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Sílvia Fuster Alay

Alcaldessa de Barberà del Vallès

Benvinguts i benvingudes 
a Barberà del Vallès! 

Amb aquesta guia us volem 
donar a conèixer els indrets, 
les rutes i les possibilitats de 
lleure del municipi.
Volem impulsar i fomentar 
l’activitat turística de la 
nostra ciutat, sobre la 
base del desenvolupament 
sostenible respectuós amb 
l’entorn natural, ambiental, 
cultural i social.
A les persones que ens 
descobriu per primera 
vegada, ens agradaria fer-
vos venir ganes de visitar-
nos. I que us enamoréssiu 
de la nostra ciutat.
Podreu gaudir de tots 
els atractius naturals 
de Barberà que potser 
desconeixieu.
La cultura tradicional s’hi 
troba molt present a través 
de les nostres entitats, que 
en mantenen viva la flama. 02 03
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Volem atendre, acollir i 
generar complicitats amb 
les persones que ens 
visiten.
La ciutat us obre les 
seves portes, us ofereix 
els seus serveis, les seves 
possibilitats d’allotjament, 
un comerç i una indústria 
especialitzades, la seva 
gastronomia i festes i, 
sobretot, l’esperit acollidor 
de la seva gent.
Podreu passejar pel 
rodal del riu, pels parcs 
de Can Serra, de Can 
Gorgs, Central del Vallès, 
el Molí Vermell, la Torre de 
Guaita... Podreu trobar un 
espai tranquil on prendre 
una copa i també gaudir 
d’excel•lents propostes 
gastronòmiques. Visitar 
l’església Romànica del 
segle XI que conserva bona 
part de les seves pintures 
originals, i els voltants del 
Castell de Barberà.

Deixeu-vos endur per 
l’encant de Barberà del 
Vallès i de la seva gent.
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ESPAIS NATURALS

Barberà del Vallès compta amb 
grans espais verds i camins 
naturals, que són el pulmó de la 
nostra ciutat, on la ciutadania 
gaudeix de l’entorn i són punt de 
trobada per a la realització de 
diverses activitats al llarg de l’any

Grans espais verds:
• Parc Fluvial del Riu Ripoll
• Bosc de Can Gorgs
• Bosc de Santiga
• Torrent i font de Can     
   Llobateres
• Parc Central del Vallès

Camins naturals 
• Circuit Vallès Natural
• Camí fluvial del Carrer Molí    
  d’en Planes i Avinguda Torre   
  Mateu

TEATRE MUNICIPAL 
COOPERATIVA
Equipament modern 
especialitzat en les arts 
escèniques amb una capacitat 
de 480 persones. Disposa de 
dos espais per a la realització 
de teatre, música i dansa i una 
programació diversa durant 
tot l’any.

BIBLIOTECA 
ESTEVE PALUZIE
Centre d’informació i de 
formació permanent de 
la ciutat. Al mateix temps, 
és un espai dinàmic i 
d’entreteniment on es 
realitzen diverses activitats. 
Compta amb més de 47.000 
documents en diferents 
suports i diverses temàtiques.

TORRE DE CA 
N’ALTIMIRA
Vestigi medieval important 
(s. XI-XII), al marge esquerre del 
riu Ripoll. Torre de defensa 
ubicada en un enclavament 
estratègic per al control de 
bona part del curs del riu. 

OBSERVATORI DEL 
MOLÍ VERMELL
Ofereix la possibilitat 
d’aproximar-se, observar, 
fotografiar i, en definitiva, 
conèixer les diferents espècies 
de fauna amb les que compta 
el Parc fluvial del riu Ripoll.

ESGLÉSIA DE SANTA 
MARIA DE BARBERÀ
Església del segle XI. 
La Romànica és famosa 
pel seu notable conjunt de 
pintures murals que és un dels 
més importants que es poden 
visitar in situ a Catalunya. 

EL CASTELL DE 
BARBERÀ
Edifici documentat l’any 1005. 
Conegut popularment com 
a Castell del Moro, se’n tenen 
notícies des del segle X i se 
sap que formava part de la 
defensa de l’antiga Marca 
Hispànica.

