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9.30 h 
Sala de Plens de l’Ajuntament

Barberà commemora  
 la Diada Nacional   
de Catalunya
a càrrec de l’Alcalde Xavier Garcés Trillo   
i portaveus dels Grups Municipals.
Activitat sense públic. Es podrà seguir   
en directe pel canal Youtube de    
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

19 h  
Al Teatre Municipal Cooperativa 
(accés amb entrada)

Concert de música 
popular i tradicional 
catalana 
a càrrec de la cobla Mil·lenària. 
Entrades gratuïtes a la web del TMC i a taquilla.

10 h  
Plaça de la Vila 

Ofrena Institucional   
i interpretació del   
Cant dels Segadors
A partir de les 10.10 h,  
Ofrena floral d’entitats.
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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 
IEM Maria Reverter 93 729 19 87
IEM Can Llobet 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 
Espai  Jove El Forat 93 718 34 17
Servei Local de Català 93 729 34 64 
Torre d’en Gorgs 93 719 28 37 
TMC 93 747 94 93

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 00 
CUAP Cerdanyola - Ripollet 93 594 22 16 
CUAP Sant Fèlix 93 712 29 59 
Creu Roja 93 726 55 55 
Parc Taulí 93 723 10 10 
Urgències  061  
 
ALTRES SERVEIS
SABEMSA (aigües de Barberà) 93 729 46 02 
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

FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Baricentro - Horari: de 8 a 22 h, 
365 dies l’any
Farmàcia Palomeras - Horari: de 9 a 22 h, 
365 dies l’any
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La Biblioteca Esteve Paluzie posa en marxa, durant 
aquest mes de setembre, la inscripció als seus clubs 
de lectura:

- Club de lectura de novel·la Punt de Llibre – grup 
matí i grup tarda
- Club de lectura en anglès B1
- Club de lectura en anglès B2
- Club de lectura de Teatre

Demaneu més informació a la Biblioteca:
Tel. 937186866 / b.barberav.ep@diba.cat 
Whatsapp: 676619662
Horari fins al 24 de setembre:
- Matins: de dimecres a divendres de 9.30 a 14 h
- Tardes: dilluns i dimarts de 16 a 20 h

Clubs de Lectura a la Biblioteca
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Grups Municipals

Daniel González Cabrera 
Grup Municipal PSC-CP

Nou curs, nous projectes

A www.bdv.cat es poden consultar totes les actes 
aprovades pel Ple Municipal. A més, Ràdio Barberà 
emet en directe cada sessió del Ple Municipal, tant 

per la 98.1 FM com per internet, des de la web 
www.radiobarbera.cat. Una vegada celebrats, els 
àudios del Ple es poden consultar també a la web 
de l’emissora municipal. D’altra banda, la ciutadania 

també pot veure el ple, en directe connectant amb el 
perfil oficial de Youtube BarberàAjuntament.

Plens Municipals
Al passat mes de juliol es va celebrar la darrera 
sessió del ple municipal.
En primer lloc, l’Alcalde va donar diverses infor-
macions d’alcaldia presidència, entre elles la 
situació de l’edifici situat a ronda Santa Maria 
213 i la finalització de les obres de millora del 
col·lector de Can Gorgs. 
Entre els diferents punts que es van tractar al ple 
es trobaven:
- L’aprovació del Pla de desenvolupament 
econòmic per al període 2021-2023, aprovat amb 
els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de la 
regidora no adscrita, Ciutadans, Podemos i PCPB.
- L’aprovació de la convocatòria per a la conces-
sió de subvencions directes, de caràcter excep-
cional, a entitats sense ànim de lucre del mu-
nicipi de Barberà del Vallès, per raons d’interès 
públic i social a l’empara del que disposa la llei 
general de subvencions, amb l’objectiu de pal·liar 
les conseqüències derivades de la pandèmia de 
la Covid-19 durant l’any 2021, aprovat per unani-
mitat.
- La pròrroga del contracte del Servei d’Atenció 
Domiciliària de l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès. Aprovat amb els vots a favor de la regidora no 
adscrita, Ciutadans, ERC, PCPB i PSC i els vots en 
contra de Podemos.
Referent al punt de les mocions, es va deba-
tre una moció presentada per Grup Municipal 
d’ERC per posar el nom de Nativitat Yarza a la 
Sala B del Teatre Municipal Cooperativa.  Aques-
ta moció no es va aprovar.
També es van debatre les bases reguladores 
específiques per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència no competitiva a es-
tabliments comercials i de serveis per la represa 
de les seves activitats comercials amb motiu de 
la situació generada per la Covid-19 per a l’any 
2021. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.
En aquest ple municipal es van aprovar els dies 
de festa local al municipi de Barberà del Vallès 
per a l’any 2022. Aquests dies seran dilluns 9 de 
maig i dilluns 4 de juliol.
En l’apartat de mocions d’urgència, la primera 
d’elles va estar presentada pel Grup Municipal 
PCPB referent a l’oposició a les comissions ban-
càries. La moció es va aprovar amb els vots a fa-
vor de Podemos, ERC i PCPB i les abstencions de 
la regidora no adscrita, Ciutadans i PSC.
La següent moció va estar presentada per Sílvia 
Fuster Alay, regidora no adscrita de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, per sol·licitar a les entitats 
bancàries la millora dels seus serveis per a la 
ciutadania en general i la gent gran en particu-
lar. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a 
favor de la regidora no adscrita, Ciutadans, ERC, 
PCPB i PSC i les abstencions de Podemos.

Com cada mes de setembre, després del període 
estiuenc, iniciem un nou curs escolar i polític.

A Barberà, aquest estiu ha estat marcat per la crisi 
relacionada amb l’edifici de ronda Santa Maria 213, 
que davant de la passivitat de la SAREB, propietària 
de l’edifici, l’Ajuntament, subsidiàriament, ha portat 
a terme el desallotjament, per tal de garantir 
la seguretat de les persones que hi vivien i el 
reallotjament provisional de les famílies en situació 
de vulnerabilitat.

Aquest ha sigut un primer pas, però encara queden 
reptes per assolir que marcaran els objectius 
dels mesos vinents. Caldrà seguir treballant per 
aconseguir el reallotjament definitiu d’aquelles 
famílies que ho necessiten i treballar conjuntament 
amb diferents agents socials de la ciutat per acabar 
definint el futur de l’edifici 213, sense deixar de 
demanar responsabilitat a la propietat.

L’inici del curs escolar es presenta amb moltes 
més certeses i amb protocols Covid més concrets, 
després de la valoració positiva del curs anterior. 
La vacunació dels alumnes de més de dotze anys 
permetrà tornar gairebé a la normalitat als instituts.

Aquest estiu a la nostra ciutat s’han fet millores als 
centres educatius, com les noves finestres de Can 
Llobet, la nova cuina de Can Serra i altres petites 
adequacions a la resta de centres educatius.

Com a grup de govern iniciem aquesta segona 
fase del mandat amb moltes ganes de fer realitat 
els projectes encetats i acabar d’implantar la 
recuperació econòmica i social, amb efectes 
positius per al comerç de la ciutat i les associacions.

Pròximament presentarem els projectes que 
marcaran les línies de futur, que finalment quedaran 
recollits en el proper pressupost municipal, posant 
especial èmfasi en aquells projectes que potencien 
la marca de ciutat.

Són moltes les necessitats que té la nostra ciutat, 
però continuarem treballant per seguir avançant en 
busca de la Barberà que volem construir plegades.

I malauradament, aquest inici de curs, encara 
ve marcat per les restriccions i les adaptacions 
constants que ens obliga la pandèmia. Només 
amb la responsabilitat col·lectiva podrem millorar 
la situació sanitària i combatre aquesta crisi. A 
Barberà continuarem demostrant que sabem fer 
bé les coses. 

Molt bon curs!
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Grups Municipals

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC-AM

Una societat de merda 

Volia parlar dels temes pendents que tenim a la 
ciutat: aeroport; escola de música; gestió del bloc 
213, de la Diada d’enguany o de com es presenta 
el nou curs polític. 

