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OCTUBRE 2016

4a edició 
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT

De 18 a 20.30h a la Torre d’en Gorgs, 
els dies 3, 5, 10, 17 i 19 d’octubre
Adreçat a persones que estiguin 
interessades a fer voluntariat.
Si us voleu inscriure al curs no-
més heu de contactar amb el 
Punt del Voluntariat trucant al  
937297171 (ext.314) o emplenant el 
formulari que podreu trobar a la 
següent adreça: 
http://tinyurl.com/voluntariat2016. 

CIUTATS DEFENSORES  
DELS DRETS HUMANS

4 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
CONFERÈNCIA ‘El Dret a la Pau 
a les comunes de Medellín’ 
a càrrec de Jeison Castaño 
(Jeihhco), Colòmbia. Activista 
per la pau, la convivència i la 
no-violència a les comunes de 
Medellín.
Podrem conèixer, de primera 
mà, una experiència en la qual, 
a través del hip-hop, s’impulsa 
la recuperació de la memòria, 
la dignificació i el treball amb 
joves en aquests barris. 
Activitat oberta a la ciutadania. 
Aula Extensió Universitària. 

30 de setembre, 1 i 2 
d’octubre

XI FIRA DEL COMERÇ a Barberà del 
Vallès a la plaça de la Vila. Vine i 
coneix els comerços de la nostra 
ciutat. Activitats diverses.
Més informació: bdv.cat

1 i 2 d’octubre -  
Església Romànica 

ENTRONITZACIÓ DE LA  
IMATGE DE NOSTRA SENYORA
1 Dissabte

 � 21.30h - Pujada de la imatge des del 
riu Ripoll. Processò d’entrada i be-
nedicció. 
2 Diumenge

 � 12.15h- Missa solemne. Audició de 
sardanes i paella popular 

 � 18h - Concert d’ANTIQVVS ENSEMBLE
Organitza: Consell Parroquial de 
Santa Maria i de Sant Jordi de  
Barberà/Sabadell.

5 dimecres 
 � 20h - Casal de Can Gorgs  
CICLE DE CONFERÈNCIES  
CULTURALS - ‘Les Herències  
a Catalunya. Hereus, pubilles, 
cabalers i fadristerns’ a càrrec de 
Ramón Verdaguer i Pous, advocat 
des de fa més de 30 anys, actor 
de teatre, caminaire, cantant, 
explicador de rondalles...  
Organitza: AV Can Gorgs  
(Ronda Catalunya, 85). 

6 dijous
 � 9h - Torre d’en Gorgs 
4a JORNADA CONVERSES DEL 
MERCAT DE TREBALL. Busques 
feina? Vine i participa! Un espai 
per l’exposició i el debat sobre 
la situació actual del mercat de 
treball. Inscriu-te omplint el for-
mulari que trobaràs al web  
www.ccvoc.cat. Més informació 
a nrodriguez@ccvoc.cat o trucant 
al 937273534 o 671663308.  
Organitza: Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. Amb el suport 
de: Diputació de Barcelona. 

 � 19.30h - Sala Plens Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès
PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS. 
Es donaran a 
conèixer els 
projectes  

finalment seleccionats.

9 diumenge
 � 17h - Casal Gent Gran  
centre cívic ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN  
A LA ROMÀNICA. Organitza:  
AVV La Romànica.

 � 18.30h - TMC
40è ANIVERSARI de l’AVV Eixample 
Can Llobet amb l’actuació de 
l’artista Mayte Martín amb l’es-
pectacle ‘El Flamenco por testigo’. 
Entrades gestionades per l’entitat 
a la seva seu del carrer Enric Gra-
nados, 68. Organitza: AVV Eixample 
Can Llobet.

11 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘Les migracions  
al llarg de la història’ a càrrec  
de Cristina Sánchez Miret,  
sociòloga, professora de la UdV.
Inscripcions obertes a majors de 

50 anys i durant el curs, els dies 
de conferència o consultant a la 
Junta de l’Aula, tots els dimecres, 
de 10 a 11h a la seu de Marquesos 
de Barberà, 125. Preu inscripció al 
cicle de conferències: 50€/curs. 
No socis:7€/conferència. Orga-
nitza: Aula Extensió Universitària.