FONT
DE CAN GILI
Al Parc Fluvial del riu Ripoll on 
es troba el torrent de Can Gili 
i l’antiga font.

LA TORRE
D’EN GORGS
Espai cultural i seu de diverses 
associacions. És l’edificació 
més antiga de Barberà, del 
985, i un important vestigi 
medieval.

CIUTAT 
ESPORTIVA
A Barberà trobaràs diverses 
instal•lacions esportives i 
espais on poder practicar un 
ampli ventall de disciplines, 
tant a nivell amateur com de 
competició professional.

TURISME
DE NEGOCIS
El Centre de Negocis Nodus 
Barberà dóna impuls a les 
polítiques de dinamització 
empresarial desenvolupant 
accions per millorar la 
promoció econòmica.
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EN COTXE
Barberà disposa de diverses vies 
d’accés per carretera: 

• Des de Barcelona: per la C-58

• Des de l’aeroport del Prat: 
   per la AP7

• Des de l’aeroport de Girona: 
   per la AP7 

EN AVIÓ
L’aeroport de Barcelona 
El Prat es troba a uns 35km 
(uns 35 minuts en cotxe) de la 
nostra ciutat. L’aeroport, que és el 
segon aeroport de l’Estat Espanyol, 
ofereix connexions nacionals i 
internacionals.

EN TREN
Barberà està connectada amb 
Barcelona per tren amb Rodalies 
RENFE, a través de la línia R4 
(Manresa - Sant Vicenç de Calders) 
i compta amb una parada a la ciutat.

Més informació:
www.rodalies.gencat.cat

EN AUTOBÚS
Barberà disposa de diverses línies 
d’autobusos interurbans que la 
connecten amb les ciutats properes 
com Sabadell, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Badia del Vallès i Barcelona. 
També compta amb dues línies de 
servei nocturn amb parada a la 
ciutat.
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Barberà - 
Monestir de 
Montserrat:
Distància: 43km
En cotxe: 50min

Barberà - Sant 
Sadurní d’Anoia 
(Terra del Cava)
Distància: 42km
En cotxe: 40min

Barberà - Serra 
de Collserola
Distància: 20km
En cotxe: 27min

Barberà - Vall de 
Núria
Distància: 119km
En cotxe: 1h 49min

Barberà - Zona 
volcànica de la 
Garrotxa
Distància: 110km
En cotxe: 1h 40 min

Barberà - 
Tarragona
Distància: 104km
En cotxe: 1h

Barberà - Cap de 
Creus (Cadaqués)
Distància: 167km
En cotxe:  2h 20min

Barberà - 
Barcelona
Distància: 25 km
En cotxe: 35min

Barberà - Girona
Distància: 91 km
En cotxe: 1h 

Barberà - Lleida
Distància: 156 km
En cotxe:
2h15min

Barberà - Circuit 
de Catalunya
Distància: 16.8 km
En cotxe: 20min

06 07

Barberà - 
Aiguamolls de 
l’Emporda
Distància: 135 km
En cotxe: 1h 30min 
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Barberà del Vallès és una població amb tots els serveis a l’abast en pocs 
quilòmetres, i amb distàncies que es poden recórrer de forma fàcil a peu o en 
bicicleta (comptem amb més de 6km de carril bici).

Plaça Espanya (estació de RENFE)
Baricentro - Polígons

Amb recorregut pel casc urbà del municipi des de 
l’Estació de Rodalies, fins a Baricentro, i realitzant 
expedicions cap als polígons industrials de la nostra 
ciutat, a les franges horàries de major demanda i 
necessitat.

Telèfon d’informació Sarbus: 93 580 67 00

On fer esport Espais verds i rutes

Oferta d’oci On menjar

On comprar Agenda d’activitats

A més, també es poden fer servir altres mitjans com el taxi o la línia de bus local.

