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nit més màgica de l’any
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L’Ajuntament informa

Calendari fiscal 2011

Telèfons d’interès

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS

Data inici
Període voluntari
01/04/11

Data fi
Període voluntari
02/06/11

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/04/11

02/06/11

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

04/02/11

05/04/11

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

02/09/11

03/11/11

TAXA ESCOMBRARIES

02/09/11

03/11/11

TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS

02/09/11

03/11/11

TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

02/09/11

03/11/11

TAXA DE CLAVEGUERAM

02/09/11

03/11/11

MERCAT MUNICIPAL - GENER

04/02/11

05/04/11

MERCAT MUNICIPAL - FEBRER

04/03/11

05/05/11

MERCAT MUNICIPAL - MARÇ

01/04/11

02/06/11

MERCAT MUNICIPAL - ABRIL

05/05/11

05/07/11

MERCAT MUNICIPAL - MAIG

03/06/11

04/08/11

MERCAT MUNICIPAL - JUNY

01/07/11

01/09/11

MERCAT MUNICIPAL - JULIOL

05/08/11

05/10/11

MERCAT MUNICIPAL - AGOST

02/09/11

03/11/11

MERCAT MUNICIPAL - SETEMBRE

30/09/11

01/12/11

MERCAT MUNICIPAL - OCTUBRE

04/11/11

05/01/12

MERCAT MUNICIPAL - NOVEMBRE

01/12/11

01/02/12

MERCAT MUNICIPAL - DESEMBRE

30/12/11

01/03/12

Es poden consultar les corresponents bonificacions, a les ordenances fiscals que es troben al web municipal www.badiadelvalles.net

Bústia

Espai per a cartes dels lectors. Aquestes cartes es publicaran per estricte ordre d’arribada.
Les podeu enviar a l’adreça de correu electrònic premsa@badiadelvalles.net

Els escrits poden ser sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de
10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12.
És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i el número
del DNI o passaport.

XIII TROBADA DE GEGANTS
D´ESCOLA DE CATALUYA
Los miembros de las AMPAS de los Colegios de
Badia del Valles: “LA JOTA” y “LA SARDANA” el
pasado mes de abril del 2010 fueron invitados
a la XII Trobada de Gegants d’Escola de
Catalunya, En dicho evento fueron animados a
presentar candidatura para el 2011.
Cual fue la sorpresa que en la reunión
previa de Cap de Colles fueron elegidos para
celebrar dicho evento en nuestra población
Badia del Valles el próximo 10 de abril
del 2011. Es una noticia excepcional ya
que nos sitúa en este encuentro como la
primera población del Vallés que celebra este
encuentro de Gegants d’Escola.
La importancia y relevancia de tal evento es
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L’Informatiu es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. L’Informatiu no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

difícil de calificar dada su magnitud, para
nuestros niños, nuestras escuelas, nuestras
AMPAS y para toda la población de Badia del
Vallès, que será centro y ejemplo para toda la
comarca. Dicho evento, nos debe movilizar a
todos los ciudadanos, entidades, asociaciones,
partidos políticos y sobretodo, por la ilusión.
Solicitamos voluntarios y colaboradores,
incluso económicos, para magnificar en la
mayor medida posible este acontecimiento
y que su planificación y desarrollo de los
procesos y organización sea ejemplar y
perfecta para el bien de nuestra ciudad y
ciudadanos en general.
Cualquier entidad que este interesada en
colaborar pueden dirigirse al correo:
13trobadagegants.escolar@gmail.com

Ajuntament
93 718 22 16
OAC
93 693 33 00
Inst. Esportives
93 718 36 54
Serv. Mun. Ocupació 93 718 16 62
Biblioteca Municipal 93 719 03 94
Of. Benestar Gen.
93 718 01 58
Casal de Joves
93 729 46 51
Casal dels Infants
93 718 77 58
Mercat Municipal
93 718 66 14
Ecoteca
93 718 40 51
Notaria
93 719 08 61
ADIGSA
93 228 71 00
Atenció Ciut. Generalitat
012
Guàrdia Civil
93 719 3610
Policia Nacional
93 724 75 00
Prefectura Trànsit
93 298 65 00
Bombers
085 // 080
Emergències
112
IES Badia del Vallès 93 718 75 06
IES Fed. Montseny 93 718 51 14
CAP (informació)
93 719 26 00
CAP (urgències)
93 719 26 01
CAP (progr. visites) 93 728 44 44
Hosp. Parc Taulí
93 723 10 10
Creu Roja
904 106 106
Veterinària
93 729 03 27
FECSA (avaries)
900 770 077
Repsol Butano
901 12 12 12
Gas Natural
900 760 760
Sorea (aigua)
93 718 24 12
Renfe
902 240 202
Taxis Badia
93 729 44 34
Mossos d’Esquadra
088
Policia Local
902 01 04 08
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Contenció en la despesa, un pressupost que
retalla un 6.19% però que augmenten la
cobertura social
Les xifres del pressupost municipal d’aquest any aprovat durant el Ple Extraordinari del 9 de desembre de 2010,
baixen un 6.19 % respecte a les de l’any passat. Uns pressupostos que es caracteritzen per la contenció en la despesa
i el manteniment de la cobertura social.
En xifres absolutes, Badia disposarà de 11.782.431,556 euros, mentre que durant el 2010
disposava de 12.556.676,85
euros. Una caiguda d’un total
del 6.19 % que respon al pla
d’austeritat promogut pel Govern municipal. Una retallada necessària en l’actual època
de crisis econòmica, però que
augmenta un 11% respecte
l’any passat les partides en el
text que incideixen en Polítiques Socials.
El Ple extraordinari per l’aprovació
del Pressupostos municipals va
comptar amb els vots a favor de
l’equip de govern (PSC) i van votar-hi en contra la resta de partits
polítics (AEB, PP, CiU i EUiA).
Ampliació dels ajuts i prestacions:
servei d’atenció a domiciliària; atenció a
la dependència; arranjament d’habitatges
per gent gran; beques de menjador, material escolar i lleure; ajuts alimentaris;
ajuts d’urgència; renda mínima; suport a
discapacitats; envelliment actiu; Casal
d’avis; estudi sobre una residència per a
la gent gran; ajuts a la mobilitat de la
gent gran; atenció a la infància i adolescència en risc)
Suport a les famílies: serveis dels Espais
familiars (preparació a la maternitat i paternitat; postpart; doula; promoció de
l’alletament; massatge infantil; espai de
criança; Pati de la Mainada; atenció psicològica a famílies; casal d’estiu familiar); suport
a la funció educativa de les famílies (projecte d’acompanyament escolar); ampliació
dels recursos educatius per a les famílies;
suport a les AMPA i a la participació de pares i mares als centres escolars; gestió municipal de la matriculació a les Llars d’Infants
amb criteris afavoridors de la conciliació;
Debat Familiar; Festa de les Famílies.
Millora de les oportunitats educatives: suport a l’escola pública (convenis

Els Pressupostos municipals per al proper any 2011
es deriven de la congelació
dels impostos i taxes municipals aprovades en les Ordenances fiscals, de la gestió
del patrimoni municipal, de
la distribució entre els municipis que fa l’Administració
central, de les estimacions
d’aportacions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i dels
préstecs que han de permetre la realització dels projectes
d’inversió.
Durant la celebració del Ple extraordinari, el tinent d’alcalde
i regidor d’Economia, David
Sanuy, va explicar que els eixos
amb els centres escolars; manteniment i
millo r a de le s e s c ole s; c a t àleg
d’activitats); Pla Educatiu Entorn; promoció de la convivència i prevenció de la
violència (dispositiu anti-violència; Sidecar; Mediació); promoció de l’educació
d’adults; millora de l’orientació i transicions educatives (servei L’Eina, accions
del dispositiu de Transicions); prevenció
de l’absentisme i la desafecció escolar;
millora de l’èxit escolar;; promoció dels
estudis superiors (Tens Futur, projecte
Ítaca; premis a l’alumnat de secundària);
accions de suport a l’alumnat amb desavantatge educatiu (projecte online, Programa de Desenvolupament Òptim, Tallers d’Estudi Assistit); sala d’estudi
nocturn; Badia Educa.
Actuacions per a infants i adolescents: Schoolworkers; patis oberts; Casal dels Infants; Casal de joves; divendres al carrer; casal d’estiu; Carrer;
suport a la creació artística juvenil; xarxa
de lleure.
Diversitat i convivència: suport a les
famílies nouvingudes; promoció de la diversitat cultural; mediació comunitària.

Salut: consolidació de les xarxes de salut del territori; campanya d’alimentació;
Pla de prevenció de les drogodependències; programa de sexualitat i afectivitat;
intervencions en l’àmbit de la salut pública; accions de promoció de la salut per a
gent gran.
Participació: suport a delegats i delegades dels instituts; suport al Pla de Desenvolupament Comunitari; diagnosi i definició d’estratègies d’actuació per al
foment de la implicació de la ciutadania
en la generació de comunitat; Pla Director de Participació
Igualtat: sensibilització en l’àmbit de gènere; Centre d’Informació i de Recursos
per a Dones; protocol de violència de gènere.
Ocupació: borsa de treball; espai actiu
de recerca de feina; orientació laboral;
formació ocupacional; inserció laboral;
prospecció a empreses; Pla estratègic
d’ocupació i promoció econòmica a Badia del Vallès.

fonamentals per a la confecció dels Pressupostos van ser
“l’ocupació, la via pública i les
cobertures socials”.
Sobre la contenció de la despesa, va destacar que “gràcies a l’estalvi es podran millorar i incrementar els ajuts
d’emergència social, les beques, els xecs d’alimentació,
i els ajuts de menjador i es
mantindrà la targeta de transport per a la gent gran, tot
plegat ajudarà a mantenir la
cobertura social, tan necessària en temps de crisi”.
En aquest àmbit de polítiques socials i culturals que
l’Ajuntament durà a terme
durant el 2011 es prioritza,

Esports: Programació d´activitats a les
instal·lacions esportives, activitats esportives extraescolars, activitats per a gent
gran “Cicle de passejades”, activitats de
natació adaptada, activitats per a la Festa
de l’esport, celebració de la Iª Nit de
l´esport badienc, 22 ª Cursa Popular, Consell de Clubs, formació de monitors i a
clubs.
Cultura: creació i consolidació Consell
Municipal de Cultura, festes locals i
promoció cultural (Cavalcada Reis, Carnaval, Sant Jordi, Festa Major, Mostra
Literària, etc.), reglamentació, promoció
i gestió d’equipaments públics, elaboració marc teòric sobre cultura, suport i
assessorament entitats, subvencions
entitats, remodelació biblioteca Vicente
Aleixandre.
Cooperació: formació entitats de cooperació, signatura conveni amb Fons Català de Cooperació, Jornades de Cooperació, coordinació de C omissió de
Cooperació (PDC), exposicions, xerrades,
acords de suport amb la Diputació de
Barcelona, coordinació amb el Pla Desenvolupament Comunitari (PDC).