Malauradament però, l’actualitat fa que avui vulgui 
compartir algunes reflexions sobre la situació 
de les dones a l’Afganistan i de les agressions 
homòfobes dels darrers temps a tot arreu. El 
domini talibà, comporta privacions i sofriments 
constants envers les dones i el seu paper dins 
la societat, és absolutament denigrant. Tenen 
prohibit el treball fora de casa; només metgesses i 
infermeres treballen en hospitals de Kabul, perquè 
les dones no poden tenir doctors masculins; no 
poden sortir de casa si no van amb el seu pare, 
germà o marit i si ho fan poden ser apallissades; 
no poden estudiar en escoles ni universitats; han 
de portar burca de cap a peus perquè el fet que 
es vegin els turmells és motiu de càstig; poden ser 
lapidades públicament les acusades de mantenir 
relacions sexuals fora del matrimoni; tenen prohibit 
fer ús de cosmètics i si et pintes les ungles et 
poden amputar els dits; no poden parlar ni donar la 
mà a homes que no siguin el pare, germà o marit; 
no poden riure en veu alta; no poden pujar soles 
a un taxi; tenen prohibit practicar esports o entrar 
a cap centre esportiu ni poden anar en bicicleta 
o moto; no poden portar roba de colors vistosos 
perquè els talibans els consideren “sexualment 
atractius” i tampoc poden viatjar al mateix autobús 
que els homes. Costa de creure, oi? 

Però no només la situació de les dones a 
l’Afganistan és crítica, també a casa nostra ho és. 
Mentre hi ha hagi una dona sotmesa arreu, o una 
agressió a persones LGTBI serem una societat de 
merda.  

Cal dir-ho alt i clar, perquè en el que va de 2.021, a 
casa nostra han estat assassinades 8 dones i hem 
patit més d’un centenar d’agressions homòfobes 
com la del noi assassinat a Galicia. És cabdal, deixar 
de ser “activistes” de sofà, i lluitar contra totes les 
formes de “talibanisme”. Hem de mostrar el nostre 
rebuig i compromís com a societat en aquesta 
lluita. Costa d’imaginar que en el segle XXI, encara 
et puguin matar per estimar algú del mateix sexe i 
és preocupant que com a societat anem assumint 
que persones que s’estimen, no puguin demostrar-
ho en públic per por a ser agredides o assassinades. 
Hem de dir prou a aquestes barbaritats arreu del 
mon, perquè en aquests temes, seguim a l’edat de 
pedra i tots i totes hi tenim un paper fonamental 
per canviar-ho.  

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Sembla que l’agost atura tota 
activitat i no és així, un estiu mogut
Des de la Plataforma ja ho vam denunciar en el seu 
moment, uns edificis amb 81 habitatges minúsculs 
a preu de luxe, no podia ser res bo per a Barberà. 
Malgrat tot es van fer les fotos entregant les claus. El 
temps ho ha confirmat i aquest cop no s’han fet fotos 
recollint les claus. Les constants manipulacions 
de les instal·lacions elèctriques han fet perillar la 
seguretat de l’edifici i han provocat la declaració 
d’inhabitabilitat d’aquest. Ara toca estar a sobre 
perquè la propietat faci els arranjaments necessaris 
per a tornar la seguretat i convivència.

No està essent un estiu en el que el nostre seny es 
faci palès. És comprensible que la gent tingui ganes 
de gresca, desprès dels mesos passats, però cal 
recordar que encara no hem superat la pandèmia. 
Les dades i els experts ens indiquen que la crisis 
no ha passat i no ens ha d’estranyar que a la tardor 
tinguem una sisena onada. Des de la Plataforma 
ens sumem al dolor dels familiars i amics dels més 
de 100 veïns/es que ens han deixat degut a la 
COVID-19.

Confiem que les obres de canvi de finestres a les 
escoles del nostre municipi, s’haguin pogut dur 
a terme en temps doncs en pocs dies els nostres 
infants tornaran a les aules. El govern anterior 
encapçalat per la Plataforma, va programar i executar 
aquestes obres en les escoles del municipi, quedant 
pendents només dues. Pel que sembla, aquest 
govern socialista s’ho ha de trobar tot ben preparat 
i plantejat, doncs tant aviat com se’ls proposa de 
millores a les aules, no saben com posar-s’hi i amb 
excuses peregrines ho desestimen. Així ho van fer 
en la proposta de la Plataforma, aprovada pel Ple 
d’aquest Ajuntament per tal d’habilitar mesuradors 
de diòxid de carboni a les aules de les nostres 
escoles i instituts, pel que sembla no els interessa 
disposar d’un medi de control per a renovar l’aire 
d’aules i reduir la possibilitat de contagis i millorar la 
qualitat de l’ambient.

Finalment i per acabar, torna l’inici d’un nou cicle 
de política municipal amb la preparació dels 
nous pressupostos pel 2022. Senyors i senyores 
del govern, aquesta ciutadania ja no s’empassa 
ingressos manipulats per a fer més gran la despesa. 
Ningú es creurà que per sisena vegada incloguin 
en els ingressos dels pressupostos municipals els 4 
milions d’euros del centre comercial BARICENTRO.

Bona tornada d’estiu, ànims per afrontar la 
tardor, seny per a controlar pandèmia i el nostre 
reconeixement als professionals sanitaris i a la 
ciutadania que respecta les mesures que es 
decreten en cada moment.
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David Clarà García
Grup Municipal PODEMOS

Con agostidad y alevosía

Grups Municipals

Javier Pérez Gómez
Grup Municipal Ciutadans

Desalojo del Bloque de Ronda 
Santa María
Los meses de julio y agosto han traído lo que esperamos 
sea la solución definitiva a un problema arrastrado 
durante años. Hablo de la situación del Bloque de 
Ronda Santa Maria, que durante años preocupó a los 
vecinos del Barrio de Parc Europa.  Meses atrás el clima 
de inseguridad llegó a su clímax, pero en la reunión 
que mantuvimos con la Asociación de Vecinos, nos 
comunicaron que estaban satisfechos con la gestión 
del Ayuntamiento. Les dijimos que no había soluciones 
milagrosas, pero que la solución por la que apostaba 
Cs Barberá era el desalojo. Ese edificio fue construido y 
diseñado para fines sociales, en concreto para el alquiler 
a jóvenes, personas mayores y familias monoparentales. 
No era de recibo, que dada la carestía de vivienda para 
nuestros jóvenes, estuviera ocupado. En la moción que 
presentamos en octubre de 2020 contra la okupación 
ilegal, el resto de grupos nos llamaron incendiarios 
y provocadores. Creo que los hechos nos han dado 
la razón. A principios de julio, a raíz de un enganche y 
manipulación ilícita, explotó el transformador eléctrico. 
Todo el barrio de Parc Europa se quedó sin luz durante 
horas. Los operarios de la empresa suministradora y la 
policía fueron recibidos con un gran petardazo y con 
lanzamiento de objetos contundentes.

La situación, como así hicimos saber al equipo de 
gobierno, era insostenible. Este portavoz en la Junta 
Local de Seguridad le comunicó al alcalde, que había 
que tomar decisiones determinantes, ya que el riesgo 
de incendio de ese edificio, era inminente y que 
Ciudadanos apostaba por el desalojo del edificio y 
que apoyaríamos sin fisuras al equipo de gobierno si 
así lo hacía. Estábamos hablando de vidas humanas. A 
partir de la primera quincena de julio, las familias con 
contrato y familias vulnerables, fueron realojadas por 
servicios sociales en hoteles de ciudades aledañas 
temporalmente y los okupas fueron abandonando el 
edificio. Afortunadamente, cuando llegó el mandamiento 
judicial de desalojo los altercados o enfrentamientos 
entre los elementos conflictivos, Mossos y la Policía 
Local no se produjeron y el edificio ha sido tapiado. 
Debemos ahora actuar rápido y devolver a ese edificio 
su función primigenia; alquiler para jóvenes, personas 
mayores y familia monoparentales. Y hay que hacerlo 
bien para evitar una nueva okupación. Los hechos 
han demostrado que esta situación se podía haber 
solucionado mucho antes, con determinación. El 
anterior equipo de gobierno, de PCPB+Podemos+CUP 
no tomó la decisión  y éste equipo de gobierno se ha 
visto obligado a tomar decisiones después de 2 años en 
el cargo. 