08 09

Línia d’autobús

Parades de Taxi

Av. Generalitat/ Pg. Dr. Moragas

Plaça Josep Badia

LB1

Telèfon: 93 729 07 07
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On fer esport
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Pg. Doctor Moragas, 268-270
08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 93 729 19 27 
E-mail: oau@pmebv.cat

C/ Maria Reverter, 88 
08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 93 729 19 87

Instal•lació Esportiva Municipal Can Llobet (IEM Can Llobet)

Horari:
De dilluns a divendres, de 7.30 a 22.30h
Dissabtes, de 8 a 20h
Diumenges i festius, de 8 a 14h

Per a més informació o per llogar algun dels espais esportius de la ciutat 
podeu adreçar-vos a les recepcions de les IEM de Can Llobet o de

Aquesta instal•lació consta, entre d’altres, de piscina coberta i pistes de tennis

Horari:
De dilluns a divendres, de 7.30 a 22.30h
Dissabtes, de 8 a 20h
Diumenges i festius, de 8 a 14h

La IEM Can Llobet és un equipament on es poden realitzar diferents disciplines 
esportives. A la instal•lació es troben, entre d’altres, piscina coberta, piscines
exteriors i pista d’atletisme.

La temporada d’estiu amb l’obertura de les piscines exteriors va de mitjans de 
juny fins a l’11 de setembre inclòs, en horari de 10.30 a 20h.

Instal•lació Esportiva Municipal Maria Reverter (IEM Maria Reverter)

Maria Reverter o trucar als telèfons 93 729 19 27 o 93 729 19 87. 
Podeu consultar els preus a l’ordenança fiscal municipal



Parc Fluvial 
del Riu Ripoll

El riu és un testimoni 
excepcional de la 
història i del procés 
d’humanització de la 
comarca a través del seu 
patrimoni arqueològic 
format per edificacions 
preindustrials, industrials, 
agrícoles, religioses o 
civils. A més de ser un 
ecosistema complex i viu 
on l’aigua, la vegetació 
i la fauna són els seus 
recursos naturals i 
biològics. Durant els 
darrers anys, el riu Ripoll, 
al seu pas per Barberà, 
està experimentant 
millores que afavoreixen 
l’aprofitament de la zona 
com a lloc d’esbarjo i oci.

Parc del Bosc
de Can Gorgs

El bosc de Can Gorgs és 
una àrea ubicada dins del 
nucli urbà de Barberà del 
Vallès. Amb una superfície 
de prop de 47.000 m2, 
el bosc és l’àrea verda 
més gran que es troba a 
l’interior de la ciutat i que 
fins ara s’ha conservat 
de forma natural i 
lliure d’urbanització. 
Actualment forma part 
de la Xarxa de Parcs de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Bosc
de Santiga

Bosc format per un alzinar 
i una pineda de pi blanc 
amb sotabosc d’alzines que 
cobreixen una superfície 
de 36ha. La vegetació de 
ribera queda limitada als 
tres torrents que aboquen 
les seves aigües al riu Ripoll: 
el de Can Llobateres, el 
d’Altimira i el del Castell. En 
aquest espai tan variat, 
hi conviuen nombroses 
espècies animals.

Torrent i Font de 
Can Llobateres

El torrent és conegut també 
com a Torrent dels Àlbers, 
perquè hi havia força 
exemplars d’aquesta espècie 
de la que encara en resten 
alguns, així com plataners de 
considerables dimensions.
La font és molt antiga i de 
gran renom, amb aigua de 
mina.
En aquesta zona es van 
descobrir importants 
restes paleontològiques, 
enterraments de l’edat del 
ferro i un poblat i diversos 
forns ibèrics.

Parc Central
del Vallès

El Parc Central del Vallès 
és un gran espai de 20 ha 
situat entre els municipis 
de Barberà del Vallès i 
de Sabadell, que està 
reconvertit en un pulmó 
verd per ambdues ciutats. 
El Parc és un espai únic a 
la comarca on el joc, l’oci, 
la cultura i l’ensenyament 
convisquin amb el respecte 
i l’atenció cap a la natura i el 
medi ambient.
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Espais verds a Barberà del Vallès
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Circuit del Vallès 
Natural - GR173

Aquest circuit circular 
efectua un recorregut 
per la comarca del Vallès 
Occidental. A Barberà del 
Vallès passa per la riba del 
riu Ripoll i l’església romànica 
de Santa Maria de Barberà, 
construïda al segle XI. 