Pressupostos

la millora i la consolidació
del sistema de benestar social.
Malgrat la crisi i els retalls al
pressupost, l’Ajuntament ha
aconseguit mantenir una inversió molt important en polítiques socials: 2.387.393,14
euros. Cal destacar els
1.012.234,55 euros en serveis

Febrer de 2011

socials, despesa que representa
un augment de l’11% respecte el 2010 o els 713.940,18
euros dedicats a accions educatives. Cal tenir en compte
que durant el 2011 es rebran
subvencions que augmentaran
aquest pressupost al voltant
del 10%.

Pel que fa a la Via Pública, un
altre dels eixos fonamentals dels
Pressupostos municipals, les actuacions redundaran en la renovació i accessibilitat dels carrers de la ciutat, l’arranjament
del Mercat Municipal i d’altres
equipaments com el Casal de
Joves i la Biblioteca Municipal.

Pressupost 2011
Alcaldia i Secretaria

Acció Territorial

42,12

9,43
9,13

Economia

9,29

33,03

Serveis Generals

Acció Social i Cultural

En aquesta línea i amb la voluntat de fer una política que
millori la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes, es
destinaran quasi bé 600.000
euros a l’arranjament de diversos carrers i sectors de la
ciutat, fent-los més accessibles i eliminant les barreres
arquitectòniques.
- Projecte de millora en
sectors de l’avinguda
Mediterrani, 345.000,06
euros
- Obres de millora de la via
pública en diverses fases,
160.000,00 euros
- Obres d’adequació del
carrer dels infants,
41.107,87 euros
En el mateix sentit, amb la voluntat constant del Consistori d’oferir un millor servei a la
ciutadania, reforçar, potenciar
el comerç local, alhora que garantir la seva continuïtat, es va
contemplar la reforma integral
del Mercat Municipal. Així
mateix, pel que fa als equipaments públics, es contempla la
remodelació i actualització de
la Biblioteca Municipal.
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- Projectes de millora del
mercat municipal en fase
II, 131.920,71 euros
- Projectes de millora del
mercat municipal en fase
III, 131.053,69 euros
- Projecte d’obres de millora de
la biblioteca, 311.248,85 euros
- Projecte de mobiliari de la
biblioteca., 150.000 euros.
Respecte al Capítol I, el Tinent d’alcalde , David Sanuy, va
apuntar que “s’han racionalitzat
els recursos destinats al personal
de l’ajuntament reduint-los en
288.000 euros”. També va destacar que “es manté la congelació
dels sous dels regidors, regidores i
càrrecs de confiança tal com es ve
fent des de l’any 2007”. D’aquesta
manera “s’aposta una vegada més
per la borsa de treball a la via pública i es manté l’estructura de
l’ajuntament”, va destacar.
De la mateixa manera, es redueixen prop de 140.000 euros pel
que fa a la despesa corrent. Una
reducció que s’aconsegueix “a
través de l’optimització de concursos públics com el de la telefonia, la millora de les instal·lacions
informàtiques, el futur concurs
del paquet d’assegurances de tot
l’ajuntament”.
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Partits polítics
Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

Marta Figueras
Grup Municipal CiU

NUESTROS MAYORES

COMUNICACIÓ DE CIU BADIA DAVANT LES
ACUSACIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA

En Badia del Vallès tenemos una preocupación muy
importante y son nuestros mayores.
El tiempo va pasando y las necesidades que este colectivo
necesita son cada vez mayores.
No tenemos un lugar donde atenderles y darles un mínimo
de la atención que necesitan, una atención que por otra
parte es merecida, primero nos criaron y educaron a
nosotros y ahora, a nuestros hijos ya que la mayoría
trabajamos y son ellos quienes los cuidan.
A pesar de tener aprobada la construcción de un geriátrico,
resulta que no hay dinero suficiente en la Generalitat para
ello, y las entidades que en su momento lucharon y
reclamaron su ubicación en Badia, “ahora parecen
mudas”.
Nosotros tenemos voz y no callaremos hasta que veamos
esta necesidad hecha realidad!
Queremos para ellos un edificio que reúna las necesidades,
con servicios médicos, alimentación, limpieza, talleres de
motricidad, ludotecas, soleados y lo suficientemente
amplios para sus necesidades.
Al igual que en el 2001 el P.P. presionó y consiguió que se
construyera el Centro de Día, ahora seguiremos
presionando y “esperamos que los demás también”, para
la construcción del Geriátrico.
Tenemos que concienciarnos de que es una necesidad muy
importante en el municipio, cuanto más tiempo pasa se va
agravando más la situación, no es alarmismo si no
realidad.
Vemos como nuestros familiares, vecinos y amigos tienen
cada vez más dificultades para encontrar una solución ante
la falta de atención para ellos.
Servicios Sociales, cada vez están más colapsados y las
respuestas son tardías y complicadas, ya que los trámites
burocráticos se pierden en el tiempo y las carencias siguen
existiendo.
Desde el P.P. de Badia contamos con el compromiso de
todos/as para llevar a cabo esta necesidad y no pararemos
hasta conseguir un Centro digno para nuestros mayores,
nuestros padres!

Molt importants ens deu considerar el grup municipal
d’ICV-EuiA de Badia del Vallès, per dedicar part dels articles
que publiquen al seu butlletí mensual a menysprear la nostra
feia o bé a acusar-nos de posicionaments que no són certs.
Per ser més concrets, l’acusació que ens toca patir ara és que
el grup municipal de CIU de Badia ha rebutjat la dació en
pagament com a solució a la problemàtica dels impagaments
i dels possibles embargaments, en contra del posicionament
del nostre portaveu i diputat al Congrés en Pere Macias ,
donat que ell va defensar una moció en la qual demanava al
govern central que modifiqués la legislació hipotecària i es
considerés la dació en pagament com a fórmula de satisfacció
total del deute reclamat. Des d’aquí volem comunicar als
veïns i veïnes que això simplement no és cert. El grup de
CIU de Badia, des del primer moment ha estat escoltant i
recolzant als afectats, perquè cap d’ells es quedessin sense
habitatge. El nostre posicionament sempre ha estat de no
tancar les portes a la possibilitat de trobar solucions
conjuntes i per aquest mateix fet en el seu moment vam
elaborar una proposta de modificació d’alguns punts i
redactat tant pel que feia al conveni de col·laboració entre la
Secretaria i l’ajuntament de Badia del Vallès, com al protocol
d’actuació entre Secretaria d’habitatge i Caixa Catalunya.
Hem invertit molt de temps treballant conjuntament
amb l’equip de govern, reunions amb la Sra. Carme
Trilla de la Secretaria d’habitatge, amb l’entitat bancaria
Caixa Catalunya i amb advocats que els hi havia tocat
per torn d’ofici algun d’aquests procediments
d’executoris.
Desprès d’un llarg procés de negociacions pel que fa al
conveni entre la secretaria d’habitatge i caixa Catalunya,
vam acabar donant-li suport, entre altres coses, per què un
dels punts que nosaltres demanàvem, que era la cancel·lació
de totes els deutes vinculats a la compra de l’habitatge, es
va incloure dins del conveni.
Ara mateix, nosaltres ens preguntem, mentre fèiem totes
aquestes gestions el grup d’ICV-EUiA on era? Recordem que
la Secretaria d’habitatge era responsabilitat d’ells. S’han
reunit amb Caixes, amb la seva Secretaria, amb advocats,
amb l’equip de govern de Badia? Saben com es solventarà la
repercussió fiscal que suposa una dació en pagament de
l’habitatge? Aquest és l’únic tema que ens preocupa a
nosaltres i pel que seguirem lluitant: la repercussió fiscal. I
això no vol dir, ni ha volgut dir mai, estar en contra de la
dació.
Hem publicat molts articles sobre aquesta qüestió, i hem
explicat el nostre posicionament en moltíssimes reunions on
el portaveu d’ICV-EUiA estava present. Ell ha seguit aquest
procés, com tota la resta de portaveus dels grups municipals
de Badia i, en conseqüència, sap perfectament quin ha estat
el nostre posicionament. A què ve, aleshores, el seu darrer
article al respecte? Quina intencionalitat hi ha darrera de
tot plegat? Per si fos poc, el grup d’ICV-EUiA va presentar
una moció i jo mateixa, com a portaveu de CiU, li vaig fer
arribar tot un seguit de modificacions que el nostre diputat
havia defensat a Madrid, perquè complementessin la
proposta d’ICV, ja que creiem que en aquest tema, com en
tots els importants, més enllà de partidismes, és
necessària la unitat de les forces polítiques per trobar una
solució conjunta. No cal dir que vam votar favorablement a
la moció. D’on han tret, per tant, què el grup de CiU a Badia
està en contra de les dacions en pagament? No ho entenem.
Davant d’aquests fets demanem que el grup d’ICV_EuiA de
Badia del Vallès rectifiqui públicament les declaracions fetes
a la revista del seu grup.
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Juan Antonio Lancho
Grup Municipal PSC-PM

Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Sergio Escribano
Grup Municipal AEB

Compromiso por Badia

Barrera sónica: alguien no ha hecho los deberes.