En septiembre comenzaremos de nuevo el curso 
político y las negociaciones para los próximos 
presupuestos. Una vez más Cs Barberá, como llevamos 
haciendo desde 2019, solicitará la gratuidad de la 
educación de 0 a 3 años como condición sine qua non 
para apoyar los presupuestos. 

La situación en el Bloque de Ronda Santa María podía 
haberse atajado antes si se hubiera actuado con 
determinación.

Hemos podido comprobar de forma clara como el modelo 
de cesión de terreno público a promotoras privadas, 
no solo no funciona sino que supone un enorme coste 
económico a largo plazo para la administración local.

Este agosto, como es costumbre, aprovechando el 
periodo estival y de descanso, han sucedido cosas de 
suma relevancia para el conjunto de la ciudadanía. Y el 
nivel local no es ninguna excepción.

Como muchos y muchas de vosotras ya estaréis notando, 
el precio de la energía se dispara a máximos históricos, 
llegando a costar un 200% más que en años anteriores. Algo 
que sin duda afectará a la economía familiar, especialmente 
después del varapalo económico que ha supuesto la 
COVID-19 para muchísimos trabajadores y trabajadoras.

También nos hemos enterado de que el Govern de la 
Generalitat, con “agostidad y alevosía” ha pactado con el 
gobierno central la ampliación del aeropuerto del Prat, una 
medida rechazada por amplio sector de la sociedad civil por el 
impacto medioambiental que supone, especialmente en una 
zona muy castigada por la industria y las emisiones de CO2.

Y en el ámbito municipal, la gran noticia ha sido el desalojo 
definitivo y cierre temporal del edificio situada en Rda Santa 
Maria 213, cedido mediante derecho de superficie y que 
actualmente se encuentra en manos de SAREB. Dadas las 
condiciones en las que se encontraba el edificio, es una 
noticia que celebramos, puesto que es bien sabido que la 
situación era insostenible. Ahora bien, eso no impide que 
debamos tener memoria y recordar cómo el edificio ha 
llegado a esa situación para que esta no se vuela a repetir.

El cierre del edificio supone el realojo de mucha gente y su 
falta de mantenimiento y de gestión desde que el bloque 
cayese en manos de SAREB, ha supuesto una vulneración 
de derechos flagrante para las personas que se  vieron 
obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de 
las importantes deficiencias del complejo.

Hemos podido comprobar de forma clara como el modelo de 
cesión de terreno público a promotoras privadas, no solo no 
funciona sino que supone un enorme coste económico a largo 
plazo para la administración local. Privatizar la construcción 
de edificios destinados a la vivienda protegida supone la total 
pérdida de control sobre el proceso de adjudicación por parte 
del Ayuntamiento. Lo mismo pasa con el mantenimiento y con 
la gestión diaria. Y lógicamente las rentas de alquiler van a parar 
a bolsillos PRIVADOS. Pero eso sí, ahora que la situación es 
insostenible es el Ayuntamiento el que va a tener que asumir el 
coste de realojos y demás gastos, hasta que SAREB se digne 
a rehabilitar el edificio (si es que lo hace) De lo contrario, será el 
Ayuntamiento quien tendrá que asumirlo.

Y no nos parece mal que sea el Ayuntamiento quien de una 
vez por todas tome las riendas del edificio para su gestión 
directa. Eso contribuiría a dar soluciones de vivienda accesible 
a las personas que más lo necesitan, especialmente jóvenes o 
parejas que no pueden acceder al mercado ordinario.

Pero también es necesaria la crítica y asumir que el modelo 
de cesión de terrenos públicos ha sido un desastre, en lo 
económico y en lo social  Y los responsables políticos de aquel 
despropósito deben tomar nota para que esto no se vuelva a 
repetir en el futuro, de lo contrario no habremos aprendido nada.



D‘acord amb el calendari es-
colar aprovat pel departament 
d’Educació, el 13 de setembre 
està previst l’inici del curs esco-
lar. Segons el Pla d’actuació per al 
curs 2021-2022 per a centres edu-
catius en el marc de la pandèmia, 
l’objectiu principal és garantir la 
presencialitat sense renunciar a 
la seguretat d’alumnes i personal 
docent i no docent dels centres 
educatius. Així, es manté la pro-
posta de l’organització entorn a 
grups de convivència estable i les 
mesures de prevenció personal 
(distància, mascareta a partir dels 6 
anys i rentat de mans).
- 2n cicle d’Educació Infantil i Edu-
cació Primària: El total de nens i ne-
nes matriculades per aquest nou 
curs és de 2.839 alumnes distribuïts 
en les set escoles, dels quals 256 
iniciaran P3.
- Educació Secundària Obligatòria: 
Són 1.513 alumnes els que comen-
cen el curs acadèmic distribuïts en 
els tres instituts i l’institut escola de 
la ciutat, 270 alumnes s’han ma-
triculat a l’Institut Bitàcola (90 a 1r 
d’ESO); 509 alumnes a l’Institut Can 
Planas (120 de 1r d’ESO); 554 alum-
nes a l’Institut La Romànica (127 de 
1r d’ESO) i 124 a l’Institut escola Can 
Llobet (60 a 1r d’ESO).
- Llars d’Infants Públiques Muni-
cipals: Els consells escolars de les 
Llars aprovaran els Plans d’obertura 
elaborats pels equips directius en 

compliment de les ins-
truccions vigents, i que 
estaran a disposició 
de les famílies tant a 
les Llars com als blocs 
corresponents per a la 
seva consulta.
A més dels serveis que 
ofereixen les Llars, el 
Programa Municipal 
d’Atenció a la Petita 
Infància i Família comprèn moltes 
altres actuacions i serveis, com els 
serveis socioeducatius Espai Nadó 
i Espai Familiar, que després d’un 
curs sense activitat per les restric-
cions de la COVID-19, es preveu 
que puguin reprendre’s de nou, 
facilitant així la trobada de famílies 
amb infants no escolaritzats en un 
espai conduït per professionals de 
l’educació amb l’objectiu de fo-
mentar l’intercanvi d’experiències 
de vida que les ajudaran en la 
criança de les seves filles i fills.
Amb relació als espais forma-
tius, les Llars d’Infants continua-
ran amb el projecte Coeduquem 
en els primers anys de vida a les 
Llars: clau per a l’èxit educatiu, un 
projecte iniciat el curs 2010-2011 
que, curs rere curs, continua aju-
dant a consolidar les pràctiques 
coeducadores a les Llars.
Després d’haver ofertat dos ci-
cles de tallers del Programa 
d’orientació educativa per a les fa-
mílies Créixer en Família, ben aviat 

obrirem el termini per tal que us pu-
gueu inscriure al primer cicle que 
oferirem aquest curs, que es durà 
a terme els dies 21 i 28 d’octubre i 
4, 11, 18 i 25 de novembre. Aquest 
cicle de tallers, per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys, és un espai 
de suport als pares i mares que 
tenen interès a conèixer aspectes 
que poden influir de manera positi-
va en l’educació i en el desenvolu-
pament dels seus fills i filles, alhora 
que conviden a reflexionar sobre 
les seves experiències i a compar-
tir-les amb altres famílies.
Per obtenir més informació sobre el 
Programa Municipal d’Atenció a la 
Petita Infància i Família, o les activi-
tats i serveis que es van oferint, po-
deu consultar la pàgina web www.
bdv.cat, o els blocs de les Llars 
d’Infants Públiques Municipals.
Si no heu fet la preinscripció a les 
Llars dins de termini, contacteu 
directament amb la Llar d’Infants 
que us interessi o amb la Secció 
Municipal d’Educació, 1a Infància i 
Família trucant al 93 729 71 71.

