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Badia llueix un carnestoltes
colorit i multitudinari
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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
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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.

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

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.
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Dia Internacional de la Dona
El passat 8 de març va tenir lloc
la celebració del Dia Internacional de la Dona a Badia del Vallès. Un acte en commemoració
a la lluita que totes les dones
d’arreu del món han sostingut
al llarg de la història a favor de
la igualtat. L’acte es va celebrar
a la plaça del 8 de Març, on es
van congregar gairebé un centenar de persones, entre ciutadans
i ciutadanes, i càrrecs públics de
l’Ajuntament de Badia.
La regidora d’Igualtat, Mercedes
Bermúdez, va ser l’encarregada

de fer la presentació de l’acte i
“amb la pretensió d’homenatjar
les dones”, es va donar pas a la
lectura de diversos fragments de
dones que “des del segle XVIII
fins els nostres dies han lluitat
pels seus drets”, va pronunciar la
regidora.
Seguidament, l’alcaldessa, Eva
Menor, va llegir el manifest consensuat per totes les forces polítiques per un acord a la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament.
L’acte va resultar molt emotiu i
diferent a altres anys, ja que la

lectura dels diversos fragments
es va realitzar per diferents homes i dones de Badia, des de joves a més grans.
Per finalitzar l’acte, l’alcaldessa
va dirigir unes paraules als assistents i va reivindicar “com
a dona, ciutadana, política i
mare” el paper de les dones a
la societat, “un paper que en
casos de responsabilitat ha de
mantenir la condició femenina, sense que necessàriament
s’hagin de reproduir patrons
masculins”. ■

8 DE MARÇ DE 2011
Dia Internacional de les Dones
LA IGUALTAT DE DONES I HOMES, UN CAMÍ DE PROGRÉS”
Avui, 8 de març, hem estat convocades per celebrar el Dia Internacional de la Dona, un dia que simbolitza la lluita que les dones de tot el
món hem sostingut al llarg dels temps en favor de la igualtat.
Gràcies a aquest compromís, avui podem dir que les condicions de
vida de les dones han millorat considerablement i que, sens dubte, la
igualtat de dones i homes ha estat decisiva pel progrés de la humanitat
i per l’avenç de les societats i de les cultures.
Aconseguir-ho ha estat un camí llarg i ple d’obstacles que hem hagut d’anar vencent. Al nostre país, moltes dones -i també alguns homes- han assolit importants fites que no podem oblidar. Fa poc més
de 150 anys, Concepción Arenal trencava la barrera que impedia a
les dones l’accés a la universitat. Clara Campoamor guanyava, fa 80
anys, el dret a vot per a les dones. Fa gairebé 40 anys, Maria Telo, al
capdavant d’un grup de dones juristes, aconseguia esborrar del Codi
Civil la obediència que les dones devíem al marit. La Constitució
del 78 acabava, per fi, amb les discriminacions jurídiques per raó de
sexe. I fa 30 anys que a les dones se’ns reconeixia la pàtria potestat, la
disposició lliure dels nostres bens i el dret al divorci.
Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu, amb la llei
per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i la llei catalana per a
l’eradicació de la violència masclista, ha establert noves fites en el camí
vers la igualtat, com per exemple:
- la paritat en els càrrecs públics;
- l’increment de la representació de les dones en llocs de responsabilitat
a les empreses i altres institucions;
- una educació que permeti a nois i noies assolir les mateixes metes;
- mesures per prevenir i combatre la violència masclista;
- condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida professional
i personal;
- una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de les persones, on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte comú.

Ciutadanes i ciutadans congregats a la Plaça 8 de Març

Lectura del Manifest per part de l’alcaldessa, Eva Menor

Lectura de fragments per una jove badienca

La regidora d’Igualtat, Mercedes Bermúdez
i l’alcaldessa, Eva Menor

Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la
igualtat sigui, a tot arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla laboral, social, polític, i personal. Per això, hem de seguir avançant per:
- Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i
que limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals...
Per això, cal invertir tots els esforços possibles per a que la coeducació sigui un fet en tots els espais educatius dels nostres pobles i ciutats.
- Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de
qualitat, que tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin l’especial impacte que la pobresa té en la població femenina.
- Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar
les desigualtats encara existents, especialment, la bretxa salarial i la
segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament les dones.
- Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i
de la vida, i aconseguir una coresponsabilitat real per a que les dones
deixin de patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per
la seva salut i pel seu desenvolupament personal, professional i social.
- Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar
l’actual crisi que sacseja tot el món.
- Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de
les seves parelles, o siguin sexualment explotades, violades, assetjades,
mutilades o vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat.
Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de respecte i de llibertat, per fer de la nostra societat un lloc millor: un lloc on
totes les persones puguin desenvolupar els seus projectes i aspiracions; un
lloc on tothom participi en peu d’igualtat dels treballs i les alegries que
proporciona la vida; un lloc on les dones puguem gaudir, en la mateixa
proporció que els homes, del progrés econòmic i social. És per això que,
amb la lectura d’aquest manifest, les dones d’aquest país volem ratificar
el nostre compromís, que és també el de les institucions que ens representen, en la construcció d’una societat més igualitària i més justa.