15 dissabte
 � 9h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

 � 17.30h - Torre d’en Gorgs 
FESTA DE TARDOR 2016. Berenar i 
ball amb el Duo Màgic. Invitació 
exclusiva per a persones de la 
tercera edat de Barberà del Vallès. 
Recollida de tiquets els dies 10, 11, 
12 i 13 d’octubre a la seu de l’enti-
tat. Organitza: AVV Can Gorcs II. 

16 diumenge
 � 18h - Parròquia Santa Maria
CONCERT I MASTERCLASS. Concert 
de l’Associació d’Amics de l’Orgue 
de Barberà del Vallès. Enrico Vic-
cardi (Orgue - Como, Itàlia).

18 dimarts
 � 18.30h - Centre Negocis Nodus 
Barberà
NIT DE L’EMPRESA. TEMPS PER 
CONNECTAR. Informació sobre el 
desplegament de la fibra òptica 
als polígons industrials.

19 dimecres 
 � De 10 a 13h - Mercat Municipal  
Onze de Setembre 
CAMPANYA INFORMATIVA CÀNCER 
DE MAMA. 

21 i 22 d’octubre 
 � 20h - Torre d’en Gorgs 
TEATRE INTERACTIU  
‘La Nit del Terror’.  
Reserva d’entrades a:  
teatre.desastres@gmail.com.  
Organitza: AV Can Gorgs i  
Grup Amateur de Teatre D’SAS’3. 

23 diumenge
 � 14h - Torre d’en Gorgs
PAELLA POPULAR i BALL de l’AVV 
Eixample Can Llobet. Els tiquets es 
recolliran a la seu de l’associació 
al carrer Enric Granados, 68.  
Organitza: AVV Eixample  
Can Llobet.

 � 17h - Casal Gent Gran  
Centre Cívic ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN  
A LA ROMÀNICA. Organitza:  
AVV La Romànica

25 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
Conferència ‘Les grans mentides 
de la història de Roma’ a càrrec 
de Jorge Pisa Sánchez, llicenciat 
en història antiga. Organitza: Aula 
Extensió Universitària.

27 dijous
 � 19h - TMC
CELEBRACIÓ 25 ANYS  
INS CAN PLANAS

Renovació del Consell  
Municipal d’Infants
Nens i nenes nascuts el 2006
Presentació de Candidatures  
del 4 al 14 d’octubre a
OAC, Escoles, Biblioteca, 
Instal·lacions Esportives,  
Centre Cívic Ca n’Amiguet

27 dijous
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
SORTEIG PÚBLIC 

EDUCACIÓ

Ciutats Defensores dels Drets Humans
4 i 6 d’octubre

6 dijous
 � 12h - TMC
CONFERÈNCIA ‘Dret de repro-
ducció sexual al Perú: Delicte 
de lesa humanitat’ a càrrec 
d’Esperanza Huayama, presi-
denta de l’Associació de Dones 
de la Província de Huanca-
bamba. Lluita des de fa més de 
20 anys per les 300.000 dones 
indígenes esterilitzades forço-
sament durant el govern del 
president Alberto Fujimori a 
través del Programa de Plani-
ficació Familiar i Reproductiva. 

27 dijous 
 � 9h - Sant Quirze del Vallès  
(Barcelona Moda Centre)
SIMPÒSIUM INDÚSTRIA 4.0. Aquest 
simposi s’organitza amb l’objectiu 
de donar a conèixer la Indústria 
4.0 i les aplicacions que poden 
beneficiar a les empreses; Ajudar 
a les empreses industrials a in-
troduir-se i aprofitar el potencial 
de la Indústria 4.0 i potenciar la 
col·laboració entre les empreses 
per afrontar aquests nous reptes 
i oportunitats. Més informació: 
nodus@nodusbarbera.cat -  
93 729 72 72 - Promoció  
Econòmica de Barberà del Vallès.