RUTA 2
Pujada al Castell de Barberà 
des de l’església La Romànica

Ruta circular sortint de l’església La 
Romànica per seguir pel camí que 
va paral•lel al riu Ripoll fins al Castell 
de Barberà, per tornar pel carrer 
Circumval•lació.

Dificultat tècnica:  Fàcil
Temps:    1 h 19 m
Distància:   5,85 km
Ruta circular:   Sí
Desnivell pujada:  134 m
Desnivell baixada: 134 m
Altitud màx.:   164 m
Altitud mín:   74 m

RUTA 1
Barberà del Vallès - La Romànica
Molí d’ en Santo - Torre d’Altimira 
Castell de Barberà

Ruta moderada per la ribera del riu 
Ripoll i visitant les construccions més 
emblemàtiques de Barberà del Vallès.

Dificultat tècnica:       Moderada
Temps:            2 h 19 m
Distància:           9,28 km
Ruta circular:              Sí
Desnivell pujada:        158 m
Desnivell baixada:      158 m
Altitud màx.:           151 m
Altitud mín:           94 m

RUTA 3
Barberà del Vallès - Plaça de la 
Constitució - Parc Europa - Molí Vermell 
Font de Can Magí - Castell de Barberà

Ruta senzilla per l’entorn de la ciutat amb inici 
a la plaça de la Constitució (Biblioteca Esteve 
Paluzie), i recorregut fins al Parc Fluvial del Riu 
Ripoll, passant per la Torre de Ca n’Altimira i el 
Molí Vermell, entre d’altres.

Dificultat tècnica:  Fàcil
Temps:       3 h 45 m
Distància:  15,8 km
Ruta circular:   Sí
Desnivell pujada: 596 m
Desnivell baixada:  596 m
Altitud màx.:   164 m
Altitud mín:   81 m
Altitud mín:   94 m

RUTA 4
Itinerari urbà
i per l’entorn del Ripoll

Ruta que s’inicia i finalitza en el nucli urbà, 
passant pels carrers principals de la ciutat, 
com Marquesos de Barberà i passeig Doctor 
Moragas.

Dificultat tècnica:   Moderada
Temps:    2 h 7 m
Distància:   8,23 km
Ruta circular:   Sí
Desnivell pujada:  44 m
Desnivell baixada:  44 m
Altitud màx.:   150 m
Altitud mín:   83 m

Rutes per conèixer la ciutat
Barberà compta amb nombroses opcions d’oci 
per a totes les edats.

A més, els equipaments municipals acullen activitats d’oci molt 
diverses: exposicions, projeccions de pel•lícules, presentacions 
de llibres, concerts... Que complementen l’oferta total d’oci i 
cultura.

Oci esportiu i de natura a l’entorn urbà, amb un circuit saludable 
a la Ronda Santa Maria, amb mobiliari per a la pràctica esportiva; 
i l’entorn del Parc Fluvial del riu Ripoll, on passejar i gaudir de les 
diferents rutes de senderisme que travessen la zona.
Barberà compta també amb diferents instal·lacions esportives 
municipals on practicar esport, com la IEM Can Llobet i la IEM 
Maria Reverter.

Oci infantil amb un espai destacat a la Biblioteca Esteve Paluzie, on 
també s’organitzen activitats dirigides a les famílies. A més, Barberà 
compta amb diversos parcs per a infants arreu de la ciutat.

L’oferta cultural, amb el Teatre Municipal Cooperativa, que any 
rere any ofereix una important i variada programació amb 
espectacles de teatre, música, dansa, i públic familiar.
A més, anualment s’organitza la Mostra de Teatre Amateur, 
important esdeveniment amb la finalitat de promocionar 
el teatre amateur a la nostra ciutat i en la qual participen 
agrupacions teatrals locals i de poblacions properes.