Els infants i joves de Barberà del Vallès inicien el curs escolar

Educació
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Notícies
Desallotjament de l’edifici situat a Ronda Santa Maria, 213
Els Mossos d’Esquadra i la Poli-
cia Local van procedir, el passat 
11 d’agost, a l’urgent desallotja-
ment dels 81 habitatges de l’im-
moble de Ronda Santa Maria, 
213, el qual havia estat declarat 
amb caràcter cautelar, la seva 
clausura i desatllojament imme-
diat pel perill imminent per a la 
seguretat de les persones que 
hi vivien, després de diversos 
informes emesos per diferents 
departaments municipals, una 
empresa externa d’enginyeria i 
les empreses subministradores 
de serveis essencials. 
Les conclusions d’aquests infor-
mes comportaven el perill apre-
ciat de risc d’incendi i la manca 
total de les condicions d’habita-
bilitat mínimes exigides per la 
normativa vigent i la impossibi-
litat material d’assolir-les en un 
futur immediat.
El passat 27 de juliol es lliurava 
a la Sareb, com a titular del dret 
de superfície de l’immoble, un 
Decret on se li notificava que 
procedís al reallotjament de 
les persones que havien de ser 
desallotjades de manera vo-
luntària, amb l’advertiment pre-
vi d’execució forçosa immediata 
d’aquesta ordre en cas d’incom-
pliment.
Així mateix, en data 4 d’agost, es 
va procedir a notificar dita reso-
lució a les persones residents 

a l’immoble, com a resul-
tat de les inspeccions que 
s’havien fet a l’edifici. 
Com no es podia garantir 
que el desallotjament es 
produís de manera volun-
tària en la seva totalitat, 
l’Ajuntament va demanar 
la preceptiva autorització 
judicial per poder-ho exe-
cutar, a la qual el Jutjat del 
Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona va 
donar la seva autorització. 
Fruit d’aquesta resolució 
es va procedir al desallot-
jament forçós de l’edifici. 
Cal destacar que no es va 
produir cap incident des-
tacable. 
L’Ajuntament de Barbe-
rà del Vallès ha requerit 
a la Sareb l’adequació de 
l’immoble i que es retornin les 
condicions d’habitabilitat mal-
meses. També s’ha requerit el 
reforç de la seguretat i evitar no-
ves ocupacions. 
De forma subsidiària, l’Ajun-
tament se’n farà càrrec de to-
tes les despeses i liquidarà les 
despeses a l’empresa titular del 
dret de superfície.
Des de fa més d’un any, l’Ajun-
tament va endegar un equip de 
treball per a la intervenció inte-
gral en aquest immoble, que 
implica a diferents serveis muni-

cipals: Dret a l’Habitatge, Serveis 
Socials, Seguretat ciutadana, 
Territori i Medi Ambient, Media-
ció ciutadana, i Serveis Generals 
Centrals.
En aquest marc d’actuacions, 
l’Ajuntament continua posant a 
disposició de les famílies en si-
tuació de vulnerabilitat social, 
els serveis municipals per aten-
dre-les i oferir-les-hi alternatives 
de primera necessitat i atenció 
des dels Serveis Socials Munici-
pals.

7



monòleg
25 SETEMBRE | Dissabte, 20 h
TINDER SORPRESA
Andreu Casanova | MPC Management

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

Punts de venda 
A internet: www.tmcbarbera.cat 

Taquilla del teatre: 
De dimarts a divendres
Matins: d’11.30 a 13.00 hores
Tardes: de 17.00 a 20.30 hores

Dia de l’espectacle des de dues hores abans 
Abonaments i promocions a www.tmcbarbera.cat 
consulteu condicions de venda i normes a la pàgina web
PAGAMENT NOMÉS AMB TARGETA
Telèfon 937 479 493 

teatre familiar
26 SETEMBRE | Diumenge, 12 h
SOPA DE PEDRES
Engruna Teatre

Preu: 6 €, Anticipada  5,40 €

teatre familiar
3 OCTUBRE | Diumenge, 12 h i 18 h
EL POT PETIT AL TEATRE
El pot petit

Preu: 6 €, Anticipada  5,40 €

comèdia
16 OCTUBRE | Dissabte, 20 h

ELS GOSSOS
Sala Trono / Focus 

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

concert
23 OCTUBRE | Dissabte, 20 h

TRES DIVES - RECULL LÍRIC
Rafató Teatre

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

primera infància 
24 OCTUBRE | Diumenge, 11, 12 i 13 h
BITELS PER A NADONS
La Petita Malumaluga

Preu: 4 €, Anticipada 3,60 €

drama
6 NOVEMBRE  | Dissabte, 20 h
MADRE CORAJE
Atalaya Teatro

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

dansa
13 NOVEMBRE  | Dissabte, 19 h 
AROUND THE WORLD
Brodas Bros

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

dansa - teatre
20 NOVEMBRE | Dissabte, 20 h
SEMPREVIVA
Cia. Mar Gómez 

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

drama
27 NOVEMBRE | Dissabte, 20 h
LA PLAÇA DEL DIAMANT
Cia. Eòlia

Preu: 10 €, Anticipada 9 €

primera infància 
28 NOVEMBRE | Diumenge, 11 i 12 h 
PINTAMÚSICA
Viu el Teatre

Preu: 4 €, Anticipada 3,60 € @TMCBarbera

Teatre Municipal Cooperativa TMC

645 690 829

"La bellesa artística no consisteix a 
representar una cosa bella, sinó en la 

bella representació d'una cosa"
Immanuel Kant

Setembre - desembre 2021

Amb el suport del Departament de Cultura
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Cultura
Nova temporada del Docs del Mes al TMC
En el mes setetembre es reprèn 
la nova temporada dels Docs 
del mes al TMC. Les projeccions 
presencials es duran a terme al 

Teatre Municipal Cooperativa, a 
les 18.30 hores, l’últim dimecres 
de mes. Per aconseguir entrada 
(o veure’l telemàticament) caldrà 

inscriure’s a través d’un formulari 
que trobareu a la web municipal.
Més informació:
www.bdv.cat/docsdelmes

29 de setembre

COM JO VULGUI 
(AS I WANT)
Dir: Samaher Alqadi
El moviment feminista 
a Egipte està agafant 
més força que mai. 
Cada cop hi ha més 
dones que s’atrevei-
xen a alçar la veu con-
tra l’assetjament sexu-

al, però aquesta irrupció de coratge ve de lluny. 
La Primavera Àrab va portar esperança de llibertat 
i canvis, no obstant, sovint s’oblida que durant la 
multitudinària protesta del 25 de gener de 2011 a 
la plaça Tahrir del Caire es van produir salvatges 
violacions en grup. La indignació de les dones 
egípcies va desencadenar una gran protesta per 
defensar els seus drets. La directora Samaher Al-
qadi va estar a primera línia per capturar una revol-
ta de les dones que va passar desapercebuda als 
mitjans de comunicació.

27 d’octubre

EL RETORN, 
LA VIDA DESPRÉS 
DE L’ISIS
Dir: Alba Sotorra 
L’accés exclusiu d’Alba 
Sotorra al camp d’al-
Roj al nord-est de Síria 
ens mostra la dura re-
alitat d’un grup de do-
nes atrapades pel seu 

passat com a membres d’ISIS. Shamima Begum 
(Regne Unit) i Hoda Muthana (EUA) van marxar 
dels seus països manipulades per la propaganda 
terrorista i l’odi de les xarxes socials. Van ser de-
monitzades pels mitjans de comunicació i ara nin-
gú vol saber res d’elles. El penediment sincer me-
reix una segona oportunitat? Es pot justificar que 
els països occidentals acceptin el retorn dels seus 
fills però rebutgin que les seves mares puguin tor-
nar? La directora catalana s’esforça per compren-
dre els matisos d’una situació complexa i delicada. 

Un any diferent amb el Cicle d’Estiu
Aquest any i degut a la Covid-19 
s’ha organitzat un Cicle d’Estiu 
diferent que perseguia dos ob-
jectius principals: oferir una 
oferta cultural a la ciutat els 
caps de setmana de juliol, i així 
donar opció al màxim de perso-
nes a assistir als espectacles i 
activitats.
Juntament amb aquelles activi-
tats organitzades per les entitats, 
es va complimentar l’oferta amb 
algunes activitats de la campan-
ya d’estiu per a adolescents i 
joves ‘Barberà tropical’, així com 
d’altres programades des del 
Programa Municipal de Cultu-
ra; tot plegat, amb la intenció 
d’arribar a tots els públics.