Àrea d’Igualtat
i Ciutadania
La presidenta de l’Associació de Dones per la Igualtat de Badia del
Vallès, Maria Antonia Redondo, llegint un fragment

L’alcaldessa Eva Menor llegint el Manifest
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El Pla d’Inclusió Social a Badia del Vallès
El darrer Ple Municipal de 23 de febrer de 2011 va aprovar per unanimitat de tot l’equip de govern, el document marc del
Pla Local d’inclusió Local. Un instrument que neix amb la voluntat de reduir l’exclusió social a Badia del Vallès. Un dels temes
centrals també, en l’agenda política europea amb la finalitat d’engegar polítiques que promoguin la inclusió.

QUÈ ÉS EL PLINC ?
El Pla d’Inclusió de Badia del Vallès (PLINC) va iniciar-se realment a mitjans del 2007, tot i que els contactes institucionals en ferm sobre el Pla amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya van
fer-se l’agost del 2006. El PLINC pretén millorar l’eficàcia de les accions que fan les administracions a Badia per
tal de millorar la qualitat de vida de tothom, assegurar la cohesió social i assegurar el suport a als col·lectius més
vulnerables facilitant la seva autonomia.
Durant aquests tres anys, el Pla d’Inclusió Social (PLINC) ha anat construint-se lentament però de manera sòlida,
a través d’estudis, grups de treball i discussió, espais de debat amb la ciutadania, treball tècnic i polític, entrevistes, tallers, sessions de formació... El PLINC és un procés obert en contínua reelaboració, en el qual hi participen
desenes de persones.

EL PLINC A BADIA
El PLINC de Badia té un nom: CULTIVEM BADIA. Estem parlant per tant de promoció del desenvolupament positiu de les persones i també del desenvolupament de la comunitat. I això suposa promoure i fer créixer (cultivar),
aspectes com la família, l’educació, la convivència i la diversitat, la salut, i les xarxes socials, aspectes que com
veurem formen part del treball més estratègic del PLINC: el treball sobre les causes que poden permetre una Badia on tothom estigui inclòs.

PECES BÀSIQUES DEL PLINC
• Uns principis bàsics que defineixen quina és la base sobre la que cal treballar (autonomia, participació, transversalitat, dinàmica...)
• Un conjunt d’accions ordenades per eixos estratègics i línies de treball i harmonitzades als principis bàsics que
inclou tot el que fa l’Ajuntament en matèria social
• Un procés tècnic, polític i comunitari de disseny i gestió de les polítiques socials
• Un instrument de comandament de les accions municipals (el programa integrat) dirigit per un espai de coordinació múltiple que permet una planificació estratègica i una avaluació real.
• Un nou model de treball municipal centrat en la transversalitat, l’eficàcia i la unitat de criteris i accions.
• Un observatori de la realitat social de Badia i la seva evolució

DOCUMENT
MARC
El document marc serveix
bàsicament per dotar Badia d’un
instrument estratègic de planificació
que permeti el desplegament del
procés PLINC amb les màximes
potencialitats i amb rigor i
claredat. Permet a tots els agents
i ciutadania interessada saber
què és el PLINC, que s’està fent
al voltant d’aquestes sigles i que
permetrà fer per millorar Badia.
Està escrit però no fixat: un dels
trets clau de les noves polítiques
socials, és precisament el fet de ser
dinàmiques i adaptar-se a la realitat.
El propi document marc ha de ser
dinàmic doncs és un instrument
que ha de ser útil a un procés viu i
canviant, i no una gàbia burocràtica
que defineixi limitacions i encotilli la
força i la iniciativa de la comunitat
per superar l’exclusió social. És
un full de ruta d’un recorregut del
qual sabem el final desitjat però
exactament el traçat, un traçat que
anirem definint sobre la marxa però
no improvisant sinó adaptant-nos al
moment sempre canviant, al debat,
a les percepcions diverses, a les
oportunitats, fortaleses i debilitats
que aniran sorgint.
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Carnestoltes

Febrer de 2011

El Carnestoltes més colorit i multitudinari a
Badia del Vallès
Durant tres dies consecutius, els carrers de Badia del Vallès es va omplir de multitud de persones
que van tenyir els carrers de la ciutat de color i alegria.
El tret de sortida a la rua popular, celebrada durant la tarda del
dissabte, va tenir lloc per diversos carrers de la ciutat. La tradicional rua va finalitzar al Complex Esportiu, on els esperava
l’orquestra Osiris que va estar
l’encarregada d’amenitzar la jornada fins gairebé la mitjanit.

