
Durant el mes de maig

 � Biblioteca Esteve Paluzie
 ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
 Espai Adults: Exposició ‘Descobreix la li-

teratura Crossover’
 Espai Infantil: Exposició ‘Contes per créi-

xer en família’
 Espai de Suport: Els dimarts i els dijous ‘Ju-

guem i Aprenem escacs’. Cal inscripció prèvia.
 Del 25 de maig al 14 de juny. Exposició 

‘Escaleta de versos. Joana Raspall, graó a 
graó.’ Producció: Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil. Col·laboració: Diputació 
de Barcelona. Organitza: Biblioteca Es-
teve Paluzie.

 � Mercat Municipal Onze de Setembre
 ESPAI GASTRONÒMIC AL MERCAT MUNI-

CIPAL. TAPA’S SHOW
 19h - Vestibul del Mercat
 6 dimecres
 Sessió inaugural amb el gastrònom Quim 

Pellicer que elaborarà en directe 3 es-
pectacular tapes. 

 13, 20 i 27 de maig
 A cada sessió, tres dels restauradors parti-

cipants a la Ruta de la Tapa de Barberà del 
Vallès elaboraran en directe les seves tapes. 

3 diumenge

 � 17h - Centre Cívic ca n’Amiguet
 BALL PER A LA GENT GRAN A LA ROMÀNICA. 

Organitza AVV La Romànica.

5 dimarts

 � 17.30h - TMC
 ESTRENA CURTMETRATGE +60 anys ‘Por fa-

vor, que vengan los extraterrestres’. Con-
sulta la disponibilitat d’entrades a l’OAC. 

6 dimecres

 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
 CLUB DE LECTURA ADULTS. “Mots de ritual 

per a Electra” de Josep Palau i Fabre. Di-
namitzadora: Carolina Azorín. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
 VA DE LLEGIR. Espai de suport als instituts 

(lectures obligatòries). Amb inscripció prè-
via. Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

8, 9 i 10 de maig

 �  A partir de les 10h i de les 16.30h - 
Mercat Municipal Onze de Setembre 

 COL·LECTA ANUAL EN PRO DE LA LLUITA 
CONTRA EL CÀNCER de l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer - Junta Local.  
Tota aquella persona que vulgui parti-
cipar a l’estand ha de trucar al telèfon 
677669217.

9 dissabte

 � 17.30h - Torre d’en Gorgs
 BALL GENT GRAN. Música en directe. En-

trades limitades a l’aforament de la sala. 
Preu entrada: 2€ per persona.

 � 22h - Torre d’en Gorgs 
 CRUZ DE MAYO. Inauguració de l’expo-

sició de la Creu i objectes granainos. 
Actuacions del Cor Amigos para siem-
pre de Sabadell. Música en directe per 
sevillanes, rumbes, buleries,... a càrrec 
del grup Manigua Flamenco. Presenta 
els actes José Morales. L’exposició ro-
mandrà a la Torre d’en Gorgs fins el 
14 de maig inclòs. Organitza: Casa de 
Granada Cultural Andaluza del Vallès 
Occidental.

10 diumenge

 � 9h - Plaça de la Vila 
 COL·LECTA ANUAL EN PRO DE LA LLUITA 

CONTRA EL CÀNCER de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer - Junta Local. 

 � 11h - Plaça de la Vila 
 27A DIADA DE LA BICICLETA 

 � d’11 a 13h - Torre d’en Gorgs
 TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL i suport 

mutu a través d’activitats d’art, jocs i mú-
sica. Dirigit a famílies amb nens afectats 
de càncer o altres malalties, i famílies 
amb nens on algún membre està afectat. 
Per a totes les edats. Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia a 616 722 067 - 660 094 
650 - info@imaginayoga.com

 � 14h - Parc Central del Vallès 
 GRAN PAELLA DIA DEL SOCI. Recollida de 

tiquets per a socis i no socis en Pana-
deria Karina o qualsevol membre de la 
junta. Preu no soci: 5 euros. Organitza: 
AVV Parc Central del Vallès

11 dilluns

 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
 CLUB DE LECTURA ADULTS. “Mots de ritual 

per a Electra” de Josep Palau i Fabre. Di-
namitzadora: Carolina Azorín. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

12 dimarts

 � 9.30h - Plaça de la Vila
 DIA INTERNACIONAL DE FIBROMIÀLGIA I 

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA. Fins a les 
13h es realitzaran diferents activitats. A 
les 12h Lectura del manifest i xocolatada 
per tots i totes les assistents. Organitza: 

Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de 
Fatiga Crònica.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Conferèn-

cia ‘L’expedició de Sir John Franklin: La gran 
tragèdia de l’exploració àrtica’ a càrrec de 
Francesc Bailón, llicenciat en Geografia i 
Història i antropòleg. Organitza: Aula Exten-
sió Universitària.