Volem donar les gràcies a les 
entitats, tant les participants de 
forma directa en l’organització 
d’activitats com aquelles que 
van participar del procés dut a 
terme per definir la programació 
amb idees i propostes.

Per últim, també volem agrair a 
la ciutadania de Barberà el seu 
comportament durant el Cicle 
d’Estiu. Per la paciència i el res-
pecte mostrats en tot moment, 
seguint les indicacions i funcio-
nament de les activitats.

PERÍODE D’ADMISSIÓ ALUMNES ORQUESTRA-COMBO
CURS 2021/2022

De l’1 al 10 de setembre 2021

Podeu trobar tota la informació i realitzar la inscrip-
ció accedint al següent QR.

Trobareu més informació a l’Oferta Formativa del 
curs a la mateixa pàgina web i a les oficines de 
l’Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès.
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Notícies
Comença la construcció de la passarel·la penjant sobre el 
riu Ripoll, a la zona del Molí Vermell 
L’AMB, d’acord amb l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, ha iniciat, 
aquest estiu, les obres per cons-
truir una passarel·la penjant que 
connectarà els dos marges del 
riu Ripoll: el Molí Vermell i el nu-
cli urbà al marge dret, i el Castell 
de Barberà al marge esquerre. 
Aquesta passarel·la permetrà anar 
d’una banda a l’altra del riu sense 

haver de creuar-lo a través de vies 
amb circulació de vehicles situades 
als extrems del municipi. Aquesta 
construcció disposarà de rampes 
d’accés per salvar el desnivell exis-
tent i aconseguir una accessibilitat 
completa.
Els objectius principals d’aquesta 
actuació són els següents: 
· Seguir teixint la infraestructura 

verda metropolitana al sector va-
llesà amb la naturalització del riu 
Ripoll.
· Millorar la connectivitat d’aquest 
espai fluvial amb una connexió 
verda, amable i natural entre dues 
parts del municipi separades pel 
riu Ripoll.
· Potenciar el circuit de camins na-
turals de Barberà del Vallès. 
· Impulsar la mobilitat sostenible a 
peu i en bicicleta. Així, la passarel·la 
tindrà prohibit el trànsit rodat.
L’actuació, a la qual es desti-
na un pressupost aproximat de 
475.000 €, durarà quatre mesos. 
L’Ajuntament de Barberà del Vallès 
col·labora activament en el segui-
ment de les obres 
i financia un import 
de 125.537,50 €.
Per a més infor-
mació del projec-
te, captura aquest 
codi QR.

De carretera a avinguda del Vallès: Humanitzem l’N-150
Des del març del 2021, 19 entitats, 
associacions i càrrecs polítics han 
aportat la seva opinió sobre l’N-
150 i han plantejat propostes per 

humanitzar-la i transformar-la en 
la nova Avinguda del Vallès amb 
l’objectiu d’elaborar una diagnosi 
conjunta i proposar accions per 

millorar l’eix viari i el 
seu entorn.
El procés continuarà 
durant aquest mes de 
setembre i s’aprofun-
dirà en la proposta i en 
la concreció de les ac-
cions per arribar a un 
primer esborrany del 
document a finals del 
2021. El projecte de 

l’avinguda i el seu entorn, un cop 
conclòs, serà el full de ruta per als 
pròxims anys, un document que, 
mitjançant la llista d’accions per 
desenvolupar, permetrà trans-
formar l’N-150 en l’Avinguda del 
Vallès, una via que connectarà les 
persones, els barris, els municipis 
i els espais naturals.
Amb el vostre 
mòbil, captureu 
aquest codi QR 
per obtenir més 
informació sobre 
el projecte.

Estafes telefòniques relacionades amb la llum i el gas
Des de l’entrada en vigor de la 
nova tarifa elèctrica amb discrimi-
nació horària i l’augment del preu 
de la llum són molts els dubtes 
que han sorgit. Arran d’aquests 
dubtes s’ha detectat tant a Bar-
berà del Vallès com a altres mu-
nicipis del voltant un augment de 
les trucades on una persona amb 

un diàleg molt estudiat es fa pas-
sar per una companyia de la llum 
o el gas i ens ofereix ofertes molt 
temptadores, o bé ens enganyen 
dient que el nostre contracte ha 
caducat. 
Cal recordar que no hem de pro-
porcionar mai cap dada personal 
per telèfon.
Des del Servei d’Assessorament 
Energètic us recomanem que 
desconfieu sempre. Quan les 
companyies energètiques vulguin 
posar-se en contacte amb nosal-
tres, sempre ho faran per les vies 
establertes: correu postal o bé cor-
reu electrònic des d’una adreça 

oficial, i mai per demanar-nos da-
des que ja haurien de tenir. I si heu 
estat víctimes d’una estafa o dub-
teu si us pot haver passat, podeu 
venir al Servei d’Assessorament 
Energètic, on revisarem personal-
ment el vostre cas.

Servei d’Assessorament Ener-
gètic - Centre Cívic Ca n’Ami-
guet
Via de Sant Oleguer 20, 08210 
Barberà del Vallès
Telèfon 93 729 71 71 ext. 397
Horari: de dilluns a divendres 
de 8 a 14 h, tardes de dimarts 
i dimecres de 16 a 18
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Salut

Cens municipal d’animals domèstics de companyia
De la mateixa manera que compta amb un Padró d’Ha-
bitants, l’Ajuntament té l’obligació de tenir actualitzat un 
registre on hi constin els animals domèstics (gossos, gats 
i fures) que resideixen de manera habitual al municipi. 
Mantenir actualitzat aquest Cens ens permet afavorir el 
control sanitari dels animals, la localització de les persones 
propietàries en cas de pèrdua i l’avaluació del creixement 
del nombre d’animals per tal de planificar les actuacions 
municipals. La inscripció al Registre del Cens és gratuïta i 
obligatòria per a tots els gossos, gats i fures, així com per 
als gossos considerats de raça potencialment perillosa, els 
quals han de tramitar, a més, una llicència específica. A dia 
d’avui, a Barberà hi consten donats d’alta un total de 2.303 
animals de companyia.

Control sanitari de les colònies de gats
La presència de gats al carrer dels municipis és una realitat 
i els ajuntaments vetllem per portar un control de l’estat hi-
gienicosanitari d’aquests animals per tal de mantenir unes 
bones condicions de salubritat de la via pública, així com 
una bona convivència entre els gats i la ciutadania. El nos-
tre principal objectiu és evitar la superpoblació de gats al 
carrer i vetllar perquè els que hi hagi, estiguin en les mi-
llors condicions possibles. Per a aconseguir-ho, treballem 
de manera conjunta i coordinada amb les entitats animalis-
tes del municipi, comptem amb una clínica veterinària con-
tractada per tal de dur a terme tant les esterilitzacions com 
l’atenció veterinària dels gats de carrer, instal·lem dispositius 
per a menjar a la via pública, mantenim actualitzat un cens dels gats de carrer i hem construït una gatera 
municipal on poder acollir de manera temporal els gats de carrer amb necessitats especials.

Recollida d’animals abandonats o perduts a la via pública
Disposem d’un protocol en el qual intervenen els serveis 
municipals de Benestar Animal, la Policia Local i una em-
presa/entitat protectora d’animals contractada, per tal que 
els animals que es trobin abandonats o perduts a la via pú-
blica puguin ser retornats en la màxima brevetat possible 
a les seves persones propietàries o, en cas que això no si-
gui possible, puguin ser acollits en un refugi fins trobar una 
nova família d’adopció. L’objectiu d’aquest protocol és pro-
tegir tant els animals, com les persones, ja que un animal 
que vagui pel municipi perdut pot provocar problemes sa-
nitaris i/o accidents.

Suport a les entitats animalistes del municipi
Els serveis municipals de Benestar Animal estem en estret 
contacte amb les entitats animalistes de Barberà (Progat 
Barberà, Barbecats i ARCA) mitjançant reunions periòdi-
ques per tal de tractar tot tipus de temes relacionats amb 
els animals domèstics del municipi. A més, els oferim su-
port per a l’organització de Fires on es fomenti l’adopció,  
la tinença responsable i altres temes relacionats amb el 
benestar animal.