Pel que fa al concurs de disfresses, el jurat, format per quatre
noies joves de Badia , va atorgar
el primer premi de comparses a
“Las Galácticas” de l’Associació
Cultural Rocieras de Badia,
mentre que el segon premi va
recaure en els “Barbies de colección” i el premi especial a la més

divertida va ser per “ Er Furgol”
de la Penya Blau Grana de Badia. Per últim, en l’apartat de
premis individuals va guanyar
una enginyosa disfressa d’un
ciutadà que anava disfressat de
“Fakir”.
El dia abans, el divendres
pel matí, es va celebrar el

Carnaval escolar, amb un gran
èxit de participació de públic,
que es aplegar a la plaça Major. Més tard, a les diferents
escoles van tenir lloc diferents
espectacles infantils de màgia
i teatre.
La clausura del Carnestoltes va
tenir lloc el diumenge al matí,

amb l’emblemàtic carnestoltes
familiar. Després d’una reconfortant xocolatada, es van lliurar
els premis al concurs familiar.
La millor disfressa infantil va estar per un nen disfressat de robot “Optimus Prime” i la millor
disfressa familiar, per “Bruixes i
bruixots”. ■

CARNESTOLTES ESCOLAR

Trobada de les escoles a la Plaça Major

Grup d’animació infantil

Els gegants Joan i Helena

Actuacions animació infantil al Complex Esportiu

CARNESTOLTES POPULAR

“Autos de choque”

Disfreça en motiu de la llei antitabac

Comparsa

Les Galàctiques

“Las espantacrisis”

Futbolín humà a càrrec de la Penya Blaugrana

Comparsa de pollets

Barrufets

Carnestoltes
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CARNESTOLTES FAMILIAR

Animació al Complex Esportiu

Eva Menor amb la millor disfreça familiar “Bruixes i Bruixots”

L’alcaldessa amb la millor disfreça individual “Optimus Prime”

CARNESTOLTES AL MERCAT

Peixateria Angelita

Antolinos

Peixateria Anna

Carnes Serrano

GUANYADORS CONCURS DISFRESSES

La regidora de cultura, Montse Jiménez atorga el
premi individual al “Fakir”

L’Alcaldessa, Eva Menor atorga el primer premi de
comparses a “Las Galácticas”

l’Alcaldessa, Eva Menor, amb el segon premi de
comparses “Barbies de colección”

Comparsa més divertida “Er Furgol” de la Penya
Blaugrana
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Partits polítics
Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

Marta Figueras
Grup Municipal CiU

PROPÓSITOS

A BADIA, JOC NET

Sabemos que estamos cerrando un ciclo de cuatro años en
el que no todos estamos de acuerdo con las cosas que se
han hecho, mejor dicho, con las que se han dejado de hacer.
Ahora es el momento de concienciar nos sobre lo que
queremos y sobre lo que no queremos, eso lo tenemos todos
muy claro.

Encara no ha començat la campanya electoral... com a
mínim, no ha començat en termes jurídico-administratius.
Però està clar que tots els partits polítics tenen/tenim les
eleccions massa al cap darrerament. El temps que ens
espera, aquests poc més de dos mesos, seran complicats.
M’agradaria poder afirmar amb rotunditat que a Badia hi
haurà joc net. M’encantaria. Però per a aconseguir-ho, és
clar que tots, sense excepció, hem de posar de la nostra
part. Tots detectem fàcilment quines actuacions barroeres
enrareixen el clima entre els participants actius de la vida
política badienca. És evident que si el portaveu d’un
partit polític insulta un conjunt de votants, un partit, o
un col·lectiu, està sent protagonista i responsable d’un
dels factors que provoquen la mala reputació de la
política. Però…hi ha petits detalls que també intervenen
directament en generar aquest ambient tèrbol, però que,
precisament perquè són petits, els autojustifiquem. Crec
que, a hores d’ara, hauríem d’esforçar-nos especialment en
detectar aquestes mínimes coses, i procurar evitar-les. Tots
les fem. Jo també, evidentment. Així que potser ens
hauríem de posar les piles i centrar-nos en no creuar
aquestes barreres. És qüestió d’elegància, de tarannà…i
també és un tema pragmàtic. Les coses es fan millor quan
es fan ben fetes.
Per què ho dic això? Fàcil. És molt fàcil criticar en
abstracte sense dir a qui ho fas i per què. Però fent-ho,
només aquells que estem dins de l’huracà polític entenem (i
no sempre) a què fan referència les acusacions. La resta de
la població només veu una crítica dirigida cap a no se
sap qui. I això provoca la sensació de que tots som iguals,
tots fem les coses malament, tots perdem el temps criticantnos els uns als altres. D’altra banda, el fet de no posar el
nom fa que l’al·ludit no es decideixi a respondre, donat que
no se l’ha interpel·lat directament. Per tant, el que ha
llençat la crítica en abstracte, aconsegueix un doble
propòsit: acusar tots els adversaris polítics (donat que,
encara que es refereixi només a un, no sé sap a qui i, en
conseqüència, el dubte recau sobre de tots), i que ningú li
respongui per a donar la seva versió dels fets. Jugada
mestra, oi? Sí, en efecte. Però…a costa de què? de la
integritat de la política, de la seva imatge (la de la
política, vull dir), del seu prestigi.
He comentat aquest tema amb diversos portaveus i caps de
llista polítics i, en abstracte, tots estan d’acord amb mi. A la
pràctica, no tots estan disposats a renunciar a aquesta
pràctica. Però… donat que demanar és gratuït i somiar
també, m’agradaria que aquest escrit fos motiu de reflexió
sincera, i que decidíssim tots plegats no caure ni en aquesta
pràctica, ni en altres igual d’usuals.