28 divendres
 � 17.30h - Casal de Can Gorgs
CASTANYADA 2016. Música, pica-
pica, castanyes, moniatos, pane-
llets, etc... Preu persones sòcies: 
5€ i no sòcies: 6€. Organitza: 
Agrupació Social de Jubilats i 
Pensionistes de Can Gorgs.

Àrea de comerç

Organitza Col·labora

–  TALLER DE GESTIÓ  
DE LES EMOCIONS
Del 4 al 25 d’octubre  
18.30 a 20h - Centre  
Cívic Ca n’Amiguet

–  TALLER D’AUTOESTIMA 
Del 6 al 27 d’octubre  
9.30 a 11h- Centre  
Cívic Ca n’Amiguet

Adreçat a dones de Barberà 
que estiguin interessades  
a aprofundir o potenciar  
les seves habilitats i 
recursos personals.  
Places limitades. Per 
participar-hi cal adreçar-se  
a l’Aula de les Dones  
(Casal de Cultura, 2n pis),  
o al Programa Municipal de 
Polítiques per a l’Equitat  
de Gènere (plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o per telèfon  
al 93 729 71 71 ext. 221 ó 262

TALLERS  
DE CREIXEMENT  
PERSONAL  
PER A DONES



“És Barberà, empresa i societat” 

OFERTA FORMATIVA
Cursos subvencionats adreçats 
a persones prioritàriament 
aturades
-  Controlador/a d’accessos (60h): inici previst 

03-10-16

Altres cursos
-  Activitats de Gestió Administrativa: iniciat 

al febrer 2016

Cursos propis
Proper inici de cursos:
- Anglès nivell 10 (20h.): iniciat 21-09-16
- Anglès nivell 3 (40h.): iniciat 27-09-16
- Anglès nivell 1 (40h.): 25-10-16
-  Operador/a de carretons elevadors (8h.): 

03-10-16
-  Formació en manipulació d’aliments (8h.): 

17-10-16
- Francès nivell 1 (40h.): 15-11-16

Altres cursos previstos:
- Operador/a d’aparells elevadors. 
Plataformes elevadores (8h.)
- Suport Vital Bàsic: Ús del DEA (6h.)
- Comptabilitat informatitzada (45h.)
- Nòmines i Seguretat Social (45h.)
- Iniciació a la llengua xinesa-I (40h.)
- Introducció al coaching (18h.)
- Manteniment de zones ajardinades (35h.)

Xerrades informatives cursos propis
4 d’octubre a les 10.30h i 20 d’octubre a les 
17.30h.
Cal reservar cita prèviament trucant al 93 
7192837. Més informació www.esbarbera.cat

Programes de Formació i 
Inserció
- Auxiliar de Vivers i Jardins (1.000h.) 
Inici el 29-09-16 i finalitza el 30-06-17.

PUNT ÒMNIA 
Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia
Tots els dimarts a les 12.30h es dóna infor-
mació sobre:

-  Formació bàsica en noves tecnologies ús de 
l’ordinador: tallers alfabetització digital.

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

·  Cursos propis d’informàtica: Manteniment 
bàsic de l’ordinador, Ofimàtica nivell mig, 
Processador de textos: Word, Full de càlcul: 
Excel, Base de dades: Access, curs de pre-
paració a l’ACTIC

·  Exàmens ACTIC - tots els divendres d’11.30 a 14h.
Per participar en aquestes sessions, cal re-
servar dia i hora al tel. 93 719 28 37 (Punt 
Òmnia)

Taller d’alfabetització digital per a la recerca 
de feina (grup 7)
- Hores: 24h
- Data inici: 11-10-16
- Data fi: 27-10-16
- Horari: dimarts i dijous de 9 a 13h.

Taller d’alfabetització digital per a la recerca 
de feina (grup 8)
- Hores: 24h
- Data inici: 15-11-16
- Data fi: 01-12-16
- Horari: dimarts i dijous de 9 a 13h.