EL POLI VELL: PENA I RÀBIA

El hecho es que se acercan las elecciones municipales y
parece que estemos ya en campaña, el bombardeo de
mensajes ya se ha iniciado, entramos en la construcción de
las grandes frases, de la apelación a valores que unos pocos
utilizan como exclusivos olvidándose que no están solos en
este mundo y que somos muchos los que compartimos esos
valores, olvidándose de que han sido esos valores los que
nos han servido de hoja de ruta para construir la historia de
este municipio. En resumen las municipales están aquí, y
los mensajes negativos e incluso descalificativos que hasta
ahora se han utilizado para atacar y difamar al equipo de
gobierno sembrando constantemente la sombra de la duda
sobre la honorabilidad de quienes ostentamos un cargo de
representación pública, se incrementarán. Basta recordar lo
que se decía de nuestra Alcaldesa y cabeza de lista desde
paginas de la AEB, firmadas, es cierto, pero que nunca han
sido corregidas públicamente, ni su autor ha pedido
disculpas públicas por ello, una oportunidad perdida,
lástima.
Pero más grave aún es ver cómo se utiliza ese discurso para
menospreciar esta ciudad, para llenar los foros de imágenes
negativas. Para algunos, Badia del Valles es una ciudad
sucia, sin equipamientos dignos, sin actividad cultural, sin
futuro.
Desde el Grupo Municipal Socialista, queremos aprovechar
este espacio para renovar nuestro compromiso público con
esta ciudad y con nuestros vecinos y vecinas, de que
trabajaremos hasta el último día, por responsabilidad, por
compromiso, porque creemos en esta ciudad y en su futuro,
porque tenemos una visión optimista y positiva de esta
ciudad, porque nos sentimos orgullosos de ella.
Los regidores y regidoras del Grupo Municipal Socialista
no vamos a entrar en este juego de descalificaciones,
creemos que el peor favor que se le puede hacer a nuestra
ciudad es mantener permanentemente el mensaje negativo
de ciudad, confundir el necesario ejercicio de oposición con
la necesidad, al menos eso parece, de destruir al otro, en
este caso al Gobierno Municipal.
Cometemos errores, afirmar lo contrario sería negar nuestra
humanidad, creernos que la nuestra es la única manera de
ver las cosas, y eso no va con el espíritu de las personas que
formamos el gobierno municipal, somos humildes, y
reconocemos nuestros errores y reconocemos que en
algunos casos las circunstancias generales no nos permiten
mucha capacidad de maniobra, ¿acaso somos responsables
de esta crisis, somos responsables de que las empresas
quiebren, ? No.
Somos ciudadanos y ciudadanas de Badia del Valles, y no
somos ajenos a los problemas que hoy nos golpean a todos y
todas, nos acostamos y levantamos cada mañana en esta
ciudad y vivimos el día a día, utilizamos las calles, los
parques, las escuelas, los institutos, las guarderías, el
ambulatorio, el mercado, el polideportivo... Pero esto no
nos hace mejores que otros, solo refuerza los lazos que nos
unen a todos y todas con nuestra casa común, Badia del
Vallès, a la que todos y todas sin duda queremos, y por la
que todos y todas queremos trabajar.

La promesa del ex-conseller Nadal y la alcaldesa Eva Menor en la
que aseguraban la construcción de la pantalla acústica sobre la
C-58 cada día parece más lejana. Si se daba la fecha de finales de
2011 para ver iniciada la obra, la falta de proyecto constructivo y
de financiación, a estas alturas, nos dicen que será otra promesa
incumplida.
ICV-EUiA ha indagado a través del compañero y diputado
Salvador Milà sobre el estado de la cuestión y en GISA (la
empresa constructora) nadie sabe ni contesta. En el pleno de
octubre Eva Menor insinuó que ICV-EUiA no había hecho nada
por la construcción de la Barrera, tildándonos de populistas y
manipuladores. No respondimos a la afirmación, pues nada
ganábamos con ello; aunque hoy en día estamos barajando la
posibilidad de ir más allá hasta conseguir que alguien atienda y
escuche a los vecinos de Badía, es decir, ir lo más lejos que
permitan las instituciones políticas y judiciales, pues una cosa es
el engaño y otra la mofa.
La irrupción en el tema del anterior regidor de medio ambiente
por CiU, Angel Valiente, haciendo ruido, para acusar al anterior
Govern d’Entesa de no construir la barrera, nos parece de un
cinismo absoluto. Sobre todo cuando se trata de alguien que
después de 8 años en su cargo de medio ambiente y de tener CiU
varias mayorías absolutas en el Parlamento, lo único que fue
capaz de hacer en este tema, y en otros, fue el no avanzar en nada
para no equivocarse en nada. El dicho afirma que “quien nada
hace nada se equivoca”.
ICV-EUiA propuso en varias reuniones del Govern la necesidad
de la barrera sónica, propuesta que el Departamento de Obras
Públicas incorporó en el proyecto consultivo. El Departamento
de Medio Ambiente, gestionado entonces por ICV, y ahora
desaparecido gracias a la gran sensibilidad ambiental de CiU,
emitió el 6 de febrero de 2007 el informe de impacto
medioambiental en el que obligaba a “apantallar todas las
viviendas que reciban un incremento de ruido, sean urbanas o
rurales, para garantizar un nivel de ruido acorde con la normativa
vigente para la carretera y el ámbito de la vivienda afectada”. Esta
medida es de obligado cumplimiento para pasar el trámite
medioambiental de esta obra pública. Y como todo el mundo
puede ver, alguien no cumplió.
ICV-EUiA de Badia presentará amparo al Síndic de Greuges
frente a una situación en la que creemos que los ciudadanos
han salido perjudicados por una actuación de la
administración que a más no se ajusta a derecho, pues
incumple la legislación medioambiental necesaria. No se trata de
dar la lata ni hacer ruido porque ahora toca. Se trata de defender
a Badia y sus habitantes. Como lo hicimos desde el Departament
de Medi Ambient i Habitatge a su debido momento. Como lo
hemos hecho siempre en Badia. Porque en este tema ICV-EUiA
sí hizo todos los deberes, mientras otros alumnos de clase se
dedicaban a hacer novillos.

Els que hem viscut relacionats amb l’esport a Badia, els que
hem passat més hores a les instal·lacions esportives de Badia
que a casa, no podem deixar de sentir pena i vergonya per
l’estat de les instal·lacions “velles”. Al poli vell, com li diem,
veiem com la piscina d’estiu no deixar de sumar comentaris
dels usuaris que està bruta i no té el manteniment que hauria
de tenir. Els vestidors sense sostre i sense aigua calenta alguns
dies. Les pistes de tennis, arreglades recentment, plenes
d’esquerdes, la tanca exterior feta una pena i un perill, restes de
materials de construcció per les instal·lacions. El pavelló antic,
l’antiga piscina, el bar... racons per acumular brutícia i
materials inservibles, com si d’una deixalleria es tractés.
Cisternes que perden aigua, fonts que no funcionen perquè
falta una canonada de 20 cm de llargada, piques que tiren
l’aigua directament al terra.
Un autèntic símbol de deixadesa i passotisme, de falta de
voluntat i seriositat per tenir les coses com la gent de Badia es
mereix.
Si mirem la part del poliesportiu que fa anys i panys que està
tancada, la sensació encara és pitjor.
Senyors del PSC:
No volien canviar el poliesportiu més gran del Vallès per una
zona industrial que permetés a Badia autofinançar-se sense
dependre de la Generalitat? No era això la pedra angular dels
plans del PSC per fer de Badia una ciutat econòmicament
independent?
No van crear fins i tot una empresa municipal (Badia 2004)
per impulsar aquest projecte que va costar milers d’euros als
ciutadans sense donar cap resultat?
Per què han invertit gairebé un milió d’euros al camp
municipal de futbol si al Pla d’ordenació urbanística de Badia
aquesta zona és industrial?
Per què no van destinar els milions d’euros que va costar la
nova instal·lació de la Via de la Plata a millorar el poli vell i
tenir les millors instal·lacions esportives municipals de la
comarca tal com defensava l’AEB?
El pitjor de totes aquestes preguntes és l’absència de
resposta. Silenci absolut.
Quan no existeix un projecte de ciutat compartit amb els
ciutadans i ben definit, quan s’accepta que les coses són com
són i no es poden millorar, quan es signa un nou conveni de
finançament del municipi amb la Generalitat que ens fa
ingressar 100.000 € menys cada any i, a la vegada, ens
queixem que no tenim prou diners per fer millor les coses,
quan l’equip de govern combina el no saber escoltar amb el
treure pit davant les errades, tenim el que tenim.
Amb el poli vell, el que tenim és pena i ràbia.
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Multitudinària assistència a la Cavalcada
de Reis de Badia del Vallès
Una comitiva formada per sis espectaculars carrosses van impregnar de màgia i il·lusió els carrers
Badia. Com cada any, el passat
5 de gener, els carrers de la ciutat van comptar amb la presència
dels tres personatges més màgics
del Nadal: Ses Majestats els Reis
Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar.
Una Cavalcada seguida per milers de persones que va recórrer
la ciutat conreant la il·lusió de
petits i grans.

Les noves temàtiques i estilismes pel que fa a la construcció de les carrosses, fan que
any darrera any, la Cavalcada de Reis suposi una agradable sorpresa en tots els sentits.
Aquest any, gràcies a l’esforç
dels voluntaris de diverses associacions la Cavalcada de
Reis va ser un espectacle de
màgia i color. La temàtica de
les carrosses va ser diversa: papallones, barrufets, romans,

personatges de contes i fins i
tot, una carrossa blaugrana en
honor als sis títols aconseguits
pel FC Barcelona durant la
passada temporada.
L’organització de la comitiva reial va ser possible gràcies
als esforços dels voluntaris de
l’Associació Cultural Can SanFeliu, Associació Virgen del
Rocío, Cofradia Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. de los
Dolores, associació Dones per

la Igualtat, agrupació Amigos
de la Blanca Paloma, Penya
Blaugrana de Badia del Vallès
i l’Associació Cultural Tao que
van ser els encarregats de preparar el tro reial al Complex
Esportiu.
La comitiva va sortir del nou
centre Antonio Machado, situat
al carrer de Menorca, va passar
per per l’avinguda de la Costa
Blava, av. de la Costa Brava, av.
de la Mediterrània, av. de la Via

de la Plata, av. de Burgos, fins a
la plaça Major. Un cop acabat
el recorregut, els protagonistes
de la nit: ses Majestats els Reis
d’Orient i els més petits es van
reunir al Complex Esportiu on
estava preparat el tro reial per
tal de rebre les cartes dels més
petits. A més, el Club de Fotografia va oferir la possibilitat
d’immortalitzar un dels moments, sens dubte, més màgics
del Nadal. n
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Concurs d’aparadors
Nadal 2010
1er premi. DONNAFLY