Por nuestra parte, queremos construir una Badía en la que
estemos todos reflejados, una Badía en la que las
necesidades y los valores sean el predominante de nuestra
sociedad y una Badía en la que las personas sean el eje
principal de nuestro entorno.
Aquí nos conocemos todos, llevamos muchos años viviendo
en el municipio y hemos llegado a formar una gran familia,
con sus virtudes y sus defectos, sus carencias y su grandeza.
Por ello no entenderemos jamás, que haya quien base sus
argumentos en la descalificación del oponente, atacando al
adversario político, no se crea un futuro en el municipio
agradable y útil con mejoras y con trabajo....
Por nuestra parte no vamos a jugar a esto, ya que según
nuestro punto de vista es un juego, el juego de despistar al
vecino haciéndole perderse en un infinito de palabras.
Somos positivos y apostamos por el trabajo, el dialogo, el
esfuerzo de todos y sobre todo... la prudencia y el tesón.
Aquí si que nos encontraran, desde cualquier ámbito y
desde cualquier posición, en el día a día, en la calle, en el
mercado, en el comercio, trabajando y escuchando por que,
quien no ha aprendido algo escuchando?
Pero, que no se equivoque nadie y vea debilidad en estas
palabras, no es la debilidad lo que nos caracteriza, si no la
fuerza, la misma que emplearemos en servir a nuestro
municipio y a los que vivimos en el.

Ara més que mai, A BADIA, JOC NET.
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Juan Antonio Lancho
Grup Municipal PSC-PM

Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

La legislatura toca a su fin y es hora de hacer balance de estos
cuatro años, una legislatura difícil marcada por la crisis económica
y el paro, pero en la que se han conseguido realizar la mayoría de
los objetivos fijados, a pesar de las dificultades y de que algunos de
éstos objetivos no han podido cubrirse como deseábamos.
Eva menor ha convertido la atención a la ciudadanía en la
prioridad de su gestión, reforzando y priorizando todos aquellos
servicios y partidas que están dedicados a las personas, sin dejar
por ello de mantener la calidad de los servicios prestados y la
inversión pública.
El PSC siempre ha creído en las posibilidades de nuestro municipio
y en la capacidad de superación de la sociedad civil, que siempre ha
sabido estar a la altura de las circunstancias, con su solidaridad y
lucha.
Durante estos cuatro años se ha transformado nuestra fiesta mayor
convirtiéndola en lo que es hoy, una fiesta de todos y todas; hemos
mantenido y desarrollado programas en materia de juventud y
adolescencia, que son ejemplo en otros municipios; hemos
impulsado y aprobado el “Pla d’Inclusió Social”; consolidado el
“Pla Educatiu d’Entorn”, y consolidado el “Consell Municipal de
Salut” y creado el “Consell de Cultura”, fomentando así la
participación de la ciudadanía. Somos una de las pocas ciudades
que ofrece un servicio de Doula, envidia de nuestro entorno.
Hemos reformado el Campo de Fútbol Municipal Sergio Busquets
Burgos; cumplido el compromiso de salvar la mayor barrera
arquitectónica de nuestro municipio con las escaleras mecánicas;
mejorado las escuelas y pabellones escolares; el mercado municipal;
la biblioteca; el cambio del alumbrado público de las avenidas, Vía
de la plata; Mediterráneo y Costa Brava; en la calle Algarve hemos
realizado una reforma parcial; y estamos realizando actuaciones en
la vía pública, como reparación de vallas perimetrales, eliminación
de barreras arquitectónicas, reparación de aceras y recuperación de
parterres, y tenemos encarrilado el proyecto de huertos urbanos y
recuperación de la zona actual de huertos para convertirla en un
parque público.
Se nos han quedado cosas en el tintero. Son proyectos que no
dependen únicamente de la acción municipal, lo que dificulta su
ejecución inmediata, como la residencia, el parking Santander, a la
espera de que la empresa pueda iniciar las obras, y la barrera
sónica, cuya ejecución depende de la Generalitat y a la que
seguimos insistiendo y trabajando para que cumpla sus
compromisos con Badia. En definitiva, trabajando sin descanso
para que estos proyectos se conviertan en una realidad.
Este final de legislatura sentará las bases de un futuro esperanzador
para nuestra ciudad, nos permitirá sacar adelante la reforma del
Plan General Urbanístico, un trabajo que se lleva gestando desde
hace tres años y que hoy podemos presentar, con la convicción de
estar dibujando la Badia del 2021. Con esta reforma abrimos
nuestra ciudad a nuestro entorno, generaremos una actividad
económica importante para nuestra ciudad, aprovechando las
inercias que el Parque empresarial de San Pau genera y generará en
el futuro, y mejoraremos la urbanización de la zona, la movilidad y
el transporte.
Hemos trasladado a la Generalitat una propuesta de mejora
sustancial para el sistema educativo de nuestra ciudad, apostando
por un nuevo mapa educativo que ayude a afrontar el mayor de
nuestros problemas, la educación de nuestros hijos e hijas.
El grupo municipal socialista con su Alcaldesa a la cabeza se
reafirma en voluntad de seguir trabajando para Badia.
Continuamos creyendo en nuestra independencia, confiamos en
esta ciudad y en su futuro, en nuestros vecinos y vecinas y en el
espíritu luchador que siempre nos ha caracterizado y que ha dado
sus frutos con la transformación de esta ciudad en los últimos
años. El presente que vivimos es gris, pero estamos convencidos y
convencidas que con la experiencia, el proyecto, la capacidad y la
energía de todos nosotros y nosotras, Badia tendrá un futuro en
color.