Així és el dia a dia de la Secció de Salut de l’Ajuntament,
sota el concepte de Benestar Animal

Menjadora de gats al carrer
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Salut
Gestió de problemàtiques derivades de la tinença 
d’animals domèstics
Amb l’objectiu de fomentar una bona convivència entre els animals i la 
ciutadania, així com de vetllar pels drets dels animals, des dels serveis 
municipals de Benestar Animal gestionem tot tipus de denúncies re-
lacionades amb els animals domèstics. La nostra manera de procedir, 
tal com estableix la Normativa vigent, es basa en realitzar una inspecció 
per a comprovar i valorar els fets i en cas de ser necessari, enviar un 
requeriment i/o obrir un expedient sancionador a la persona implicada 
en el cas.

Vigilància de nuclis zoològics
S’entenen per nuclis zoològics les agrupacions zoo-
lògiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions 
per al manteniment d’animals de companyia, els es-
tabliments de venda i els centres de cria d’animals, 
els centres de recollida d’animals, el domicili dels par-
ticulars on es fan vendes o altres transaccions amb 
animals i els de característiques similars que es de-
terminin per via reglamentària. Des de l’Ajuntament 
realitzem les inspeccions i els seguiments pertinents 
per tal d’informar de la legislació vigent en matèria de 
venda d’animals i benestar animal i controlar la seva 
correcta aplicació.

Manteniment i gestió de la gatera
municipal
El mes d’agost de 2020 va entrar en funcionament 
la instal·lació de la gatera municipal ubicada al c/ 
Dr. Fleming, 45 per tal d’allotjar, de manera tempo-
ral, gats de carrer amb necessitats molt concretes. 
Aquesta instal·lació pretén ser una eina més per a 
millorar el control higienicosanitari de les colònies de 
gats.  Actualment la gestió de la gatera municipal es 
fa de manera conjunta i coordinada amb una entitat 
animalista del municipi. 

Divulgació de conductes responsables
en la tinença d’animals domèstics
Disposem de l’Ordenança Reguladora de la tinença i protec-
ció dels animals de Barberà del Vallès, actualitzada a finals 
de l’any 2019 i en constant revisió. Impulsem campanyes de 
conscienciació i sensibilització per a fomentar una tinença 
responsable d’animals de companyia (Campanya “Jo sí, sóc 
responsable”, per a recordar tant els drets dels animals, com 
els deures de les persones propietàries  campanya. Campa-
nya  “El gos és teu la caca també”, amb l’objectiu de recordar 
l’obligatorietat de recollir els excrements de gos de la via pú-
blica). A més, des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania s’en-
trega a les persones que sol·liciten registrar el seu animal al 
Cens municipal, un kit consistent en un expenedor de bosses 
per a recollir els excrements i una ampolla per posar aigua i 
diluir l’orina dels gossos a la via pública.

Així és el dia a dia de la Secció de Salut de l’Ajuntament,
sota el concepte de Benestar Animal
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Un  curs més, torna el LECXIT a Barberà del Vallès
Punt de Voluntariat

Cursos d’Iniciació al Voluntariat, de Creació de Materials Atractius 
i de Periodisme Digital

Aquest setembre i octubre, el Punt de Voluntariat ofereix a les persones voluntàries de les entitats una varia-
da oferta formativa en comunicació i en voluntariat. Les inscripcions ja estan obertes, informa’t!
• Curs d’Iniciació al Voluntariat
Durant el mes d’octubre s’ofereix la formació d’Iniciació al Voluntariat per totes aquelles persones que estan 
pensant a endinsar-se en el món associatiu o que volen ampliar els seus coneixements sobre el voluntariat. 
Durant la formació, impartida per Creu Roja Sabadell i amb una durada de 12 hores, es tractaran diferents 
aspectes relacionats amb l’acció voluntària com els àmbits d’actuació, els drets i deures de les persones que 
participen de manera altruista en una entitat o el seu compromís.
La formació d’iniciació al voluntariat està prevista que es porti a terme de manera presencial durant els dies 
14, 19, 21, 26 i 28 d’octubre de 18 a 20.30 hores a la Torre d’en Gorgs; sempre que el context sociosanitari del 
moment ho permeti. En cas contrari, es realitzaria en format telemàtic.
• Cursos de “Creació de materials atractius de formació i difusió” i “Periodisme digital: com parlar 

d’entitats a les xarxes socials”
L’escola Colectic ensenyarà com treballar els materials audiovisuals d’una manera fàcil i original a més 
d’analitzar diferents exemples de publicacions virals. Així, la formació Periodisme digital: com parlar d’entitats 
a les xarxes socials que s’inicia el 20 de setembre fins al 3 d’octubre, al llarg 6 hores emfatitzarà en la impor-
tància dels continguts, en com adaptar els missatges als públics destinataris i com dissenyar una campanya 
de comunicació a les xarxes socials. En el curs de Creació de materials atractius de formació i difusió de 
l’1 al 15 d’octubre i durant 6 hores es mostraran diferents eines digitals i gratuïtes per dissenyar continguts 
creatius que destaquin a les plataformes de comunicació de l’entitat, com la web o les xarxes socials. 
Els cursos de comunicació es realitzen de format virtual, totalment lliure i flexible perquè les persones els 
puguin realitzar en el moment de la setmana que els sigui més 
idoni.  

Aquestes formacions estan reconegudes dins del Pla de For-
mació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya. La realització i superació dels cursos 
dona dret a l’obtenció d’un diploma acreditatiu expedit per la 
Generalitat de Catalunya.
La inscripció als cursos pot realitzar-se per correu electrònic 
a voluntariat@bdv.cat o trucant per telèfon al Punt de Volun-
tariat de Barberà del Vallès al 640 93 23 35.

Punt de Voluntariat: Connectar persones i entitats
El Punt de Voluntariat és un ser-
vei de l’Ajuntament que informa i 
orienta a les entitats i a la població 
sobre el voluntariat. Es tracta d’un 
espai on s’assessora a les organit-
zacions sense ànim de lucre en 
aspectes com la creació d’un pla 
de voluntariat o la importància de 
la comunicació interna i externa de 
les entitats. Així també, s’assessora 
respecte dels aspectes més es-
sencials de la llei catalana del vo-
luntariat i l’associacionisme, el full 

de compromís, les assegurances 
o els drets i deures de les entitats, 
de les persones voluntàries i de 
les destinatàries de l’acció altruista 
i solidària.
D’altra banda, el Punt de Volunta-
riat connecta a les persones que 
volen participar en les associa-
cions amb aquestes, per tal que 
s’involucrin i formin part de l’entitat 
fent voluntariat. Al mateix temps 
que fa difusió d’activitats formati-
ves, recursos existents o crides de 

voluntariat.
Per contactar amb el Punt de Vo-
luntariat cal enviar un correu elec-
trònic a voluntariat@bdv.cat o tru-
car al telèfon 640 93 23 35. 

Els centres educatius, les entitats 
socials, la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barberà del Va-
llès estan treballant conjuntament 
per a què el proper curs 2021/22 es 
realitzi una nova edició del LECXIT, 
el projecte per l’èxit educatiu dels 
infants.  D’aquesta manera, i si el 
context sociosanitari de la CO-
VID-19 ho permet, a l’octubre 
tornen les trobades lectores a la 
Biblioteca Esteve Paluzie.