2on premi. KERAMOS
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3er premi. POLLERIA CANDY
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Èxit de participació a les activitats
nadalenques al carrer
Com cada any, durant 4 dies consecutius, l’Ajuntament de Badia
del Vallès va organitzar un munt
d’activitats nadalenques al carrer
per a tots els nens i nenes de 3 a
12 anys i per a les seves famílies.
Les jornades van comptar amb
un elevat índex de participació, ja
que també van participar-hi nens
i nenes de les veïnes poblacions de
Barberà, Sabadell, Cerdanyola i
fins i tot, de la Llagosta.
La clausura es va fer amb una
activitat anomenada “la xocolatada missatgera”. Una activitat
que va consistir a escriure un desig per a l’any nou per penjar-lo
en un mural gegant i posteriorment, fer un tast de xocolata calenta amb melindros.
Durant els 4 dies que van durar
les activitats, la canalla va poder
gaudir d’un taller de maquillatge, on se’ls va caracteritzar de

diversos personatges com: la
kittie, Spiderman, dracs, princeses, entre d’altres. Entre la
resta d’activitats va destacar un
taller d’elaboració de postals de
Nadal, amb la temàtica d’any
nou. En el mateix sentit, la
plaça de l’Ajuntament va acollir diversos jocs tradicionals,
com: el joc de la corda, curses

de sacs, tres en ratlla, diàbolos, bitlles catalanes, el paracaigudes, construccions i d’altres
jocs. Els més petits també van
poder gaudir de més de 25 jocs
gegants que les noies de “LA
PANTOMIMA” (Lleida) els
van facilitar. Totes les joguines
eren fetes per elles mateixes i
construïdes en fusta. n

Gairebé un centenar
de persones
premiades a la Festa
del Comerç
Un total de 4.000 euros es
van repartir a gairebé un centenar de persones que van resultar premiades durant el
sorteig de Nadal, celebrat el
passat mes de desembre, a la
plaça de l’Ajuntament de Badia del Vallès. Una iniciativa
del departament de Comerç
de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els premis van consistir en 10 carrets
d’anar a comprar, plens de

productes nadalencs i diversos
vals de compra de diferents imports: 7 premis en vals de 150
euros, 10 premis en vals de 100
euros i 20 premis en vals de 50
euros i 50, de 20 euros.
El sorteig va tenir lloc a la
plaça de l’Ajuntament, a càrrec del regidor de Comerç,
Pau Domínguez, i d’un grup
d’animació que va dinamitzar
la jornada durant tot el matí
amb diversos tallers per a petits
i grans. n

Es recullen més de 800 joguines
solidàries
Al voltant de 800 joguines
es van recollir el passat 15
de desembre al Casal de Joves de Badia del Vallès, durant
l’acte de lliurament de joguines solidàries que organitza “la
Caixa”, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Badia del
Vallès. A l’acte hi van assistir
l’alcaldessa de Badia, Eva Menor i diversos representants de
l’entitat “la Caixa”.
Aquesta iniciativa pretén ampliar i reforçar la tasca de l’Obra
Social que realitza “la Caixa” a
diverses poblacions i alhora donar suport a la feina duta a terme pels municipis i entitats que
fa anys que hi treballen, per tal
que cap nen es quedi sense joguines aquest Nadal.
El pressupost destinat aquest
any, s’ha ampliat un 26,40 %
respecte l’any anterior i s’ha augmentat el número de poblacions
amb l’ incorporació de Castellar
del Vallès i Sant Llorenç Savall.

Això ha permès distribuir un total de 3.020 joguines.
El projecte per a la Campanya
“Joguines Solidàries 2011”,
s’inicià el passat mes d’agost.
Després de realitzar un seguiment de la destinació de les
joguines de la campanya anterior, valorar les opinions de
les diferents regidories de Serveis Socials dels ajuntaments
i dels altres beneficiaris, i respectant les necessitats que

presentava cada municipi, es
va realitzar una acurada selecció i compra de joguines noves, diferenciant quatre grups
d’edat: de 0 a 3 anys, de 4 a
7 anys, de 8 a 11 anys i més
grans de 12 anys.
Igual que en les campanyes anteriors, les joguines que “la
Caixa” regala aquest any són bàsicament lúdiques i educatives,
funcionen gairebé totes sense
piles i no son bèl·liques. n

La regidora Montserrat Jiménez, l’alcaldessa Eva Menor i representants de l’entitat la Caixa

El regidor de comerç, Pau Domínguez, moments previs al sorteig

Pau Domínguez durant el sorteig de la Festa del Comerç
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El SMO disposa d’un punt
d’autoservei del SOC
El Servei Municipal d’Ocupació
de Badia del Vallès (ubicat a
l’edifici el Molí -Av. de la Costa Blava, s/n) disposa d’un
Punt d’Autoservei del Servei
d’Ocupació de Catalunya (PAS).
Un aparell informatitzat i connectat via Internet al SOC, que
permet fer algunes gestions
i tràmits sense haver d’anar

personalment a l’Oficina de
Treball del SOC, ubicada a Barberà del Vallès. L’horari de funcionament és de 8 a 20 hores.
El PAS permet fer pràcticament els
mateixos tràmits i gestions que es
poden fer per Internet, com ara la
renovació de la demanda, la cerca
i inscripció a cursos de Formació
Ocupacional, la cerca i inscripció

Ajuntament i
Humana signen un
conveni de millora
L’Ajuntament de Badia del
Vallès signa un conveni de
col·laboració amb l’entitat HUMANA (Fundación Pueblo para
Pueblo), per tal de millorar la
qualitat del servei de recollida
selectiva de roba usada.
Totes les activitats relacionades
amb la recollida selectiva de roba
usada són totalment gratuïtes.
La quantitat de roba usada que
es reculli quedarà a disposició de
l’Ajuntament de Badia del Vallès
per a l’ús que consideri convenient, a través de l’Àrea d’Acció
Social i Cultural o bé, podrà ser
substituïda per 20 vals gratuïts
(amb un valor de 30 euros cada
unitat), amb els quals es podrà
adquirir roba als establiments comercials d’HUMANA (Fundación Pueblo para Pueblo).
HUMANA (Fundación Pueblo para Pueblo) està disposada
a realitzar, en col·laboració i de
mutu acord amb l’Ajuntament

de Badia del Vallès, les accions
de sensibilització (xerrades, conferències, jornades, campanyes
i altres accions) que es considerin necessàries per tal de conscienciar els potencials usuaris
del servei, sobre la importància
social de la recollida selectiva
de la roba usada per promoure així, una consciència sostenible i de protecció amb el medi
ambient. Així mateix, també es
duran a terme les accions que es
considerin oportunes per informar els usuaris sobre la ubicació
exacta dels contenidors de recollida de roba usada. n

Els contenidors s’ubicaran a les zones següents
1. Davant dels CEIP Las Seguidillas/ La Muñeira (Av. de la Via de laPlata, s/n)
2. D
 avant dels CEIP La Jota / La Sardana (C. de la Bètica, s/n)
3. Plaça de Montjuïc amb av. de la Costa Brava (davant el Mercadona, a la bateria de recollida selectiva)
4. M
 ercat Municipal (Av. de la Via de la Plata, s/n)
5. C. de Saragossa, a prop de la Guàrdia Civil, a la bateria de recollida
selectiva
6. E coparada del Mercat Municipal (contenidor de l’Ajuntament)

a ofertes de feina o l’obtenció
d’alguns documents, però no permet la inscripció al SOC o la tramitació de prestacions per desocupació, que requereixen la
presència de l’interessat / la interessada a l’oficina. Tampoc permet la
inscripció al portal Feinactiva, que
es fa via Internet però és un tràmit
força llarg i feixuc.

El Punt d’Autoservei del
SOC té l’aparença d’un caixer automàtic i permet fer algunes gestions i tràmits sense necessitat de desplaçar-se.
S’ha instal·lat al vestíbul de
la planta baixa de l’edifici
el Molí i és un servei adscrit al Servei Municipal
d’Ocupació.

Les persones usuàries que tinguin
dubtes en la utilització o que detectin alguna anomalia en el funcionament, es podran adreçar al personal de consergeria del matí i de la
tarda de l’edifici, que s’encarregaran
d’aclarir possibles dubtes, de fer la
reposició de consumibles i de comunicar avaries i anomalies de funcionament al SOC. n
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Información de la Asociación de viudos/as
El pasado mes de noviembre y diciembre, la Asociación de Viduos/
as llevo a cabo las salidas a cantar villancicos a los centros de día
y residencias de gent gran, como
cada año. Cada vez son más solicitadas, habiendo aumentado a
seis centros en esta ocasión, uno
de ellos en Barcelona. Así, la Asociación da a conocer el nombre de
Badia del Valles por los alrededores y permite a la gente pasar un
rato agradable. La valoración de
estas actuaciones es muy positiva,
se comparte siempre mucha alegría entre el grupo de cantantes y
el público.
El próximo día 9 de marzo, en
el centre Cívico ( 5ª planta) se
llevará a cabo una charla a las
18h de la tarde sobre la músico
terapia como herramienta para
la soledad del duelo.
Esta charla será para todas las personas que quieran asistir y será
impartido por la músico terapeuta
y psicóloga colegiada Cristina Rubio Pachoco col Nª14593.

COMISIÓN
DE LA GENT GRAN
“los malos tratos a las
personas mayores”
Las personas mayores pueden
ser objeto de malos tratos que
se han de clasificar en ocho categorías distintas y son las siguientes:
1ª Abusos físicos: Es el caso de
la fuerza física, que ocasiona
heridas, dolor o lesiones corporales.
2ª Abuso psicológico: Es infringir angustia, pena o estrés
a través de actos o palabras.

3ª Abuso sexual: Incluye todo
acto sexual sin consentimiento, violación, los tocamientos, los atentados contra el
pudor como por ejemplo, el
acoso y la realización de pornografía.
4ª Abuso económico: Es el uso
ilegal o indebido de propieda
des o finanzas pertenecientes
a una persona mayor, negar el
derecho al acceso y control de
los fondos personales.
5ª Negligencia: Es no atender las
necesidades básicas de una persona mayor, como son la salud,
la alimentación, el vestir, la higiene personal y la vivienda.
6ª Autonegligencia: Cuando el
comportamiento de una persona mayor amenaza su propia vida, salud o bienestar, por
ejemplo cuando rechaza su vivienda, comer, lavarse o vestirse.
7ª Abandono: Se considera aban
dono a la deserción completa
por parte de la persona que
ejerce como cuidador o responsable.
8ª Vulneración de los derechos: Comprendemos la
perdida del derecho a la intimidad, privacidad o pertenencias. La negación del derecho a decidir sobre aspectos
de la vida privada, como casarse, divorciarse, recibir visitas o relacionarse con amigos,
incluye también forzarlos al
ingreso en una residencia o el
desalojo del domicilio propio
(acosa inmobiliario).
Según el libro “Prevenir y actuar contra los malos tratos

La Asociación de viudos/as cantando villancicos en los Centros de Día

a los mayores”, de la Doctora
Montserrat Coma Solé.