EL FUTURO DE BADIA SE ESCRIBE CON
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La creación de Badia del Vallès como municipio
independiente supuso la realización de un deseo que tuvieron
los badienses al sentirse ignorados por los ayuntamientos que
formaban la mancomunidad que les gobernaba. Dieciséis
años después el lamentable estado en el que podemos ver
muchas calles e instalaciones municipales es simplemente
la muestra de una dejadez institucional que lleva a Badia
a un callejón sin salida. La ley de creación de Badia como
municipio tenía, y sigue teniendo, graves deficiencias. Así lo
manifestamos ICV en el Parlament de Catalunya en el pleno
de la aprobación de la ley de creación de Badia a través del
desaparecido compañero, y por entonces diputado, Antoni
Farrés. Esta ley no otorgaba los mínimos exigibles que
permitiera desarrollar un joven municipio: escaso territorio,
escasa financiación, corto espacio de tiempo para su puesta
en marcha (10 años) y eximir de toda responsabilidad
histórica a Barberà y Cerdanyola para con Badia. El resultado
fue en 2004 el ya previsto por Antoni Farrés en su discurso:
Badia no tendría viabilidad.
En el año 2006, después de haber agotado el período que la
ley de independencia aseguraba el pago de los servicios no
obligatorios por parte de la Generalitat, la presencia de ICV
en el gobierno municipal y en el de la Generalitat significó la
negociación y obtención de un acuerdo de financiación para
Badia hasta el año 2018. Ese acuerdo de financiación es el
actual vigente y entre muchas otras cosas aporta dinero para
el pago de los servicios no obligatorios, aunque de manera
decreciente. Han pasado 16 años y en este tiempo los
sucesivos gobiernos municipales, excepto en los períodos que
ICV ha estado presente, han ocultado la espada de Damocles
que siempre colgó sobre Badia.
Es responsabilidad de los gobernantes políticos dar respuestas
realistas a los problemas colectivos de la sociedad que
gobierna. En el caso de Badia, el partido hegemónico que
siempre ha gobernado, el PSC, no lo ha sabido hacer. Y ahora
Badia ve de nuevo correr el rumor de la pérdida de
independencia por sus calles, sus rincones, su gente. Desde
estas páginas alzo una voz clara, honesta y contundente:
Badia tiene futuro como municipio independiente. No
con la actual ley de independencia, ni con el PSC en el
gobierno municipal. El futuro de Badia pasará por realzar
la participación de la sociedad en los temas de financiación
creando un consejo municipal expreso para el tema,
potenciando el papel de las asociaciones de vecinos,
culturales y deportivas en el debate sobre el tema económico
y, por supuesto, de lograr un cambio de gobierno en el que
ICV tenga un papel fundamental. Hemos demostrado con
suficiencia que cuando Badia ha necesitado de ICV, nosotros
hemos estado ahí: en crisis de gobierno municipales,
asegurando un acuerdo de financiación y, ahora, siguiendo el
tema de la Barrera Acústica hasta el final. Porque quienes
estamos en ICV seguimos creyendo que Badia tiene futuro y
que éste se escribe con la I de Iniciativa-Verds.