FEINATECA
El servei de Feinateca a la carta t’ofereix re-
cursos i acompanyament per facilitar-te la 
cerca de feina i/o formació.
Si hi participes, pots:
- Utilitzar la sala de Feinateca que disposa 
d’ordinadors amb accés a internet, ofertes la-
borals i formatives, informació de borses de 
treball, eines per organitzar la cerca, premsa, 
telèfon,.... 
- Sol·licitar assessorament professional pels 
dubtes que et puguin sorgir i per aprendre les 
tècniques de recerca de feina
Per poder utilitzar el servei, cal tramitar i te-
nir vigent el CARNET de FEINATECA (renovant-
lo anualment en el mes de gener). 
Els dimarts de cada setmana, a les 10.45h, es 
fan les sessions d’iniciació al servei (que és 

on es tramita el carnet per primera vegada o 
es renova) i per assistir-hi cal que demanis 
hora presencialment a la recepció de la Torre 
d’En Gorgs o trucant al telèfon 93 719 28 37. 

Aquest “servei a la carta” et permetrà poder 
participar,  en diversos horaris, a les accions 
que més s’adaptin a les teves necessitats i 
demanda.

Activitats juvenils

   

Què és la Garantia Juvenil? 
És una  iniciativa europea d’ocupació per  reduir  l’atur  juvenil, adreçada a 
jovent entre 16 i 29 anys. 
 
Per inscriure‐t’hi, pots fer‐ho per diverses 
 vies: 
 Inscripció amb DNI electrònic o certificat.  
 Inscripció amb usuari i contrasenya. 
 
                                      
 
 

Consulta els requisits  i com inscriure’t a:                                                                
http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html 
 
A  Barberà  del  Vallès,  t’oferim  informació  i  suport  per  a  la 
inscripció a: 
 Fundació Barberà Promoció  

C/. de la Torre d’en Gorgs 40    Tel. 937 192 837  
www.esbarbera.cat    orientacio@barpro.cat  
 

 Espai Jove La Roma  
Via Sant Oleguer 6    Tel. 937 189 328  
www.bdv.cat    laroma@bdv.cat    www.facebook.com/joventut.barbera 
 

 Oficina de Treball de la Generalitat  
Carretera de Barcelona 290‐296    Tel. 937 188 511  
www.oficinadetreball.cat    otg_barbera.soc@gencat.cat 

 
 

 
 
 
 
 

 

Si t’inscrius pel DNI 
digital i vols utilitzar un 
teclat amb lector, pots 
venir a Feinateca de 
Barberà Promoció els 

dilluns de 8,30 a 19h,  
truca abans per reservar 

hora !! 

Cada mes hi ha  xerrades informatives  
que es realitzen a Barberà Promoció,  

DEMANA HORA  
en els punts d’informació !! 

 

LA ROMA

5 dimecres
 � 18.30h - TALLER DE CUINA.  
Pizzes de xocolata. 

7, 8 14 i 15 
d’octubre

 � 18h - RENOVEM L’ESPAI. Taller de 
construcció de mobles amb reci-
clatge de palès. Ajuda’ns a confec-
cionar els mobles de l’Espai Jove 
aportant les teves idees.

19 dimecres
 � 18.30h - TALLER DE CUINA.  
Xips de pollastre. 

Dijous 6 i 20
 � 19h - TALLER CURRA-T’HO. Primera 
sessió: Realitza o actualitza el teu 
currículum. Segona sessió: On i 
com puc repartir el meu currícu-
lum.

14 divendres
 � 19h - ASSEMBLEA GENERAL. Vine i 
fes noves propostes d’activitats, 
nits joves, tallers,...

28 divendres
 � NIT JOVE CASTANYADA. Vols preparar 
la Nit Jove d’octubre? Participa a 
l’Espai Jove i aporta noves idees! 
També pots seguir l’esdeveniment 
a: www.facebook/joventut.barbera.