El projecte LECXIT consisteix en 
un espai de lectura d’una hora 
setmanal on alumnes  de 4t a 6è 
de primària comparteixen amb les 
persones voluntàries moments de 
conversa i de lectura en llengua 
catalana que els ajuden a consoli-
dar els seus aprenentatges. 
Per participar com voluntari o vo-
luntària en aquest projecte única-
ment cal enviar un correu electrò-
nic a voluntariat@bdv.cat o trucar per telèfon al 640 93 23 35.
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Població Nouvinguda i Voluntariat
Jornades Solidàries a Barberà per recaptar aliments 

El dijous 30 de setembre tindrà 
lloc la cinquena edició “Uneix-te 
i Suma” de Cos Vital i Qüestions 
Vitals, que tenen per objectiu re-
collir productes de primera ne-
cessitat i joguines per la població 
barberenca. De la mateixa mane-
ra que en jornades anteriors, els 
productes de primera necessitats 
recaptats es lliuraran la Parròquia 
de Santa Maria i l’ONG Ayuda y 
Provisión, i les joguines a Creu 
Roja Sabadell.
Aquesta iniciativa pretén contri-
buir a l’abastiment dels Punts de 
distribució d’aliments de Barberà 
del Vallès per tal que els produc-

tes de primera necessitat arribin a 
les persones del municipi que més 
ho necessiten i millorar el benestar 
dels barberencs i barberenques. 
Així, Uneix-te i Suma representa, 
en paraules de la mateixa organit-
zació: “L’expressió que tenim de sen-
tir la vida, el nostre tarannà de cui-
dar i acompanyar a tot ésser humà 
que s’apropi a nosaltres i això és el 
que fem, cuidar dels nostres veïns i 
veïnes que es troben en una situació 
difícil, mentre seguim fent allò que 
millor fem: que les persones trobin 
l’estat de benestar”.
Tothom que vulgui participar en 
aquesta activitat del 30 de setem-

bre, cal que realitzi inscripció envi-
ant un correu electrònic a l’adreça 
info@questionsvitals.com.

30 de setembre: Cinquenes Jornades Solidàries “Uneix-te i Suma” de Cos Vital i Qüestions Vitals 

L’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana reprèn 
els Serveis per a la Població Nouvinguda al setembre
A partir del 6 de setembre es re-
prèn el Servei d’Assessorament 
Jurídic d’Estrangeria i a partir del 
13 de setembre el Servei de Pri-
mera Acollida de Persones Nou-
vingudes. 
Degut a la situació de pandè-
mia actual es seguirà combinant 
l’atenció telefònica i telemàti-
ca amb la presencial, prioritzant 
sempre que sigui possible la te-
lemàtica i telefònica. Per aque-
lles intervencions i consultes que 
requereixin atenció presencial 
es disposarà d’un espai adequat 
amb les condicions necessàries 
de seguretat i prevenció sanitàries 
contra la COVID-19 a les depen-
dències municipals de Marque-
sos de Barberà, 125. 
Per rebre atenció cal sol·licitar 
cita prèvia trucant al telèfon 93 

729 71 71 ext. 158 o enviar un cor-
reu electrònic a acollida@bdv.
cat. Es demana la màxima puntu-
alitat a la cita i acudir sense perso-
nes acompanyants. 
El Servei de Primera Acollida és 
un programa d’atenció, acompa-
nyament i assessorament gratuït 
per a persones i famílies estran-
geres empadronades al municipi.  
El servei respon a les necessitats 
inicials d’informació i formació a 
través de les quals es pot obte-
nir la certificació d’uns coneixe-
ments mínims per facilitar el viu-
re i treballar a Catalunya. Aquest 
servei ofereix de forma gratuïta 
un espai de suport en els primers 
moments d’arribada al munici-
pi i posa a disposició un conjunt 
d’eines inicials que faran més fà-
cil la vostra incorporació a la so-

cietat catalana. El servei també 
continuarà amb l’oferta formativa 
d’acollida amb els cursos de ca-
talà, coneixements de la societat 
catalana i el seu marc jurídic i els 
coneixements laborals. 
Els Serveis d’Assessorament Ju-
rídic d’Estrangeria és un servei 
gratuït a la ciutadania de Barberà 
del Vallès que dona informació i 
acompanyament en els tràmits 
sobre la llei d’estrangeria. 

El projecte “Xerrem i ens comu-
niquem en català” neix del tre-
ball transversal entre el Programa 
d’acollida de població nouvin-
guda i el Punt de Voluntariat. 
L’entitat SCAI serà l’encarregada 
de dur a terme el projecte. 
El projecte consisteix en el fo-
ment del coneixement oral de 
la llengua catalana de la pobla-
ció nouvinguda. Es durà a terme 
mitjançant persones voluntàries 
que transmetran els coneixe-

ments de la llengua a través de 
la conversa amb un grup de per-
sones nouvingudes. Tot guiat per 
les persones professionals que 
lideren el projecte. 
Les sessions s’iniciaran a 
l’octubre i podran participar un 
màxim de 10 persones. Les per-
sones participants hauran de te-
nir uns coneixements mínims de 
la llengua catalana i voler millorar 
el seu nivell de comprensió i ex-
pressió oral. 

El projecte es durà a terme de 
manera presencial, sempre que 
les mesures de prevenció so-
ciosanitàries de la COVID-19 així 
ho permetin. Les sessions seran 
d’una hora a la setmana des del 
mes d’octubre fins al mes de juny 
del 2022. 
Per inscripcions o sol·licitar més 
informació del projecte cal tru-
car al 93 729 71 71 ext. 158 o al 
correu electrònic 
acollida@bdv.cat 

Xerrem i ens comuniquem en català: Nou projecte de 
l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana
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ESPAIS GRANS 

Els Espais Grans estan oberts a 
tothom i hi pots venir a passar una 
estona molt agradable amb el veï-
nat, amistats, família o a gaudir de 
tot tipus d’activitats que us tenim 
preparades.
Consulta la programació mensual 
de tallers, conferències, jocs, ex-
posicions i gaudeix també de les 
celebracions com el Nadal, la cas-
tanyada, el carnestoltes,...
I si tens ganes de fer-nos alguna 
proposta, no t’ho pensis i vine.
On ens pots trobar?

ESPAI GRAN CENTRE
C/ Nemesi Valls, 35
93 718 86 42 / 659 20 79 28

ESPAI GRAN CA N’AMIGUET
Via Sant Oleguer, 20
93 718 48 65 / 659 20 79 28
 
CASAL DE CAN GORGS 
Ronda Catalunya, 85
93 718 03 31
(En aquest equipament, l’Agrupació 
Social de Jubilats i Pensionistes de 
Can Gorgs organitza també activi-
tats per als seus socis i sòcies. Per 
a més informació, dirigir-se direc-
tament a la seva junta).

16



17



18



19



Nova programació de tallers per a joves i adolescents a 
La Roma!
Un total de 54 joves i adoles-
cents de Barberà del Vallès van 
participar als tallers d’estiu que 
es van organitzar el passat mes 
de juny i juliol des del Servei 
Socioeducatiu per adolescents 
i joves. Les persones partici-
pants van aprofundir en les se-
ves aficions a través de l’oferta 
de tallers d’il·lustració, escultura, 
autodefensa feminista, ioga, hip-
hop, art urbà, fotografia, produc-
ció musical, teatre i ukelele. 
Després de l’èxit dels tallers 

d’estiu, la Roma 
engega una nova 
programació de 
tallers per a jo-
ves i adolescents, 
que tindrà lloc de 
l’1 d’octubre al 23 
de desembre del 
2021. La nova pro-
gramació pretén 
donar continuïtat 
als tallers que han 
tingut més èxit en el curs 2020-
2021, incorporant també noves 

propostes de tallers per part de 
la població jove i adolescent del 
municipi. 

Joventut

Tallers a l’Equipament La Roma:
• Dibuix i il·lustració: Treu tot el teu potencial artístic i comença a crear!
• Fotografia: Descobrirem com fer les millors fotografies amb els nostres mòbils.
• Àrab: Apropa’t a la cultura veïna, aprèn a parlar àrab!
• Alemany: Aprèn a parlar alemany per poder llegir, viatjar, veure pel·lícules en versió original...
• Instruments: Porta el teu instrument i gaudirem de la música en grup.
• Autodefensa Feminista: Crearem un espai on sentir-nos còmodes i augmentar la consciència i em-

poderament d’una mateixa.
• Ioga: Farem exercici i millorarem el nostre equilibri físic i mental. 
• Hip-Hop: Farem una introducció a la Dansa Urbana - Hip Hop.
• Salsa: Farem una introducció als Balls Llatins - Salsa.
Podeu consultar els dies i horaris de cada taller a: 
Facebook i instagram: joves.barbera // adolescents.barbera
Pàgina web: www.bdv.cat/joventut
Qualsevol persona entre 12 i 29 anys de Barberà del Vallès que estigui interessada a inscriure’s als 
tallers s’haurà de dirigir a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat o al telèfon 620242191.