2007-2011: LA LEGISLATURA DE LA PARÀLISI
Aquesta ha estat la legislatura de la paràlisi municipal per a
Badia. Des del 2007 els únics canvis que ha produït l’equip de
govern del PSC han estat interns. Han col·locat la Sra Eva
Menor com a alcaldessa 2 anys abans de les eleccions per tal
que es pugui presentar als nous comicis com “l’alcaldessa” i no
com una candidata més, i han canviat la seva estructura
organitzativa uns quants cops.
Més enllà d’aquests canvis interns, els canvis que afecten
realment a la ciutadania i que en molts casos havien promès,
no s’han produït.
Pel que fa a projectes de construcció d’equipaments i
infraestructures, la zona industrial a l’espai de l’antic
poliesportiu, que venen prometent des de 1996, encara
l’esperem, igual que els llocs de treball que havia de produir.
Les instal·lacions esportives exteriors que havien de substituir a
les antigues també. La residència d’avis que ja hauria d’estar en
servei, els pisos de lloguer per a joves del carrer Zaragoza, la
recuperació integral del Riu Sec al seu pas per Badia, la part
del centre cívic que falta per adequar, o la ja sagnant barrera
sònica que poc abans de les eleccions autonòmiques ens va
venir a prometre (un altre cop) l’ex-conseller i actual cap del
PSC, Joaquim Nadal.
Pel que fa a la gestió de serveis aquesta ha estat la legislatura de
la consolidació de la seva privatització. Han renovat la
concessió de recollida d’escombraries i de neteja dels carrers a
una empresa multinacional, a la qual són incapaços de
supervisar i controlar, només cal veure com acostumen a estar
de bruts els nostres carrers. A més d’aquest servei també està
privatitzada, la neteja d’edificis municipals, la jardineria, les
activitats esportives del poliesportiu nou, o la gestió de
l’auditori entre d’altres. El control sobre aquests serveis per
part de l’equip de govern és més que deficient.
Pel que fa a l’àmbit de l’atenció directa als ciutadans hi ha dos
aspectes en que la paràlisi és més evident i greu: D’una banda
els joves i adolescents, i per altra les famílies afectades per
l’atur. El 2006 vam conèixer (no de forma oficial ja que va ser
ocultat a l’oposició) un estudi de la situació dels joves i
adolescents de Badia que descrivia una situació força
preocupant per un percentatge important dels badiencs
d’aquesta franja d’edat. Des de llavors el govern municipal no
ha posat en marxa cap mesura rellevant per fer front a aquesta
situació. Pel que fa als aturats, no només no ha fet gaire cosa
per ells, sinó que els ha arribat a acusar de donar mala imatge
de Badia per donar a conèixer la seva greu situació econòmica.
En resum, una legislatura perduda. Quatre anys en que res no
ha avançat a Badia des de l’ajuntament, més aviat al contrari,
algunes coses han anat enrere.I hem de dir que el fet que
l’Ajuntament de Badia tingui recursos econòmics molt limitats
no els hi pot servir d’excusa. En primer lloc perquè els recursos
que té l’ajuntament els van negociar ells mateixos (amb el
recolzament de les altres forces polítiques tret de l’AEB) i en
segon lloc perquè, tot i aquesta situació financera, amb
voluntat política es poden fer moltes més coses.
Per sort, Badia no és només l’equip de govern del PSC. Les
associacions continuen treballant i generant projectes, la gent
amb dificultats s’agrupa i reclama els seus drets, alguns
comerciants intenten guanyar-se la vida i generar activitat.
Som molts que confiem que una Badia millor és possible, que
encara podem fer un gir de 180º i construir, entre totes i tots,
un municipi que cregui i compti amb el potencial de la seva
gent.
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Ja s’han enllestit les tasques de poda de
quasi bé mig miler d’arbres
Fins al moment ja s’ha enllestit
la poda de quasi bé mig miler
d’arbres a diversos carrers de la
ciutat. Unes tasques que s’estan
executant en diverses fases, prioritzant la poda de l’arbrat que
garanteixi la seguretat i el benestar dels ciutadans. Fins el moment s’han enllestit les tasques
dels carrers: Eivissa, Menorca,
Mallorca, Costa Blava i Costa Brava, Saragossa, Cantàbric,
Santander, Av. Burgos, Segovia , Oviedo, Algarve i les quatre escoles (La Jota, La Sardana,
La Muñeira i Las Seguidillas), .
Durant els propers dies es finalitzaran altres punts de la ciutat
com: Cantàbric, Oporto i Av.
Via de la Plata.
Està previst podar tot l’arbrat
del municipi, prioritzant l’ordre

que garanteixi la seguretat dels
veïns. En primer lloc, es podaran tots els exemplars ubicats
als jardins de les comunitats
de veïns i de la via pública. Seguidament, es continuarà amb
aquesta tasca, podant l’arbrat
dels parcs.
La dificultat per accedir a alguns arbres, sobretot aquells
que estan ubicats a la part del
darrere dels edificis, també és
un dels motius que prioritza
l’execució. S’està prioritzant en
els arbres que tenen més dificultats per accedir-hi i els que cal
la utilització de maquinària com
la d’una plataforma elevadora o
camió cistella (que té un braç de
més de 18m de llarg). La resta
es podaran en una segona fase,
a través de la tècnica de trepa. ■

