantalles (WhatsApp, Facebook, 
Instagram...) a l’hora de relacionar-
nos.

S’inicia el projecte EnTàndem

Exposició TABÚ. Tu tries què t’hi jugues

Mural a la façana de La Nau 

‘Gaudeix La Nau’ Durant el mes de novembre i desembre de 2018, 
l’alumnat de 4t d’ESO dels Instituts Can Planas i La 
Romànica han participat a les sessions formatives 
sobre drets laborals. Aquest tallers es troben dins el 
Programa d’Informació i Dinamització als Centres 
de Secundària que desenvolupa la Regidoria de 
Joventut conjuntament amb els Instituts de la Ciutat. 
L’oferta de tallers s’inclou en les accions previstes pel 
Pla Local de Joventut 2017-2020, amb l’objectiu de 
facilitar la transició escola treball al jovent de Barberà 
del Vallès. Té com a objectiu principal, fomentar que 
el jovent de la ciutat prengui coneixement dels seus 
drets com a persones treballadores i consciència 
sobre la necessitat de reivindicar-los i defensar-los.
Durant els tallers s’ha compartir un espai de debat en 
relació a l’àmbit laboral, per tal compartir les primeres 
experiències i desmuntar els falsos mites associats en 
relació als propis drets i deures. 
També s’han analitzat les desigualtats i 
discriminacions 
que hi poden haver 
en aquest àmbit 
i s’han facilitat 
recursos i serveis 
informatius i 
d’assessorament 
sobre la matèria, a 
l’abast del jovent. 

Tallers sobre drets laborals



www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:

LES RESTES DEL MENJAR, AL MARRÓ!

SI NO SAPS
QUÈ ÉS ORGÀNIC,

MENJA PLÀSTIC!