15 divendres

 � 15.30h - Plaça de la Vila
 BALLADA DELS NENS I NENES DE 3r DE 

PRIMÀRIA. Aquest any els aproximada-
ment 350 infants de les 7 escoles de la 
ciutat ballaran sardanes. 

16 dissabte 

 � 18h - Plaça del Mil·lenari 
 17è APLEC DE LA SARDANA DE BARBERÀ DEL 

VALLÈS. 
 A les 18h Cobla Sabadell. 
 20h Sopar (mongetes amb botifarra) preu 12€. 
 21h Cobles Marinada, Jovenívola de Saba-

dell i Ciutat de Terrassa. Entrada gratuïta. 
Confirmació del sopar abans del dia 15 de 
maig al 93 718 37 50 i 606 94 83 46 (tardas). 
En cas de pluja, l’Aplec es realitzarà al pa-
velló de l’Institut de la Romànica. Organitza: 
Barberà amb la Sardana.

16 i 17 de maig 

 FESTA DE PRIMAVERA Can Gorgs II. Orga-
nitza: AVV Can Gorgs II 

 Activitats: 
16 dissabte: 
 10h Campionat de petanca 
 11h Esmorzar 
 17h DJ Kiko 
 20h Botifarrada 
 20.30h Balls de saló amb l’escola Ritme 

Sabor 
17 diumenge 
 11h Simultànies d’escacs 
 13h Pallassos 
 14h Paella Popular 
 16h Lliurament de premis de la petanca i 

sorteig de pernils 
 18.30h Havaneres

17 diumenge

 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
 BALL PER A LA GENT GRAN A LA ROMÀNICA. 

Organitza: AVV La Romànica.

18 dilluns

 � 18.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 QUAN LA PARAULA ES VEU a càrrec d’Aleix 

Cort. Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

21 dijous

 � 9.30h - Centre de Negocis Nodus Barberà
 ESTRATÈGIES DE FINANÇAMENT EMPRESA-

RIAL. Simulació de casos reals. Inscrip-
cions a nodus@nodusbarbera.cat o al 93 
729 72 72.

22 divendres

 � 17.30h - Casal de Can Gorgs 
 FESTA DE PRIMAVERA amb ball, música 

en viu i pica pica. Organitza: Agrupació 
social de jubilats i pensionistes de Can 
Gorgs. Preu soci:2€. No socis: 4€.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
 HORA DEL CONTE TRADICIONAL: El qüen-

tilador a càrrec d’Albert Marquès. Edat 
recomanada: A partir de 4 anys. Durada: 
45 minuts. Aforament limitat. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

23 dissabte

 � 21.30h - TMC
 TROBADA DEL CLUB DE LECTURA D’ADULTS 

amb l’espectacle ‘El Crèdit’. Inscripció 
prèvia. Preu: 17,60€. Organitza: Biblioteca 
Esteve Paluzie.

26 dimarts

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Conferèn-

cia ‘La transició energètica del segle XXI: 
El col·lapse és evitable’ a càrrec de Ramon 
Sans, enginyer industrial per la UPC. Orga-
nitza: Aula d’Extensió Universitària.

27 dimecres

 � 17h - Biblioteca Esteve Paluzie
 CONFERÈNCIA ‘Recursos i eines terapèu-

tiques per a persones amb síndrome de 
fibromialgia’. Organitza: Associació de Fi-
bromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

28 dijous

 � 18.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
 CONFERÈNCIA ‘Cuidar els cuidadors’. Or-

ganitza: Associació Espanyola Contra el 
Càncer - Junta Local.

 � 21h - Hotel Campanile
 PRESENTACIÓ del llibre de microrelats in-

fantils “Cuentos para leer en un minuto”. 
Una revisió dels contes clàssics adaptat 
per l’escriptora Mònica Sempere amb il-
lustracions de Fernando Martínez.