LA IMPORTANCIA DE
UNA BUENA RELACIÓN
INTERGENERACIONAL
Es la base natural, por la que; niños, padres, abuelos, bisabuelos y
resto de familia tendrán todos unidos una vida llena de satisfacciones,
compartirán los momentos de dificultad e incluso en las situaciones
más difíciles saldrán reforzados por
esa buena relación y unión.
¡Que maravilloso es:
Ver al abuelo embelesado viendo
a sus nietos, en sus gracias, en sus
travesuras, en el cariño transversal
que recíprocamente se tienen.¡ Felicidad para los abuelos y para los
niños, cuyos abuelos son ídolos!
Observar a los padres, tutelar y
guiar a sus hijos, trabajando para saber darles lo que necesitan y si es posible lo que quieren, si es edificante.
Compartir con sus progenitores la
educación de los infantes, recordando como fueron educados ellos y
adaptándose a los tiempos actuales.
Contemplar como los niños
adoran a sus padres, se sienten

seguros con ellos, los necesitan, son su vida. Como ven a los
abuelos?: Como las personas
tiernas que velan por ellos, que
les dan caprichos no perjudiciales, aún desobedeciendo a sus
hijos que se quejan de que los
miman en exceso. Es una bendición de Dios.
Las personas mayores tienen una
importancia muy grande en esta
relación; su cariño tierno por la
edad, su experiencia y sabiduría
por los años vividos que deben ser
referencia para los menores y maduros, su entrega fraternal y entrañable por sus hijos, sus nietos…
les hacen merecedores del respeto
de toda la familia.
Los adolescentes, necesitan tener referentes que pueden ser los
abuelos o los padres. También
tienen su mundo en el exterior
que para ellos es muy importante,
los está formando y reforzando
en su identidad, conjuntamente
con lo que viven en familia. Los
mayores y maduros deben intentar ser cómplices con ellos, entenderlos, darles e infundirles confianza, siendo “colegas”, además

de padres y abuelos propiciando
un conocimiento de ellos, para
a cada uno, darle lo que necesita justamente, sin esplendidad
superflua ni excesiva austeridad.
¡Que por su esfuerzo se les recompense en lo que quieren, con
mesura y dándole importancia al
esfuerzo!
Los padres, es muy importante
sean referencia para sus hijos, vigilantes y guías y seguidores de sus
caminos, tanto en casa como en el
exterior y apoyo y seguridad para
sus progenitores a los que les deben el respeto y cariño de todo lo
que han recibido de ellos.
Por todo esto y mucho más “LA
COMISSIÓ DE LA GENT
GRAN” del PLA COMUNITARI trabaja y quiere hacerlo mucho más; fomentar salidas, días de
cine, conferencias, comidas, etc.
Todo lo que contribuya a enlazar
y reforzar la UNIÓN INTERGENERACIONAL EN BADIA.
Francesc Martínez, componente de:
“LA COMISSIÓ DE LA
GENT GRAN” DEL PLA
COMUNITARI EN BADIA n

SERVEI MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ
- Borsa de treball
- Prospecció d’empreses
i captació d’ofertes de
treball
- Programa de millora
de competències per a
l’ocupació
- Itineraris d’informació,
orientació, formació i
inserció
- Càpsules formatives
- Accions adreçades a la
formació i inserció de
joves en situació d’atur
Servei Municipal d’Ocupació
Edifici El Molí
C/ Costa Blava, s/n.
Tel. 93 718 16 62

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
• Feu una llista dels productes que us interessen, d’acord amb el vostre pressupost.
• Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior
de l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.
• Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
• Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en
liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
• Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre
aquest sistema en període de rebaixes.
• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte. Els productes han d’estar
etiquetats en català i/o castellà.
• Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs
comercials i la publicitat del producte juntament amb les seves característiques. Si detecteu defectes en el producte, cal
que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra.
• Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi.
L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
• Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.
Podeu consultar l’aprovació del nou codi de
consum publicat DOGC 5677 amb data 23/07/2010
al web www.consum.cat

AV Í S

Amb motiu de les obres de
remodelació i millora de
l’equipament, la biblioteca
romandrà tancada des del 27
de desembre de 2010 fins a
principi del mes de juny de
2011.

Per evitar que les devolucions de
material coincideixin amb les
dates de tancament, ampliem el
període de préstec.
Us agrairem però, que si podeu
tornar els materials abans del 24
de desembre, ho feu. En cas
contrari, cuideu i controleu el
material prestat fins a la
reobertura de la biblioteca.
Disculpeu les molèsties.
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En Marxa la reforma integral del Mercat Municipal

Des del passat 21 de gener, i durant un període aproximat de 4
mesos, s’estan duent a terme les

II i III fases del projecte d’arranjament integral del Mercat Municipal. Un projecte subvencionat per Xarxa Barcelona que
parteix de la voluntat del consistori d’oferir un millor servei a la
ciutadania alhora que pretén
millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores del Mercat.
La reforma integral del Mercat
Municipal preveu la millora i arranjament de les instal·lacions en
general. Concretament, aquestes

fases afecten la pavimentació de
la planta baixa, la xarxa de sanejament en el sostre soterrani,
l’arranjament del degoter badalot de l’escala, l’arranjament estructural (soterrani) i la instal·
lació d’aigua.
La segona fase d’aquest projecte
va quedar aprovada definitivament amb un pressupost d’execució global de 128.620 euros,
adjudicada a l’empresa DELTA
3000 SL, en Junta de Govern
Local de 21 de gener de 2010.

Pel que fa a la tercera fase de l’arranjament, es preveu un pressupost total de 132.053,69€ i encara es troba en fase de licitació.
L’Ajuntament demana els usuaris que disculpin les molèsties i
inconvenients que aquestes
obres de millora puguin ocasionar als usuaris d’aquest establiment. Així mateix, s’aprofita per
informar que des de la voluntat
de reforçar i potenciar el comerç
local, s’ha ampliat l’horari comercial. n

El nou horari del
Mercat Municipal és:
Dilluns, de 8 a 13 hores
De dimarts a dijous, de
7.30 a 14.00 hores
Divendres, de 7.30
a 20.30 hores
Dissabtes, de 7.30
a 14.30 hores

Enllestides les tasques de desbrossa, i
retirada de residus
Les tasques de desbrossa, i de
retirada de residus ja s’han enllestit a diverses zones de la ciutat. Des del passat 3 de gener al
21 d’enguany, un grup de dotze persones (10 especialistes i 2
caps de colla) han estat treballant per tal de mantenir les zones verdes del municipi. Una
iniciativa emmarcada dins del
Pla d’Ocupació de Manteniment Forestal/ Periurbà.
El pla d’ocupació està emmarcat dins el Projecte Impuls,
gestionat per la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i

cofinançat pel Fons Social Europeu i pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, amb l’objectiu
de formar persones en situació
d’atur dins de l’àmbit del manteniment a zones naturals i periurbanes.
Aquestes actuacions s’han dut a
terme en diverses etapes. La primera setmana es va actuar a les
zones del parc de les Illes Balears,
el parc de la Petanca, la zona de
la Deixalleria i la de l’edifici el
Molí. Seguidament, durant la segona setmana, les actuacions es
van dur a terme al talús del poliesportiu (camp de futbol) i al

lateral de la carretera del riu. Per
últim, les tasques van concloure
al bosc del carrer de la Bètica,
concretament al voltant de les escales mecàniques. n
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Ajudes econòmiques per a la instal·lació
d’ascensors i supressió de barreres
arquitectòniques

El Consorci Metropolità de
l’Habitatge ha impulsat el programa Puja! per tal d’oferir

ajuts econòmics als ciutadans i
ciutadanes per a la instal·lació
d’ascensors amb itinerari practicable i per a la supressió de barreres arquitectòniques.
El Consorci Metropolità de
l’Habitatge uneix els esforços de
la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments metropolitans amb
l’objectiu de fer millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Per tal de demanar l’ajut, l’edifici
ha d’estar destinat a habitatge,
no disposar d’ascensor ni haver
iniciat les obres d’instal·lació.

La convocatòria per sol·licitar
els ajuts resta oberta durant tot
l’any i ha de ser sol·licitada per
la comunitat de propietaris. Per
conèixer els passos a seguir per
sol·licitar aquests ajuts, els interessats es poden adreçar al Servei
d’Habitatge de l’Ajuntament de
Badia del Vallès (planta baixa de
l’edifici).
Oficina Comarcal d’Habitatge
Amb l’objectiu de facilitar informació puntual en matèria
d’habitatge a tots els usuaris

interessats i especialment, a
aquells al municipi dels quals
no comptin amb una Oficina Local d’Habitatge, el Consell Comarcal del Vallès Occidental disposa d’una Oficina
Comarcal d’Habitatge que
ofereix informació i assessorament en matèria d’habitatge,
tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges.
També gestiona sol·licituds
de cèdules d’habitabilitat
d’habitatge usat.