Espais verds i rutes
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Oferta d’oci i Turisme de negocis
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Oci juvenil Amb l’espai La Nau al carrer Arquimedes 8, 
equipament juvenil públic municipal destinat a la promoció 
d’activitats de creació i difusió artística, concerts musicals i altres 
activitats de lleure. Barberà també compta amb l’espai jove
La Roma o El Forat i l’skate parc al parc Central del Vallès.

Turisme de negocis: Barberà del Vallès és una ciutat que 
dóna impuls a les polítiques de dinamització empresarial 
desenvolupant accions per millorar la promoció econòmica del 
nostre entorn.
El centre de negocis Nodus Barberà, ubicat al Polígon Industrial 
Can Salvatella, és un espai de 12 mil m2 i dóna servei a empreses, 
oferint despatxos, sales, auditori, etc, i serveis complementaris 
pel desenvolupament de reunions o qualsevol esdeveniment 
empresarial.

Més informació a l’App municipal
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Festes destacades de la ciutat
Oferta d’oci TMC

La ciutat organitza diverses activitats al 
llarg de l’any, que busquen la participació 
ciutadana i omplen els carrers de vida i 
moviment. Entre d’altres destaquem:

Festa Major de Barberà del Vallès
És la gran festa de la ciutat, que durant 4 
dies de juliol omple els carrers d’activitats 
participatives, música, fires, jocs...

L’Aplec del Pa
Festa popular autòctona de Barberà 
que se celebra cada any el Dilluns de 
Pasqua, que consisteix en el repartiment 
de pa beneït i que convoca a un munt 
de barberencs i barberenques.

Mercat Medieval
Amb més de vint anys de tradició, el 
barri de la Romànica es converteix en 
una aldea medieval on es reprodueixen 
els aspectes quotidians d’aquesta època 
a través de l’artesania i l’art popular. 

Carnestoltes
Una de les festes més esbojarrades de 
la nostra ciutat i plenament arrelada. 
El Rei Carnestoltes, amb el seu pregó 
donarà pas a una setmana de xerinol•la 
i disbauxa amb un munt d’activitats per 
tothom, que acabarà amb el Judici del 
Rei dels Poca-soltes.

Fires de Nadal
Abans de l’arribada del Nadal, la ciutat 
s’engalana i ofereix un mercat especial 
de productes nadalencs.

El Teatre Municipal 
Cooperativa és un 
equipament cultural que 
es va inaugurar el dia 3 de 
març de 2007.
Aquest equipament es va 
construir en el mateix lloc 
on fins a finals dels anys 
70 hi havia la cooperativa 
agrícola de Barberà del 
Vallès. Actualment és 
un equipament modern 
especialitzat en les arts 
escèniques. Disposa de dos 
espais per a la realització 
de teatre, música i dansa.
La sala gran té una 
capacitat de 480 persones 
i està dividida en platea i 
amfiteatre.

La programació es pot 
consultar a la seva web:
www.tmcbarbera.cat

TEATRE MUNICIPAL 
COOPERATIVA

Plaça Cooperativa, 5
08210 Barberà del Vallès

tmc@tmcbarbera.cat 

www.tmcbarbera.cat

Telèfon
93 747 94 9316 17
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Barberà del Vallès disposa d’un 
ampli ventall gastronòmic que 
permet gaudir de tot tipus de locals 
sense haver de sortir de la ciutat.
 
Bars i locals de tapes, on picar quelcom 
ràpid.

Restaurants on provar la cuina 
tradicional catalana i amb productes 
de proximitat. Masies i fondes per qui 
busca un ambient relaxat i de contacte 
amb la natura.

La cuina, tant nacional com 
internacional, també es troba 
representada a la nostra ciutat amb 
restaurants japonesos, libanesos, 
italians, extremenys, gallecs...

La cuina creativa i d’autor també te 
cabuda a Barberà. 

I per a les persones més llamineres, la 
ciutat compta amb pastisseries de gran 
tradició familiar on tastar els dolços 
típics del Vallès i de Catalunya.