30 dissabte

 Mercat Municipal Onze de Setembre
 MERCARTESANIA

 � 22.30h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
 BALL FINAL DE MES A LA ROMÀNICA. Orga-

nitza: AVV La Romànica.

Fins el 9 de juny
 RUTA DE LA TAPA. Organitza: Ajuntament 

de Barberà del Vallès i l’Associació de 
Comerciants de Barberà del Vallès

Maig 2015

MAIG  2015

10 de maig
27a Diada de la Bicicleta

Barberà del Vallès, 10 de maig
Sortida: Plaça de la Vila a les 11h

Col·laboren:
Policia Local

Ràdio Barberà 98.1
Peña Ciclista Barberà | www.pcbarbera.com

Associació de Veïns Caʼn Gorcs II
F.A.V.B

Inscripcions:
Regidoria dʼEsports

Peña Ciclista Barberà | www.pcbarbera.com
Associació de Veïns Caʼn Gorcs II

Cicles Nil Bike
Espai Jove La Roma

Barberà Comerç Urbà

A les 7h la Peña Ciclista Barberà organitza,  pels seus esportistes federats o amb llicència, una sortida al Tibidabo

Amb el suport:Organitza:

-  Presentació de sol·licituds  

de 4 al 15 de maig

-  Publicació de les llistes baremades 

de sol·licituds: 26 de maig

-  Termini per presentar 

reclamacions: 27, 28 i 29 de maig

-  Publicació de les llistes d’alumnat 

admès: 5 de juny

-  Període de matriculació:  

del 8 al 12 de juny de 2015

TEATRE MUNICIPAL  
COOPERATIVA

Plaça Cooperativa, 5
tmc@tmcbarbera.cat 
www.tmcbarbera.cat
Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA
A INTERNET

Des del mateix web del Tea-
tre Municipal Cooperativa, 
les pots comprar i imprimir 
des de casa i t’estalvies els 
desplaçaments i les cues a la 
taquilla.

A TAQUILLA
De dimarts a divendres, de 17.30 
a 20.30 h. Dia de l’especatcle. 
dues hores abans.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

23 dissabte

 � 21.30h - TMC
EL CRÈDIT, de la companyia Bitò Produccions i La Villarroel.
En el nostre civilitzat món, quan necessites diners vas 
al banc i demanes un crèdit. Si no te’l concedeixen 
te’n tornes cap a casa, capcot, pensant que les co-
ses estan molt malament, que els temps han canviat, 
que el crèdit no flueix… Però potser avui no. Potser 
avui, quan et deneguin el crèdit no te n’aniràs cap a 
casa amb la cua entre les cames com un xaiet. Potser 
avui miraràs el director de l’oficina als ulls, posaràs 
les cartes sobre la taula i li diràs que avui ets tu qui té 
la paella pel mànec i que si no et dóna els diners pen-
ses emprendre mesures de força, mesures realment 
potents. Res violent, valgui’m Déu, això no, però avui, 
si el senyor director no afluixa els quartos, iniciaràs 
una acció definitiva que convertirà la seva vida en una 
catàstrofe.

9 dissabte

 � 21.30h -TMC
LARI POPPINS, Focus - Mag Lari
Si mireu al cel veureu que hi ha 
alguna cosa que vola amb un pa-
raigües... És un ocell? Un avió? 
Nooo! És Lari-Poppins! Un espec-
tacle que no té res a veure amb la 
pel.lícula però que tampoc no s’hi 
assembla! Per primera vegada el 
Mag Lari confessa: “Mary Poppins 
és la meva mare, per això faig mà-
gia!” Si us agrada el Mag Lari i la 
Mary Poppins ja teniu l’espectacle 
de la vostra vida! Una hora llarga 
farcida de màgia visual i partici-
pativa us espera. Lari-Poppins un 
espectacle perillosament familiar.