Aquesta Oficina Comarcal
d’Habitatge va néixer l’any 2008
mitjançant la formalització d’un
conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal
del Vallès Occidental.
Per tal de garantir una bona
atenció, podeu concertar cita
prèvia al telèfon 93 727 35 34,
de dilluns a dijous, de 9 a 18 h,
i divendres, de 9 a 14 h, o bé
enviant un correu electrònic a
l’adreça: habitatge@ccvoc.cat. n

Subvencions per renovar finestres i
tancaments a les llars i als comerços
La Generalitat de Catalunya,
a través de l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN), ha obert
la segona convocatòria del Pla
Renova’t de finestres, i tancaments de portes, vidrieres i claraboies. L’objectiu és fomentar

l’aplicació de mesures que permetin l’estalvi i l’eficiència
energètica tant a les llars com
als comerços, com a mínim, en
un 20%.
El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 30 d’abril

de 2011 o quan s’exhaureixi el
pressupost previst destinat a
aquest pla.
L’empresa encarregada de tramitar el Pla Renova’t de finestres disposarà d’oficines
repartides per tot el territori

català que ajudaran a tramitar les sol·licituds. Les adreces, telèfons, horaris i tota la
informació del Pla Renova’t
de finestres es pot consultar al
web municipal www.badiadelvalles.net. n
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Cursos, activitats i
serveis a disposició de
les famílies

L’Ajuntament de
Badia organitza
un taller de teatre

Des del passat mes de gener
i fins el proper mes de març,
l’Ajuntament de Badia del Vallès i el Pla Educatiu d’Entorn
posen a disposició de les famílies diversos cursos i activitats
dins dels Espais Familiars.
L’oferta d’activitats i cursos és
molt àmplia. S’ha organitzat des
d’un curs de preparació al part
amb servei d’acompanyament
durant el postpart, fins a un curs

L’Ajuntament de Badia del
Vallès organitza un taller setmanal de teatre per als joves
de Badia. El taller de teatre
suposa un recurs que permet articular diferents formes d’expressió amb diferents llenguatges vinculats a
un projecte comú. Una iniciativa per donar suport a la
formació integral de les persones.
El teatre permet articular propostes d’expressió amb llenguatges molt diversos com la
dansa, la plàstica, la música,
l’expressió corporal, oral i escrita, i que es vinculen a un projecte comú on els participants

de massatge infantil per a nadons
o fins i tot, un servei d’assessoria
de lactància materna. A més,
amb visites prèviament concertades, es posa a disposició
de les persones interessades un
servei d’assessorament familiar,
per tal que una psicòloga especialitzada en famílies ajudi a resoldre aquelles situacions conflictives sobre la criança dels
més petits.

Al pati de la llar d’infants La
Mainada, es posa a disposició
de tots aquells pares i mares
que vulguin gaudir d’un espai
de joc amb els seus fills. En el
mateix sentit, el Casal d’Infants
també es converteix en un espai
lúdic perquè els infants gaudeixin de la companyia d’altres
infants, mentre els pares i mares es relacionen amb d’altres
famílies. n

LA FESTA
DE LES FAMÍLIES
Congrés de Famílies
Aquest any, la Festa de les Famílies -Congrés de Famílies arriba a Badia amb molts canvis.
Les famílies de Badia podreu
gaudir de diverses activitats
pensades per a vosaltres. Han
estat organitzades per famílies,
professionals del municipi, infants i adolescents. Tot això tindrà lloc del 21 al 27 de març, a

diferents emplaçaments de Badia del Vallès. Entre d’altres activitats hi haurà: teatrefòrum,
tallers familiars i cinefòrum. El
cap de setmana estarà ple d’activitats lúdiques: actuacions, tallers, gimcana, cursa de gatejats...).
A més, aquest any, i després
de dos anys de trobades on

professionals dels serveis, entitats i ciutadans/es han dialogat i consensuat aspectes que
tenen que veure amb l’autonomia dels infants i adolescents
de Badia, el dia 23 es presentarà la guia: Sabeu tot el què
puc fer?
Us animem a tots/es a participar
d’aquesta gran festa familiar! n

poden trobar l’espai per a desenvolupar-les.
El taller consistirà bàsicament a treballar tècniques
d’expressió corporal i de comunicació. La metodologia
del taller serà participativa i
enfocada a l’aprenentatge a través del joc i de la desmecanització. S’impartirà durant tots
els dimecres, des del proper 9
de febrer i fins al mes de juliol,
de 17.30 a 19.30 h, al Casal de
Joves, per un preu de 10 euros
mensuals.
Per a més informació, us podeu adreçar al Casal de Joves
937294651. Pregunteu pels
Educadors de Carrer. n
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La Junta de Govern Local ha adjudicat
l’empresa que remodelarà la
Biblioteca Municipal
La sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 21 de gener de 2010 ha
adjudicat la contractació de
les obres de millora de la Biblioteca Municipal Vicente
Aleixandre. Unes obres emmarcades dins de la voluntat
continua de l’Ajuntament,
de millorar les condicions de
vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
Des del passat mes de desembre i fins el proper mes de juny,
la Biblioteca està tancada per
obres de reforma. L’empresa
adjudicatària és CONSTRUCCIONES RUBICAST 2005
S.L, per un import total de
228.745,88 euros.
La Biblioteca és un edifici que
fou construït l’any 1983 pels arquitectes Martorell- Mackay Arquitectes. El projecte de millora
significarà un increment en la
qualitat de l’espai per al municipi i en concret, per a la ciutadania i les persones usuàries.
Concretament, la reforma suposa l’adequació interior de la
biblioteca, tant pel que fa a la
supressió de barreres arquitectòniques, com l’adequació dels espais a les noves tecnologies. Entre les actuacions que es duran a

terme, destaquen: els canvis en
els accessos, els elements de control, la distribució de mobiliari i
l’adaptació tant de la instal·lació
elèctrica com de la informàtica a
les noves normatives.
En aquest sentit, pel que
fa a la zona de la biblioteca, es diferenciarà amb elements verticals els espais destinats a adults dels que siguin
per a ús infantil. A més, per
tal d’ampliar la zona d’accés,
es canviarà la zona d’oficines
de direcció, per deixar un espai més ampli d’accés on
s’ubicarà l’hemeroteca i la
zona d’audiovisual.
Pel que fa a la sala annexa, on es
trobava la zona infantil, s’hi ubicaran diferents sales annexes,
com ara una aula per a formació
i una altra de polivalent. Es mantindrà la façana de l’edifici. Només es sanejarà i es renovarà la
fusteria, s’obriran algunes obertures que en l’actualitat es trobaven
tancades.
Altres punts de l’ordre
del dia
S’han aprovat altres punts
de l’ordre del dia com són,
l’adjudicació del contracte
del servei de poda de l’arbrat
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A TOTS ELS
COMERCIANTS
DE BADIA DEL
VALLÈS!
PROPERA FIRA
DEL COMERÇ
DIUMENGE
3 D’ABRIL DE 2011
HORARI I UBICACIÓ
PREVISTA:
Plaça de l’ajuntament de
10 a 19 hores

viari de la ciutat a l’empresa
URBASER S.A., per un import de 75.591,96 euros. Sens
dubte, un esforç per al municipi per tal de garantir la salubritat i la bones condicions
de l’arbrat badienc. Aquest fet
afecta directament la qualitat
de vida de les persones que
viuen a la ciutat.
En el mateix sentit, també s’ha
adjudicat la reforma integral de
la segona fase del mercat municipal a l’empresa DELTA 3000
S.L, per un import total de
128.620 euros. Aquesta segona

fase està inclosa dins del projecte
de la reforma integral del Mercat
Municipal. En aquesta actuació
en concret, es preveu la millora
del paviment existent, i la millora
de la majoria de les instal·lacions.
La reforma integral del Mercat
Municipal parteix de la voluntat del consistori per oferir un
millor servei a la ciutadania i
també millorar les condicions
de treball dels venedors. Amb
aquesta mesura es reforçarà i
potenciarà el comerç local, alhora que es garantirà la seva
continuïtat. n

Tots aquells
comerciants interessats
en participar, us
podeu adreçar al
departament de comerç
de l’Ajuntament, o bé
mitjançant l’adreça
electrònica
fcbadia@
badiadelvalles.net
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Més participació i més activitats
a la XXIX edició de les Jornades
Associatives i Culturals de Badia
Durant 10 dies consecutius, la
XXIX edició de les jornades Associatives i Culturals van incrementar notablement la participació dels assistents, així com el
nombre d’activitats organitzades
per les Entitats que conformen la
Federació d’Entitats Culturals de
Badia del Vallès.
Les jornades plenes d’intenses i
nombroses activitats es van desenvolupar a diferents equipaments de la ciutat, especialment
a l’edifici Antonio Machado, a
l’Auditori Municipal i al Parc
Joan Oliver. Aquestes jornades
van destacar especialment per la

L’alcaldessa Eva Menor amb la Fundació Tallers a la XXIX edició de les Jornades Associatives

Activitats infantils

Gran participació a les activitats

qualitat de totes les activitats programades i per la gran participació dels badiencs i del món associatiu de la ciutat.
El programa d’aquesta 29a edició de les Jornades Associatives
va presentar més de 70 activitats organitzades per la Federació
d’Entitats Culturals (FEC), conjuntament amb quasi una quarantena d’entitats del municipi. Al
llarg dels 10 dies d’aquesta mostra, els diferents equipaments i
espais de la ciutat van acollir tota
mena d’actes pensats per a tots
els públics, des dels més petits als
més grans. Es va organitzar des

d’espectacles, conferències, exposicions, concerts, recitals de
poesia, representacions teatrals,
passis de pel·lícules, trobades de
gegants, bingo solidari, tallers de
manualitats, partides simultànies
d’escacs, videofòrums, mostres
gastronòmiques, exhibicions de
ball de saló, de flamenc, regionals,
tradicionals, de sardanes, etc.
Un esdeveniment que sens dubte s’ha anat consolidant amb
el temps com la fira associativa
més antiga de Catalunya i que
suposa un referent tant per Badia del Vallès com per la resta de
Catalunya. n

Inauguració XXIX edició Jornades Associatives

Plens municipals
El Ple Municipal celebrat el passat
26 de gener de 2010 va aprovar
per unanimitat el canvi de nom del
Camp de Futbol Municipal de Badia
del Vallès, pel de Camp de Futbol
Municipal Sergio Busquets Burgos.
Una decisió que pretén reconèixer la
tasca del jove esportista local que
compta amb un gran nombre de
títols assolits. La celebració pública
de l’acte en el que es farà oportú el
seu reconeixement queda encara
pendent de concretar.
Aquesta decisió va néixer arrel d’una
proposta feta per diverses parts.
D’una banda, el Club Deportivo Badia, d’altre, el president del Consell
de Clubs i també, per aclamació popular, durant l’acte en el que se li va
retre homenatge el passat mes de
juliol, després d’aconseguir el títol
de Campió Mundial. Davant aquests
fets el Sr. Pacheco, regidor d’ esports, va sotmetre la decisió a vota-

ció del Consell, on es va aprovar per
unanimitat el fet de portar aquesta
decisió al Govern Municipal.
D’altre banda, també per votació
unànime, es van aprovar les noves
tarifes de taxi per aquest any 2011.
Tanmateix es va aprovar un altre
punt de l’ordre del dia que insta al
Govern de l’Estat a modificar la llei
hipotecària per tal d’evitar així, els
desnonaments per motius econòmics.
El que pretén aquesta instància és
fer pal·les que les famílies no només
s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat
bancària interposa una demanda i
s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta
de l’immoble. Si la subhasta queda
deserta (cosa que en l’actual context
de crisi passa en més del 90% dels
casos), amb la llei vigent l’entitat

bancària s’adjudica l’habitatge pel
50% del valor de taxació i segueix
reclamant el pagament de el deute
restant, més els interessos i costes
judicials, a les persones en situació
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així
com embargaments als avaladors.