A més, la ciutadania gaudeix de diferents 
esdeveniments gastronòmics, que cada any 
compten amb més adeptes:

La Mostra Gastronòmica 
és un espai de trobada per 
visibilitzar la interessant 
oferta gastronòmica de 
la ciutat, i les especialitats 
que els establiments de 
restauració ofereixen, des 
de les més tradicionals fins 
a les més exòtiques.

La Ruta de la Tapa permet a la ciutadania 
tastar les millors tapes fetes pels establiments 
de restauració de la ciutat.

El comerç urbà és un dels pilars bàsics 
de desenvolupament a la nostra ciutat i 
contribueix a la dinamització de l’activitat 
vital del centre urbà i dels seus barris.

El comerç de Barberà del Vallès aposta per 
dos eixos primordials: qualitat i professionalitat. 
La ciutat compta amb diversos eixos 
comercials, on podràs trobar tot allò que 
necessitis: 
Al llarg de l’any es duen a terme diferents 
trobades comercials per promoure el comerç 
local i acostar-lo a la ciutadania. 

Posa’t el comerç barberenc 
al teu mòbil amb l’App de 
Comerç!

L’aplicació mòbil mostra 
tota l’oferta comercial de 
la ciutat, dissenyada en un 
format molt intuïtiu i dona 
la possibilitat d’obtenir una 
Targeta de Fidelització 
Comercial per tal de gaudir 
d’avantatges, descomptes 
i promocions oferides pels 
propis comerços.

18 19
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1 - Ajuntament
2 - OAC (Oficina d’Atenció 
Ciutadana)
3 - Regidories d’Educació, 
Població Nouvinguda 
4 - Jutjat de Pau
5 - Centre d’Atenció Primària
6 - Correus
7 - Ràdio Barberà 
8 - Policia Local
9 - Teatre Municipal 
Cooperativa
10 - OTG 
(Oficina de Treball de la 
Generalitat) 
11 - Espai Jove “La Roma”
12 - Casal de Cultura, 
Regidoria de Cultura 
Auditori Maria Feliu, Servei 
Local de Català, Aula de 
les Dones, Espai Jove “El 
Forat”SIJ– Fil Directe, Escola 
d’Adults, Escola Municipal de 
Música i Programa Municipal 
per a la Igualtat de les 
Dones
13 - Regidoria de Serveis 
Socials 
14- Institut Bitácola
15- Escola Can Llobet, 
Centre Obert 
16 - Escola Can Serra 
17 - Escola Elisa Badia 
18 - Escola del Bosc
19 - Escola Pablo Picasso
20 - Escola Miquel Martí i Pol 
21 - Escola Marta Mata 
22 - Institut Can Planas
23 - Institut La Romànica
24 - Llar d’Infants Municipal 
La Rodona 
25- Llar d’Infants Municipal
La Xerinola
26- Llar d’Infants Municipal
La Baldufa 
27- Llar d’Infants Municipal 
El Bosquet 
28- Llar d’Infants Municipal
La Rondalla 
29- Llar d’Infants Municipal
La Blava 
30- Esglèsia parroquial Sta. 
Maria 
31- Esglèsia Romànica del S. XI
32- Estació de Rodalies 
de Catalunya 
33- IEM Maria Reverter 
34- IEM Can Serra
35 - Pistes Municipals
de Petanca Can Serra
36 - IEM Elisa Badia
37 - IEM Can Llobet 
38 - Camp de Futbol 
Municipal La Romànica
39 - Casal d’Avis del Centre
40 - Torre de Guaita de Ca 
n’Altimira
41 - Casal d’Avis de Can Gorgs