Per formalitzar la preinscripció 
adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

CALENDARI DE 
PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ A LES 
LLARS D’INFANTS 
PÚBLIQUES MUNICIPALS



Fundació Barberà Promoció · C. de la Torre d’en Gorgs, 40 · Telf. 93 719 28 37 · www.esbarbera.cat
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OFERTA FORMATIVA
CURSOS SUBVENCIONATS 
ADREÇATS A PERSONES 
PRIORITÀRIAMENT ATURADES

-  Anglès: Atenció al públic (220h): inici 
previst 04-05-2015

CURSOS PROPIS

Proper inici de cursos
-  Suport vital bàsic: Ús del DEA (6h): 21-

05-2015

Altres cursos previstos

- Operador de carretons elevadors (8h)
- Anglés nivells 3, 10 (40h)
- Comptabilitat informatitzada (45h)
- Nòmines i seguretat social (45h)
- Iniciació a la llengua xinesa-I (40h)
-  Operador d’aparells elevadors. Plata-

formes elevadores (8h)
- Introducció al Coaching (18h)

Xerrades informatives  
cursos propis:

Dia i hora a escollir (reservant cita prè-
viament trucant al 93 7192837): 07-05-2015 
a les 10.30h i el 18-05-2015 a les 17.30h. 
Més informació a www.esbarbera.cat.

PUNT ÒMNIA 
Tallers d’alfabetització digital. 
Calendari

PRIMERS PASSOS AMB L’ORDINADOR I IN-
TERNET (grup 4)
-  Hores: 24h. Del 18-05-2015 al 27-05-

2015. Horari: dilluns, dimecres i dijous 
de 9 a 13h.

PRIMERS PASSOS AMB L’ORDINADOR I IN-
TERNET (grup 5)
-  Hores: 24h. Del 17-06-2015 al 29-06-

2015. Horari: dilluns a dijous de 9 a 
13h.

Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia

Tots els dimarts a les 12.30h es dóna 
informació sobre:
-  Formació bàsica en noves tecnolo-

gies ús de l’ordinador: tallers alfabe-
tització digital.

-  Certificat ATIC - Acreditació Compe-
tències Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació. L’ACTIC és un certifi-
cat que s’aconsegueix mitjançant una 
prova d’ordinador i acredita sobre 
les competències i habilitats digitals 
que té una persona en el maneig amb 
l’ordinador.

-  Cursos propis d’informàtica: Manteni-
ment bàsic de l’ordinador, Ofimàtica 
nivell mig, Processador de textos: 
Word, Full de càlcul: Excel, Base de 
dades: Acces, curs de preparació a 
l’ACTIC.

-  Exàmens ACTIC - tots els divendres 
d’11.30 a 14h.

*  Per participar en aquestes sessions, 
cal reservar dia i hora al telf. 93 719 
28 37 (Punt Òmnia).

FEINATECA
SALA DE RECURSOS PER A LA 
CERCA DE FEINA I FORMACIÓ

La Feinateca és una sala amb recur-
sos (ordinadors amb accés a internet, 

premsa, manuals d’orientació, telèfon, 
fax...) per ajudar-te en el teu procés de 
recerca de feina i de formació.
Per poder utilitzar la sala de Feinateca, 
cal tenir el CARNET de FEINATECA vigent 
(s’ha de renovar anualment en el mes 
de gener). Els dijous a les 10.30h es fan 
les sessions de renovació de carnet.
La Feinateca ofereix “un horari a la 
carta” que permet escollir diversos 
serveis, segons horari, adaptats a les 
teves necessitats.

SESSIONS D’ACOLLIDA 
Coneix els serveis de la Fundació Barberà Promoció i apunta-t’hi

Per apuntar-te a aquestes xerrades informatives és imprescindible fer una reserva de dia i hora. 
 

Clica en el botó d’agafa tanda de www.esbarbera.cat i selecciona les 
opcions que s’hi ofereixen o truca per telèfon al 93 719 28 37

Activitats juvenils
1 divendres

 � 17h - Espai Jove El Forat
“JAM SESSION” de projeccions. El Forat 
obre les portes a totes aquelles persones 
d’entre 12 i 15 anys que vulgueu passar 
una tarda diferent.

8 divendres
 � 19h - Espai Jove La Roma 
ASSEMBLEA GENERAL. Vine i fes noves pro-
postes d’activitats, nits joves, tallers ...

15 divendres
 � 19h - Espai Jove La Roma
ASSEMBLEA OBERTA FEM L’ESTIU ‘15. Si tens 
entre 16 i 30 anys, participa a l’assemblea 
oberta i fes propostes d’activitats per 
aquest juliol 2015.