És a dir, a més de perdre l’habitatge, milers de famílies s’enfronten a
una condemna financera de per vida
que es tradueix en una condemna
a l’exclusió social i l’economia submergida.
En el mateix sentit, també es va
aprovar unànimement una moció

d’ICV-EUiA instant pel manteniment
del programa temporal de protecció per desocupació i inserció. Una
mesura que apel·la, entre d’altres
coses, al Govern Central a mantenir
el PRODI que ha donat cobertura a
688.894 persones, des de l’inici de
l’aplicació del programa. Tanmateix,
també es demana l’ampliació d’ajudes d’emergència a famílies que no
poden pagar el seu lloguer o la seva
hipoteca i evitar situacions d’exclusió social que aquesta crisi econòmica està comportant.
Un altre moció aprovada, l’únic punt
disconforme de la sessió, va ser la
que va presentar CIU. Amb 15 vots a
favor (PSC, ICV-EuIA, AEB) i un vot
en contra (PP) es va aprovar la moció de rebuig a la sentència del suprem contra la immersió lingüística
de les escoles catalanes que exigeix
a la Generalitat a introduir el castellà
com a llengua vehicular a l’escola.
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Consells de Seguretat al domicili
PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
• No obriu la porta a persones desconegudes.
• Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i
comproveu el servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon que
us faciliti el possible instal·lador.
• Recolliu diàriament la correspondència per
evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
• Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer i de la vivenda.
• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i
comproveu que cap desconegut aprofita
per entrar-hi.
• No deixeu les claus posades al pany exterior, ni sota l’estora de l’entrada, ni a la bústia, ni en cap altre amagatall extern al domicili.
• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

MESURES DE SEGURETAT
Accessos interiors
• Tanqueu bé tots els accessos a l’hora
d’anar a dormir i també quan sou fora de
casa.
• Una balda interior a les portes d’accés és
molt útil.
Accessos exteriors
• Protegiu-vos per mitjà de portes blindades,
reixes a les finestres, panys de seguretat, etc.
• Si fan obres a l’exterior del vostre edifici,
assegureuvos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.
Alarma
• C onnecteu-la sempre, mentre dormiu i
quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
• Cal que estigui connectada a una central
d’alarmes que avisi la policia.
• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les
instruccions de l’instal·lador i en un lloc on
sigui difícil accedir.
• Si guardeu a casa objectes de valor, cal
que instal·leu mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres necessitats.
Comproveu que l’empresa instal·ladora
compleix tots els requisits legals.
• Guardeu els documents de tots els electrodomèstics per facilitar la identificació dels
aparells en cas de robatori.

QUAN MARXEU DE VACANCES
• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
• Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu l’alarma.
• É s convenient que tingueu un inventari
d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facilita la identificació dels
objectes en cas de robatori.
• Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.
• Eviteu explicar que us absenteu de casa, si
parleu amb persones desconegudes.
• No deixeu senyals visibles que facin pensar
que sou fora de casa.
• No exterioritzeu que la casa queda sense
habitar.
• No deixeu al contestador automàtic cap
missatge en què es dedueixi que sou fora.
Podeu activar el desviament de trucades
per poder respondre sempre.
• Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

Important: Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili,
no dubteu a trucar a la policia. Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un robatori, mantingueu
la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us indicarà els passos a seguir i durà a terme la investigació adequada amb personal
especialitzat.
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Ajuntament de

Badia
del Vallès

Policia Local Badia

Actualitat

ESTADES
ESPORTIVES
DURANT LA
SETMANA
BLANCA
Dies

del 7 al 11 de març
Activitats dirigides a
nens i nenes de
3 a 16 anys

Inscripcions a partir
del 7 de febrer

Organitza

L’ajuntament de
Badia del Vallès,
Futbol Sala
La Sardana i Club de
Basquet Nou Badia

Febrer de 2011

Finals Comarcals
Escolars a Badia
El servei d’esports de l’ajuntament de Badia del Vallès, les entitats esportives de la ciutat, conjuntament amb el Consell esportiu
del Vallès Occidental Sud organitzaran diferents finals comarcals
escolars d’escacs, Tenis taula, futbol sala aleví i basquetbol aleví,
a partir del mes de febrer d’enguany i fins el proper mes d’abril.

Les properes jornades comarcals d’escacs
escolars tindran lloc els dies 4, 11, 18 i 25
de febrer al centre cívic de Badia

La final comarcal de Tenis
taula escolar tindrà lloc el
proper 26 de març al Complex
Esportiu de Badia del Vallès

La final comarcal de Futbol Sala
(Futbol Sala la Sardana) i
Basquet Aleví (Club Basquet Nou
Badia) escolars es desenvoluparan
el dia 30 d’abril al Complex Esportiu

21

22

Esports

Febrer de 2011

Nit de l’Esport 2011
El proper 8 d’abril se celebrarà a Badia del Vallès per primera vegada, la Nit de l’Esport Badienc.
Un esdeveniment que reconeix els mèrits esportius de les persones i entitats del municipi.
Badia compta amb un calendari
esportiu intens i variat, amb entitats esportives dinàmiques i
amb una població avesada a
practicar l’esport, fet que ha permès a la ciutat esdevenir el bressol i la seu de grans entitats i esportistes. L’esport requereix
concentració, disciplina i grans
dosis d’esforç, i per això és important oferir-los un just reconeixement. Precisament aquest
és l’objectiu de la Nit de l’Esport
Badienc: homenatjar els/les esportistes que, juntament amb
les entitats esportives, són els veritables indicadors de la força de
Badia com a ciutat esportiva
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Badia del Vallès ofereix a la ciutadania la possibilitat de fer propostes lliures sobre

esportistes i entitats esportives
que han assolit mèrits durant
l’any 2010 o durant la seva trajectòria esportiva, tots el anys
que han fet esport.
També es poden fer mencions
especials a persones involucrades en el món de l’esport que
cal considerar a l’hora de repartir els guardons. Per tant,
del 17 de gener al 28 de febrer,
qualsevol veí, veïna o entitat
de Badia del Vallès pot fer els
suggeriments que cregui oportuns només omplint un formulari i lliurant-lo a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania (av.
de Burgos, s/n, de dilluns a divendres), o bé descarregant el
formulari i les bases del concurs a la pàgina web municipal. www.badiadelvalles.net

BASES DEL CONCURS
nC
 ada club premiarà el seu /la seva
millor esportista, equip o secció. És
a dir, a la cerimònia, cada club rebrà com a mínim, un premi.
n L es categories seran les següents:
- Millor esportista individual
- Millor equip
- Millor promesa esportiva
- Millor trajectòria esportiva
- Menció especial
- Millor entrenador/a
- Millor esportista amb discapacitat
- Millor entitat.
Poden optar al títol de millor
esportista i a la resta de premis que atorgarà el Jurat, les
persones que hagin nascut a Badia o hi resideixin i hi estiguin empadronades de fa 5 anys o més, o
formin part d’un equip de la ciutat. En aquest últim cas, però, cal
que l’esportista acrediti un mínim
de 3 anys o temporades en un
equip o club de la ciutat.
Poden optar al títol d’entitat més
destacada de Badia, aquelles

entitats que estiguin legalment
constituïdes i inscrites al Registre
Municipal d’Entitats de Badia del
Vallès, que les seves finalitats bàsiques siguin la promoció i la pràctica
de l’esport i que tinguin la seva seu
a Badia del Vallès.

- Distinció per al millor entrenador/ per a la millor entrenadora.
- 
Un trofeu per a cadascun/a
dels/de les 3 millors esportistes adaptats/ades.
- Un trofeu per a cadascuna de
les 3 millors entitats.

Poden optar al títol de Menció
Especial, la persona o persones
que estiguin o hagin estat vinculades al món de l’esport de Badia del
Vallès, en algun club o que promocionin o hagin promocionat Badia
del Vallès per la via de l’esport.

En qualsevol dels casos, cap premi podrà quedar desert. Els candidats finalistes seran comunicats
en el moment de la seva elecció
pel Jurat, una vegada realitzada la
primera votació.

n L es distincions consistiran en:
-
Un trofeu per a cadascun/a
dels/de les 3 millors esportistes individuals.
- Un trofeu per a cadascun dels
3 millors equips.
- Un trofeu per a cadascuna de
les 3 millors promeses esportives.
- Distinció per a la millor trajectòria esportiva.
- Distinció per a la millor menció
especial.

n L es candidatures presentades a
través dels formularis emplenats
per la ciutadania i les entitats es
valoraran mitjançant dues vies:
- Abans del 31 de març, el Jurat
escollirà tres de les candidatures
presentades per a l’elecció dels/
de les finalistes i altres guardonats i en farà públic el llistat.
- El 8 d’abril, durant el dia de la
Nit de l’Esport Badienc, el Jurat escollirà les classificacions
de les categories i les persones
guardonades.