El projecte Vincles enceta un nou curs donant suport a les 
famílies de Barberà

Segurament haureu vist dues no-
ies, la Bea i la Carmen, caminant 
pels carrers o les places  parlant 
amb adolescents i joves del muni-
cipi. Són les educadores de medi 
obert del Servei Socioeducatiu, si-
tuat a l’Equipament La Roma, en-
carregades d’entrar en contacte 
amb la població jove del municipi 
en els seus espais de trobada i re-
lació. 
D’una banda, les educadores són 
un punt de suport en l’orientació 
formativa i laboral a través del pro-
jecte de Transicions formatives 
i laborals. D’altra banda, des del 
projecte comunitari d’Esports al 
carrer, l’equip pretén fomentar un 
lleure saludable, dinàmic i creatiu, 
Però, perquè la tasca del Servei 
Socioeducatiu esdevingui trans-
versal, l’estiu passat es va posar 
en marxa el projecte Vincles, un 

espai de formació i suport per a 
pares, mares, tutors i tutores amb 
fills i filles joves i adolescents. En 
aquestes sessions mensuals, les 
famílies han compartit experièn-
cies i coneixements amb d’altres, 
treballant les seves habilitats de 
criança i posant en comú estra-
tègies per afavorir i facilitar la vida 
familiar. 
En el projecte vincles treballa en-
torn quatre eixos: educació emo-
cional i cures, acompanyament 
en el transicions, educació en la 
corresponsabilitat i promoció de 
la salut i prevenció. Aquest curs es 
preveu continuar amb aquest pro-
jecte, adaptant el format a les cir-
cumstàncies, i treballant noves te-
màtiques d’interès per les famílies. 
Si sou referents d’adolescents i jo-
ves i voleu participar del projecte 
Vincles, estigueu atentes als per-

fils d’Instagram de @joves.barbe-
ra i @adolescents.barbera, o de-
maneu informació per WhatsApp 
al 692 03 61 12 i per correu-e a 
mediobert.barberavalles@gmail.
com.
Properes sessions durant el primer 
trimestre:
• Transicions: Com acompanyar 
als nostres fills/es en les noves 
etapes educatives.
• Oci i temps lliure: La participació 
juvenil com a eina de prevenció. 

L’espai de relació de medi obert del Servei Socioeducatiu pretén continuar donant suport a les 
persones referents familiars a establir vincles positius amb adolescents i joves a través de les 
sessions formatives mensuals. 

Espai de suport
per a famílies  
dʼadolescents i joves

Equipament La Roma
Equipament El Forat

Per a més informació
joves.barbera
adolescents.barbera

www.bdv.cat/joventut

SERVEIS SOCIOEDUCATIUS 
PER ADOLESCENTS 

I JOVES DE 12 A 29 ANYS
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Polítiques de Gènere

Al mes d’octubre començaran nous tallers de creixement personal, organitzats per l’Oficina de Polítiques de 
Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, adreçats a aquelles dones de Barberà. L’objectiu d’aquests 
tallers és millorar el benestar físic i emocional i dotar d’eines per apoderar a les dones, per tal que siguin les 
rectores de les seves vides. 

Tallers de Creixement Personal per a dones

ELS DOLS COM A MOTOR DE CANVI: SUPERANT 
FERIDES EMOCIONALS
En la nostra societat, no se’ns ensenya a elaborar els 
dols. Les pèrdues que tenim i el dol que comporten 
formen part de la vida, i un continu canvi on tot té 
un principi i un final. En aquest taller es treballaran 
estratègies per aprendre a afrontar les pèrdues i els 
dols des de la serenor i la pau interior, així com per 
reconèixer, afrontar i transformar constructivament 
vivències traumàtiques. És a dir, potenciar la pròpia 
resiliència. 
Del 28 de setembre al 26 d’octubre – 4 sessions
Horari: dimarts de 10 a 11.30 h.

DE LA TEORIA A L’ACCIÓ: EL FULL DE RUTA PER 
TRANSFORMAR-TE
En l’àmbit del treball de creixement personal es té 
molt clara la teoria. Però passar de la teoria a la pràc-
tica és el camí més difícil i on ens trobem més difi-
cultats. 
En aquest taller es treballaran estratègies per disse-
nyar el full de ruta personalitzat perquè cadascuna 
pugui aconseguir els objectius que s’hagi plantejat. 
Això vol dir definir les accions que ens ajudaran a 
aconseguir el que volem, de manera realista, per tal 
de no generar frustacions innecessàries. 
Del 29 de setembre al 20 d’octubre  - 4 sessions
Horari: dimecres de 18 a 19.30 h. 

NO SIGUIS LA CATIFA DE NINGÚ: POSA LÍMITS
A les dones ens costa molt posar límits i dir que no 
sense sentir-nos culpables. El problema és que no 
posar mai límits ni atrevir-se a dir “NO” afecta a la prò-
pia salut de forma evident.
En aquest taller es treballaran eines per connectar 
amb les pròpies necessitats, des del bontracte, des-
fent-nos de la culpa i potenciant l’autoestima, prac-
ticant tècniques assertives que ens permetin dir SÍ o 
NO des de la llibertat. 
Del 29 de setembre al 20 d’octubre  - 4 sessions
Horari: dimecres de 10 a 11.30 h 

LA GESTIÓ EMOCIONAL EN TEMPS DE CRISI
La gestió emocional sempre ha estat una habilitat 
molt necessària pel benestar de les persones, però 
en temps de crisi i canvi, encara més.
En aquest taller es pretén crear un espai on donar 
recursos que contribueixin a millorar la gestió de 
les emocions derivades de les dificultats existents a 
conseqüència de la pandèmia.
S’incorporarà un nou concepte, l’agilitat emocional, 
que consisteix en aprendre a ser flexible amb els 
sentiments i pensaments per tal d’adaptar-se millor 
a les diferents circumstàncies, alhora que s’introdu-
eixen canvis a la pròpia vida.
Del 28 de setembre al 26 d’octubre  - 4 sessions
Horari: dimarts de 18 a 19.30 h.

Els tallers són gratuïts i es faràn de forma presencial o virtual, en funció de l’evolució de la 
pandèmia de la COVID 19.  Places limitades. Per a participar-hi cal adreçar-se a l’Oficina 
de Polítiques de Gènere, a través del telèfon 93 729 71 71 extensió 221, enviant email indi-
cant nom i cognoms, número de telèfon, adreça electrònica i el taller en el que us voleu 
inscriure a siad@bdv.cat o omplint el formulari que trobaràs en aquest QR.
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Esports

A partir de l’1 de setembre s’inicia 
la nova temporada, amb la pro-
gramació d’un seguit d’activitats 
físiques en sala i en el medi 
aquàtic que l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès ha organitzat. 
Estan adreçades a tota la ciuta-
dania, amb l’objectiu de promou-
re hàbits saludables i fomentar 
l’activitat física en la població.

Per a més informació us podreu 
adreçar a les recepcions de les 
instal·lacions esportives munici-
pals de Can Llobet i Maria Rever-
ter en horari d’obertura.
Les activitats en el medi aquàtic 
s’iniciaran a partir de l’1 d’octubre, 
excepte l’aiguagym. Aquestes in-
clouen els cursos de natació per 
a nadons, per a infants, per a per-

sones adultes, per a gent gran i 
l’activitat d’aiguasalut.  
Per a més informació us podreu 
adreçar a les recepcions de les 
instal·lacions esportives munici-
pals de Can Llobet i Maria Rever-
ter en horari d’obertura.
Les activitats es duran a terme 
sempre i quan les mesures sani-
tàries ho permetin. 

Nova temporada esportiva a Barberà del Vallès

IEM Maria Reverter: activitats físiques en sala

IEM Maria Reverter i IEM Can Llobet: activitats físiques en el medi aquàtic

IEM Can Llobet i IEM Elisa Badia: activitats físiques en sala
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