Des del 28 de març i fins el 11
d’abril el vial que uneix Badia
amb Cerdanyola romandrà tancat,
per tal de reparar el pont del Riu Sec a
Badia del Vallès. La zona resta senyalitzada
amb el corresponent ròtol que indica l’inici i final
de les obres.

Arranjament
de jardins
Des principis del mes de febrer i fins el 15 del mateix es va
posar en marxa una campanya d’ajut per l’arranjament de
jardins. Una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per tal de tenir cura i mantenir
els jardins de la ciutat.
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Conveni ajuntament
i creu roja
Un dels principals objectius de
l’equip de govern del Consistori és donar resposta a totes aquelles persones més afectades per
l’actual situació econòmica. En
aquesta línea i tal i com es va fer
durant l’any passat 2010, el passat dimarts 2 de març, es va signar

un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès i
la Creu Roja.
Un dels objectius prioritaris
de la Creu Roja és l’atenció
als col·lectius més desfavorits, motiu pel qual durant
l’any 2010 va iniciar una sèrie

L’alcaldessa Eva Menor i el director de la Creu Roja de Sabadell durant la signatura del conveni

de projectes i mesures per tal
de donar suport a la població més afectada per la crisi
econòmica actual.
Entre aquestes mesures, tenen
el Projecte de Kits de suport
social, a través del qual, amb la
col·laboració dels seus voluntaris, distribueixen lots adreçats a
famílies amb nadons (productes
tant alimentaris com higiènics),
d’altres d’alimentació familiar i
lots amb material escolar.
A banda de la gestió en la distribució dels kits, la Creu Roja
col·labora econòmicament en el
projecte amb una aportació en
productes igual a l’encarregada
per l’ajuntament amb el qual
acorda la col·laboració. ■
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Obert el termini
de sol·licituds de
beques menjador,
material escolar i
casal d’estiu
El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts a la infància per
menjador escolar, material escolar i de casal d’estiu, ja està obert.
Una iniciativa que s’està duent a terme en els darrers anys i que
respon a la voluntat de seguir recolzant a les persones amb més
dificultats. Aquesta decisió es va aprovar a la darrera Junta de Govern celebrada el passat 11 de març.
El termini per presentar les sol·licituds s´ha establert des del passat 21 de març i fins el proper 15 d´abril i es poden presentar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari de 8,30 a 19 hores de
dilluns a divendres. ■
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La població major de 80
anys a Badia
L’estudi Més a Prop, sobre la població de Badia del Vallès major de 80 anys, que es va dur a
terme amb la col·laboració de la
Creu Roja i la Diputació de Barcelona, ens dóna informació sobre la realitat d’aquesta franja de
població que no és usuària dels
serveis socials municipals i de la
qual no teníem gaires dades.
Per recollir aquestes dades, es
van dur a terme 77 visites a
domicili en els mesos de novembre i desembre de 2009.
A continuació ressenyem els
punts més destacats que s’han
trobat en la població estudiada:
En primer lloc, cal subratllar
que les persones de 80 anys o
més no usuàries de serveis socials són majoritàriament dones. La taxa de feminització
de la població estudiada és
del 62,3%. Aquesta realitat
s’intensifica amb l’edat. Aquest
fet s’acompanya d’altres, com
són les situacions de viduïtat.
El 62,5% d’aquestes dones són
vídues i viuen amb algun familiar; a més, el 39,6% tenen
ingressos inferiors a 599€ i un
21,9% no percep cap ingrés.
En segon lloc, els ítems analitzats en relació a la salut i al risc
psicosocial mostren que:
- Perceben la seva salut com a
regular un 58,4% i menys de
la meitat tenen por a patir caigudes.

- Presenten un alt risc de patir caigudes i un 20,8% n’ha patit alguna durant els darrers 6 mesos.
- L’estat de salut nutricional és
bo en un 83,1%.
- La majoria prenen medicaments i el principal motiu és
per afectació cardiovascular i
reumatològica.
En tercer lloc, en la realització
de les activitats de la vida diària
són majoritàriament persones
que necessiten cert ajut en les activitats instrumentals i necessiten el suport d’altres persones per
preparació del menjar, comprar i
rentat de la roba. En el cas de requerir ajuda d’altres persones, el
perfil tipus de cuidador principal
de la majoria d’elles seria: el cònjuge que viu en el mateix domicili i que té cura diàriament de la
persona gran.
Cal remarcar que la gent gran
badienca té una xarxa social
bastant rica i mantenen llaços
tant amb el veïnatge, els familiars no co- residents com
amb les amistats.