Dissabtes 5, 12 i 19 de 
novembre

 � de 17 a 21h - Escola Pablo Picasso
COMPETICIONS ESPORTIVES 3x3, 
Futbol 5 i Voleibol.
Requisits 3x3: de 3 a 5 partici-
pants per grup
Requisits Futbol: de 5 a 8 partici-
pants per grup
Requisits Volei: de 5 a 8 partici-
pants per grup
Premis: sopar al bar Quim & Tom’s. 
Equips participants: safata de 
carn gratuïta el dia de la barba-
coa durant la Nit Jove de Novem-
bre. Inscripcions: de dimarts 25 
d’octubre a dijous 3 de novembre 
mitjançant facebook, mail o te-
lèfon de l’espai jove o presencial-
ment de 17 a 21h.

ENS POTS TROBAR A: 
-  LA ROMA:  

Via Sant Oleguer, 6 - 
laroma@bdv.cat -  
93 718 93 28

-  EL FORAT: Soterrani 
Casal de Cultura.  
c/ Nemesi Valls, 35 - 
elforat@bdv.cat -  
93 718 34 17

22 dissabte
 � A partir de les 22.30h 
CONCERT A ‘LA NAU’.  
Subter rock a càrrec  
del Casal de Joves  
Obriu Pas. 

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL, FIL DIRECTE
Dimarts de 17 a 20h - Servei de mobilitat internacional
Dimecres de 17 a 21h - Consultoria de Salut per a joves

Dijous de 17 a 18.30h - Servei d’assessorament a entitats juvenils
Dijous de 19 a 21h - Curra-t’ho. Orientació laboral per a joves

ESPAI SOCIOEDUCATIU PER ADOLESCENTS  
‘El FORAT’. 

El Forat tornarà a obrir les portes durant el mes d’Octubre. 
Consulteu les dates d’inscripció. 

Per a més informació: facebook.com/ElForat-Bdv.

APUNTA’T a Barberà Promoció
La Fundació Barberà Promoció t’ofereix po-
der realitzar una entrevista en la que:
-  se t’informarà de quins són els serveis i 

accions que pots participar per millorar 
l’ocupabilitat.

-  es recolliran les teves dades curriculars i 
sol·licitud dels serveis i accions que vul-
guis participar 

Per fer aquesta entrevista inicial, és imprescin-
dible reservar de dia i hora, i per fer-ho pots:
-  Clicar el botó “Agafa tanda” de www.esbar-

bera.cat i seleccionar una de les opcions de 
dia i hora per fer l’entrevista que s’ofereixen. 

-  Trucar per telèfon: 93 719 28 37 i dir que 
vols participar en l’entrevista d’apuntar-se 
a l’entitat. 

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 Teatre Municipal Cooperativa, les pots 
comprar i imprimir des de casa i t’estalvies els desplaçaments 
i les cues a la taquilla.

TAQUILLA DEL TEATRE

de dimarts a divendres no festius de 17.30 a 20.30h i dia de 
l’espectacle dues hores abans (pagament targeta i efectiu), 
telèfon 937 479 493.

CASAL DE CULTURA

de dilluns a divendres no festius de 9 a 13h i de 16 a 21h, 
(pagament només amb targeta).

VENDA D’ENTRADES

—  Fòrum obert per a  
ENTITATS:  
8 d’octubre; a les 10.30h  
a l’Espai Jove ‘la Roma’

—  Fòrum obert per a  
JOVES de 16 a 30 anys:  
22 d’octubre; a les 11h a l 
’Espai Jove ‘la Roma’

Crida a totes les persones joves de la ciutat!

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
2016-2020

Coneixeu què s’ha fet fins ara, dieu la vostra, feu propostes i participeu de la 
construcció de la ciutat que voleu. Més informació: Serveis tècnics de Joventut.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA 
(Espectacles familiars)

2 diumenge
 � 12h - TMC

WABI-SABI. Cia Mons Dansa.  
Divertits personatges amb  
imaginació i ritme.

15 dissabte
 � 18.30h -TMC

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO. Cia Dream Planet. 
Gisela interpreta cançons de pel·lícules  
famoses (Rey León, Peter Pan, Mary Poppins,...). 

Venda d’entrades: anticipades 13.50€ a  
www.entrades.show i www.atrapalo.com.  
Mateix dia de l’espectacle: 15€ taquilla.