Si us voleu descarregar la Reglamentació per a la concessió de distincions esportives a la Nit de l’Esport Badienc
visiteu la nostra pàgina web: www.badiadelvalles.net

Esports

23

Febrer de 2011

Badia del Vallès participa per tercer any
consecutiu a una reeixida Final de
Cros Escolar 2011
Un total de 84 nens i nenes de
Badia del Vallès van participar a
la Final de Cros Escolar Comarcal 2011, que va tenir lloc el passat dissabte 15 de Gener, al Parc
Central Vallès. Una final on es
van aconseguir 6 medalles d´or,
5 medalles de plata i 10 medalles de bronze. A més, 33 dels
participants badiencs es van
classificar per als campionats de
Cros Escolar que es disputaran
el proper 20 de febrer al Pla
d’Estany.
L’acte va estar presentat per segon any consecutiu pel televisiu
German, conegut pel seu pas

els programes de televiso de
Gran Hermano i “Mujeres,
hombres y viceversa. Entre les
personalitats es va comptar
amb la presència el regidor
d´Esports de Badia del Vallès i
Secretari del Consell Esportiu
del Vallès, Isabelo Pacheco; el
tresorer del Consell Esportiu
del Vallès Occidental i regidor
d’esports de Barberà del Vallès,
Ignacio Navarro; el president
del Consell Esportiu de Sabadell i regidor d’esports de Sabadell, Josep Ayuso i el técnic
d ’esports de Sabadell Juan
Emilio Romero. Tots ells van

estar els encarregats de lliurar
els trofeus i medalles de Cros.
Amb una impecable organització per part del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud,
on està adherit Badia del Vallès
i el Consell Esportiu de Sabadell, es van habilitar dues carpes
(organització i meta) amb els
corresponents premis per als
guanyadors. El premi va consistir en una bossa amb beguda
isotònica, fruita, barretes de cereals, una ronyonera, un àlbum
de la Lliga de Fútbol professional, adhesius i una matrícula de
bicicleta. n

Propera passejada
“A cent cap als cent”
a Badia del Vallès

Curs gratuït de
Defensa Personal
per a dones

Badia del Vallès serà la protagonista el proper 16 de febrer,a la
segona passejada del Cicle Passejades que inclou el programa
per a la Gent Gran de l’Àrea
d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
Una iniciativa que ha resultat
tot un èxit, ja que les places es
van exhaurir en tan sols dues
hores des de que s’obrissin les
inscripcions el passat 17 de gener. Es preveu la participació
d’unes 180 persones de diferents
municipis. Aquest any es preveu
que el Cicle de Passejades es dugui a terme per 4 municipis
(Sant Celoni, Martorell i Esparraguera) , entre els quals s’inclou
Badia del Vallès.
Les característiques de l’itinerari son las següents: la passejada transcorre íntegrament
per pistes forestals, sense cap
dificultat. Hi ha força paisatge del Vallès. El desnivell positiu (acumulat) és de només

L’Associació de veïns de Badia del Vallès amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
Badia organitzen un curs gratuït de Defensa Personal per
a dones, impartit per la campiona de Judo d’Espanya,
Alicia Alonso.
El curs tindrà lloc al Complex Esportiu de Badia els
dimecres 9, 10 i 23 de Febrer i tots els dimecres del

50 m, la resta és de baixada
suau. La llargada és de 6 Km.
Els desnivells són molt suaus:
50 m de pujada a la primera
part i uns 80 m, a la segona.
9.30 h
10.15 h
10.45 h
11.45 h
13.00 h
13.40 h
14.00 h
15.45 h

A la temporalització de la passejada s’han inclòs les parades
per fer explicacions i petits
descansos. La temporalització
és la següent:

Recepció a la Sala Polivalent Antonio Machado, esmorzar
Trasllat amb els autocars cap al començament de la passejada
Urbanització Can Barata, inici de la caminada.
Mirador de Can Camps, petit descans.
Mirador de Badia
Sala Polivalent Antonio Machado, estiraments
Dinar
Ball i Comiat

mes de març, en horari de
10 a 11.30 hores.
La Defensa Personal és l’art
de preveure o evitar situacions hostils que es poden produir en diverses ocasions. El
curs pretén dotar de les tècniques necessàries per tal de
reduir a l’oponent sense necessitat de utilitzar la violència, augmentat la sensació de
seguretat i auto confiança. n

La contraportada
Moisés Hurtado Pérez
Moisés Hurtado Pérez: Futbolista. Natural de Badia del Vallès. Nace en 1981. Formado en la cantera blanquiazul y jugador del primer equipo hasta el pasado
2010. En la actualidad juega como centrocampista en el Olimpiacos F.C (Grecia).

“El éxito es una palabra sobre valorada, en mi opinión. El éxito de cada uno reside en
aquello que le haga feliz. Me ha costado mucho esfuerzo llegar donde estoy, pero sé que
después de esto hay otra vida que también hay que jugarla y estar preparado para ello.”
Después de casi 18 años en el
RCD Español ¿Qué ha supuesto
para ti este cambio al
Olympiacos? ¿Por qué tomaste
esta decisión?
Ha sido un gran cambio en mi vida,
tanto a nivel personal como en lo deportivo. Fueron muchos años militando en las filas blanquiazules y muchos
amigos de los que debes separarte temporalmente. La decisión se tomó por
un cúmulo de circunstancias: lo primero es la familia y los seres queridos
que te rodean. También era importante que todas las partes, es decir, Español, Olympiacos y yo estuviéramos satisfechas como así fue. A pesar de que
pensaba que acabaría mi carrera como
periquito, siempre me atrajo la idea de
jugar en el extranjero y conocer nuevos
modos de vida y nuevas culturas que
enriquecen mucho.

¿Te costó tomarla?
Evidentemente, fue una decisión muy
meditada y que me costó muchos dolores de cabeza tomarla, pero creo que fue
acertada. Había vivido un último año
muy duro en Barcelona por hechos que
no se olvidan y, a veces, es bueno desconectar un poco de aquello a lo que has
estado acostumbrado tantos años.

¿Te ha ayudado el hecho
de que el ex técnico
del Español, Ernesto
Valverde, sea el técnico del
Olympiacos?
Bueno, es un motivo más que influyó a
la hora de tomar la decisión, aunque no

¿Qué recuerdos tienes tú de
tu paso por las categorías
inferiores de la Selección?

decisivo. Son cuestiones que te mejoran
la adaptación. Él me conoce y sabe lo
que le puedo dar. Fueron unos años muy
buenos con él como técnico y siempre
mostró ser una excelente persona, aparte
de sus éxitos como entrenador.

Fue una experiencia bonita que siempre se recordará. Jugué un preeuropeo
pero luego me tuvieron que operar de
la rodilla y no pude asistir al europeo.
Lo que vivimos este verano fue glorioso. Todo el país vibró y ya tocaba vivir
algo así. Somos unos privilegiados de
haberlo podido disfrutar.

¿Cómo te han recibido en
Grecia?
La verdad es que muy bien. Son gente muy relajada durante el día a día,
pero todo eso se transforma en pasión
cuando se trata de deporte. Olympiacos
aquí es el club más grande y los jugadores son tratados como grandes estrellas
por sus seguidores. Para lo bueno y para
lo malo. Pero en el día a día son gente
muy hospitalaria y educada. Todo esto
ha facilitado la integración. Es un país
muy bello de conocer, sobre todo cuando llega el buen tiempo y puedes disfrutar de las paradisíacas costas griegas.
La comida y el clima son dos cosas que
se valoran muy bien al estar aquí.

¿Qué diferencias hay entre
la liga española y la griega?
La liga griega está evolucionando a
pasos agigantados. Se ha podido ver
como la representación griega en la
Europa league está siendo muy buena.
Están viniendo jugadores extranjeros
de mucho nivel a equipos de aquí y,
poco a poco, irá mejorando más. Evidentemente, la liga española es mejor,
tiene más ritmo y es más competitiva,
aunque quizás los últimos años con
la supremacía de los grandes equipos,
quede un poco deslucida y se agranden
las diferencias.

¿Como es tu día a día en este
país? ¿Te has adaptado?
Mi día a día aquí es menos activo que
en Barcelona. Vine con mi pareja y
está siendo vital en mi adaptación. Llevamos una vida mucho más relajada ya
que estás un poco al margen de toda la
actualidad griega. No leemos prensa ni
vemos la televisión de aquí; entonces
vives como en una burbuja al margen
de todo. Estamos en constante contacto con la actualidad española, ya que
vemos toda la televisión de allí. Es algo
que se agradece mucho cuando estás
fuera de tu país.

¿Qué echas de menos de
España?
A la familia, a los amigos y… ¡al jamón
ibérico!

En los últimos tiempos,
la selección española está
viviendo su momento
más dulce.

Está claro que algo tiene de
especial Badia del Vallés
con el deporte y sobretodo
con el fútbol. Tú te iniciaste
en el CD. Badia ¿Qué te
enseñó este Club?
Badia siempre ha sido cuna de muy
buenos futbolistas. Tiene muchos espacios verdes donde poder jugar cuando eres un niño. Yo, como tantos
otros, aprendí en la calle. Mis inicios
en el CD Badia fueron muy buenos y
guardo muchos amigos de aquella época. Creo que la escuela de fútbol está
haciendo un gran trabajo y es fundamental para los chicos jóvenes el poder
disfrutar de un espacio donde poder
practicar deporte, estar con los amigos
y absorber valores muy positivos.

Cuales son tus proyectos de
futuro, como te ves dentro
de 10 años?
El futuro nunca se sabe. De momento,
estoy acabando la carrera de periodismo
desde aquí. Todo depende de lo saturado que se acabe del fútbol. Siempre me

ha atraído la idea de poder ser entrenador, pero creo que es pronto para pensar en ello porque me veo en los terrenos de juego muchos años más.

Si tuvieras que aconsejar a
los chavales que ven en ti
un referente, ¿Qué consejos
les darías?
Les diría que el único referente que tienen que tener son ellos mismos y que
pueden conseguir todo lo que se propongan. Para ello, es esencial que aquello
a lo que quieran dedicarse lo hagan con
el máximo de pasión y esfuerzo. El deporte es algo bonito pero también muy
duro y sacrificado. Esto último nunca
sale en los medios, pero se debe concienciar a los chicos, valores como los del
sacrificio y la humildad, ya que últimamente sólo nos venden fama y dinero.

Tal y como ya le
preguntamos a un paisano
tuyo, futbolista de elite
como tú, ¿Cuál es el secreto
de tu éxito?
El éxito es una palabra sobrevalorada, en
mi opinión. El éxito de cada uno reside
en aquello que le haga feliz. Lo principal
y más difícil es saber lo que uno quiere y
luego trabajar por ello. No debemos dejarnos llevar por modelos sociales. Yo veo
el ser futbolista como mi trabajo e intento ser lo más profesional posible. Me ha
costado mucho esfuerzo llegar donde estoy, pero sé que después de esto hay otra
vida y también hay que jugarla y estar
preparado para ello.