42 - Oficina Municipal 
d’Habitatge
43 - Camp de Futbol 
Municipal Antoni Serra i Pujol
44 - Centre Comercial
45 - Centre de Negocis
Nodus Barberà 
46 - Casal de Cultura Can 
Gorgs
47 - Castell de Barberà 
48 - Font de Can Llobateres
49 - Masia de Can Salvatella
50 - Torre d’en Gorgs - 
Fundació Barberà Promoció, 
Punt Ómnia, Hotel d’Entitats
51 - ETAP Nicolas 
52 - Pistes de Petanca 
Municipals de Ca n’Amiguet
53 - Viver Municipal
54 - Cementiri Municipal 
55 - Cementiri Parroquial 
56 - Deixalleria Municipal 
57 - Residència 3a Edat 
Ballesol 
58 - Residència 3a Edat 
Sophos
59 - Centre d’Atenció 
Primària Rosa dels Vents
60 - Centre Cívic Ca 
n’Amiguet, (Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania), Casal d’Àvis 
de La Romànica, Escola 
d’Adults 
61 - Tanatori 
62 - Magatzem Municipal
63 - Comissaria Mossos 
d’Esquadra
64 - Biblioteca Esteve 
Paluzie
65 - SABEMSA - Serveis 
Territorials de l’Ajuntament
66 - Mercat Municipal Onze 
de Setembre
67 - Planta de Recollida 
Pneumàtica
68- Mercadet ambulant 
(tots els dilluns)
69 - Servei Juvenil La Nau
70 - Centre de Medicina 
Correctiva
71 - Hotel Eurostars 
Executive
72 - Hotel Campanile 
Barcelona
73 - Hotel Eurostars Barberà 
Parc
74 - Regidories de Salut, 
Participació Ciutadana, 
Joventud i Gent Gran 
75 - Eix del Ripoll 
(Camí del riu)
76 - Zona Humida del Molí 
Vermell
77 - Sèquia Monar
78 - Font de Can Gili
79 - Àrea de la Verneda20 21
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Web

Equipaments

Avisos
Directoris

Descarrega l’APPoficial
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Gratuï
ta

Descarrega-la!
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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 
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 01 
CUAP Cerdanyola - Ripollet  93 594 22 16 
CUAP Sant Fèlix  93 712 29 59 
Creu Roja   93 726 66 66 
Parc Taulí   93 723 10 10 
Urgències    061 

ALTRES SERVEIS

Correus 
(oficina crtra. Barcelona) 93 718 52 79 
OTG (antic INEM)  93 718 85 11 
Taxis     93 729 07 07 
Funerària Montserrat Truyols  93 580 97 10 
Tanatori   93 719 27 78

FARMÀCIES 

Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 2 - 93 719 20 63 - Badia     
Granero - c/ Algarve, 2 - 93 718 09 13 - Badia         
Pagés - Av. Generalitat, 92 - 93 718 10 50 - Barberà   
Martí - Av. Mediterrani, 26 - 93 718 31 06 - Badia        
Palomeras - Via Sant Oleguer, 2 - 93 718 18 04 - Barberà 
Blanca-Suades - Av. Tibidabo, 68 - 93 719 01 01 - Barberà     
Perelló - c/ Anselm Clavé, 8 -  93 718 33 50 - Barberà        
Budallés - Av. Burgos, 42 - 93 718 05 17 - Badia         
A. Galcerán - Pg. Dr.Moragas, 184 - 93 719 02 52 - Barberà        
Ferrer - Av. Burgos, 4 - 93 718 10 20 - Badia       
S.Galcerán - Av. Generalitat, 41 - 93 718 48 05 - Barberà        
López - c/ del Bosc, 105 - 93 729 45 57 - Barberà      
Bertran - Local 151 CC Baricentro - 93 719 02 11 - Barberà
J.J. Rufaza - Pg. Doctor Moragas, 249 - 93 514 39 99 - Barberà

Consulta les farmàcies de guàrdia a la web municipal 

FARMÀCIES AMB HORARI AMPLIAT
Farmàcia Bertran - Horari: 24 hores, 365 dies l’any
Farmàcia Palomeras - Horari: de 9 a 22 hores, 365 dies l’any



INFORMACIÓ D'INTERÈS

Ajuntament de Barberà del Vallès
Av. Generalitat, 70

08210 - Barberà del Vallès
Tel: 93 729 71 71

www.bdv.catA
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