22 divendres
 � 18h - Espai Jove La Roma
TALLER D’ELABORACIÓ DE BRAÇALETS DE 
ROBA. Aprendràs a fer originals braçalets 
i gomes de roba, sense gastar-te ni un 
cèntim.

26 dimarts
 � 18h - Espai Jove La Roma
TALLER DE CUINA. CREPES. 

29 divendres
 � 18.30h - Espai Jove La Roma
NIT JOVE. Si tens propostes de Nits Joves 
vine a l’Espai Jove La Roma i fes-nos-les!

30 dissabte
 � 17h - Espai Jove La Roma
CAMPIONAT DE SING STAR. Les inscripcions 
estaran obertes fins el dia 29 de març, a 
l’Espai Jove La Roma. Obert a joves entre 
16 i 30 anys. Premis a concretar.

PIDCES (Punt d’Informació 
i Dinamització Juvenit 
als Centres d’Educació 
Secundària). 

Cada dimarts vine a visitar-nos 
a l’hora del pati (de 12.30 a 13h). 
Aquest és un espai que els i les 
estudiants de Barberà podeu 
aprofitar per trobar informació 
que us interessi.

ESPAI D’ESTUDI 

A l’Espai Jove La Roma (Via Sant 
Oleguer, 6). Posa’t en contacte 
amb la dinamitzadora del PIDCES 
a l’hora del pati per demanar més 
informació o passa directament 
per l’Espai Jove La Roma.

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE, 
FIL DIRECTE

CAMPANYA D’ORIENTACIÓ FORMATIVA: 
Exposició ‘Què puc estudiar després 
de l’ESO’, es podrà visitar a l’Espai 
Jove La Roma durant tot el mes de 
maig. Es tracta d’un recull de les 
principals ofertes formatives al Va-
llès Occidental, un cop acabada o no 
la ESO. A més a més, el PIJ ‘Fil Directe’ 
s’amplia amb bona part dels mate-
rials i recursos disponibles al Saló 
de l’Ensenyament 2015.

Curra-t’ho a Barberà!

És un espai on realitzarem 
sessions adreçades a 
la recerca de feina, i al 
coneixement  
de les eines més utilitzades  
per a aquesta recerca. Si 
vols saber com escriure 
un currículum o veure les 
últimes ofertes de feina, vine!
També et pots posar en 
contacte amb nosaltres a 
través d’internet, escrivint-
nos un correu electrònic a 
la següent adreça: laroma@
bdv.cat.
Tots els dijous de 19 a 21h

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

El servei de mobilitat 
internacional acosta al  
jovent a tot tipus d’informació 
relacionada amb experiències 
a l’estranger. Trobar feina, 
fer un voluntariat europeu, 
pràctiques d’estudis, participar 
en intercanvis juvenils i camps 
de treball, així com conèixer 
les possibilitats que ofereixen 
els programes de mobilitat 
europeus.
També està obert a 
associacions locals que es 
plantegen organitzar projectes 
utilitzant fons europeus.
Tots els dimarts de 17 a 20h

ASSESSORIA ASSOCIATIVA 

Si voleu crear una entitat, 
o ja formeu part d’una i 
necessiteu orientació o 
informació, apropat a l’Espai 
Jove La Roma.
Tots els dijous de  
17 a 18.30h

ASSESSORIA DE SALUT

Cada dijous una tècnica  
especialitzada us informarà, 
orientarà i assessorarà en 
aquells temes de salut que 
us interessin (sexualitat, 
drogues, alimentació). 
Demaneu cita prèvia.
Tots els dijous de  
17 a 18.30h

ENS POTS TROBAR A
Via Sant Oleguer, 6
laroma@bdv.cat
93 718 93 28

joventut.barbera

SIJ - FIL DIRECTE

És un espai per cercar 
informació acadèmica, 
d’habitatge, temes de salut, 
viatgeteca, treball... i tots 
els temes enels que tingueu 
interès. A més trobareu un espai 
d’autoconsulta on teniu a la 
vostra disposició ordinadors amb 
connexió gratuïta a internet.
De dimarts a dissabtes  
de 18 a 21 hores.

7 i 21 dijous
 � 19.30h - Espai Jove La Roma
SERVEI D’INFORMACIÓ JOVE. ‘Consultoria 
jove: què puc estudiar després de l’ESO?