En quart lloc, la majoria de
persones enquestades viu en
un habitatge de la seva propietat. En cinquè lloc, aquest
col·lectiu és força actiu en les
activitats de lleure dins de
casa, pràcticament la totalitat (98,7%) fa alguna cosa. En
canvi, al lleure fora de casa
són més inactius, ja que hi ha
un 23,4% que no realitza cap
tipus d’activitat. Dins de casa
acostumen a veure la televisió,
escoltar la ràdio i llegir. Fora
de casa acostumen a passejar,
a anar a l’espai de la gent gran
i fer esport.
Aquestes conclusions ens
fan pensar en la importància
d’impulsar i mantenir els programes existents de tipus preventiu i de suport per evitar
situacions de sobrecàrrega de
les persones cuidadores. També remarcar la importància
dels programes que impulsin
la promoció de l’envelliment
saludable i la realització
d’activitats de lleure fora del
domicili. ■

Activitats des de
la Comissió de
Gent Gran del Pla
Comunitari
Des del mes de març s’ha iniciat
un cicle de cinema en el Casal
d’avis. Un divendres al mes, us
proposarem veure una pel·lícula.
La primera sessió va tenir lloc
el passat divendres 25 de març
amb la projecció de la pel·lícula
“Esa voz es una mina” de Luis
Lucia, amb Antonio Molina. La
projecció va anar acompanyada
d’un berenar.

El 8 d’abril, organitzem un
cafè tertúlia al Casal d’Avis
“Des de Badia, recordant
la terra nostra”, per tal
de parlar i recordar la terra d’origen, l’arribada a
Catalunya i els principis de
Badia. Tothom esta convidat a participar i a portar alguna cosa per compartir un
berenar. ■

VI Congreso
Nacional de Gent
Gran de Cataluña
El pasado 7 de octubre en Cornellà de Llobregat tuvo lugar
el acto final del VI Congreso Nacional de Gent Gran de
Catalunya.
Durante el congreso se realizaron diversas ponencias donde se pudieron recoger las opiniones y las aspiraciones de las

personas mayores. Así mismo
también se escogieron a los delegados. Uno de los delegados
asistentes fue el badiense Manuel Jiménez Velázquez que nos
hizo llegar las conclusiones del
congreso, que se encuentran en
la web del Ayuntamiento www.
badiadelvalles.net. ■
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Badia del Vallès amfitriona de la segona
passejada de la temporada de Gent Gran
El passat 16 de febrer Badia
del Vallès va acollir la segona de les passejades de la temporada. Una passejada que va
comptar amb la participació de
135 persones dels municipis
d’Esparreguera, Sant Celoni,
Martorell i Badia del Vallès.
La jornada va començar
amb una recepció que es va
fer a la sala polivalent de
l’Antonio Machado, on tots
els participants van esmorzar
plegats. Posteriorment un
autocar els va desplaçar fins
a la urbanització de Can Barata, Rubí, on es va iniciar la
passejada.
El recorregut va estar guiat
per Cordada Associació Excursionista i Ecologista i va

tenir una durada total de 6
quilòmetres, realitzat en 3 hores. L’itinerari va transcórrer
íntegrament per pistes forestals, sense dificultat, on es va
poder gaudir del paisatge del
Vallès.
Al finalitzar les passejades i ja
de tornada a Badia del Vallès,
tots els participants van realitzar 30 minuts d’estiraments i
relaxació, amb l’ajuda d’una
monitora local. Seguidament
i per reposar energies, tots els
participants van dinar conjuntament a l’edifici Antonio Machado, àpat que van compartir
amb la presència de l’alcaldessa
de Badia del Vallès, Eva Menor, el regidor d’esports, Isabelo Pacheco i la regidora de Gent

Gran, Montserrat Jiménez. Per
finalitzar es va repartir coca i
cava per a tots els assistents i es
va organitzar un animat ball de
comiat, fins a la propera passejada, el 30 de març a Esparraguera. ■

Sessió d’estiraments

Els participants dinant

Participants de la Passejada a Badia del Vallès.
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Sònia Hernandez
presenta la seva
primera novel.la
L’Auditori Municipal va acollir el
passat mes de febrer, l’acte de presentació de la novel·la La mujer de Rapallo de la ciutadana badienca, Sonia
Hermández. L’acte va estar organitzat pel Centre Cultural Nova Badia amb el suport de l’Ajuntament
de Badia del Vallès. Hi va assistir
l’alcaldessa, Eva Menor, que va ser
l’encarregada de tancar l’acte.
Sònia Hernández, a través de la
seva primera novel·la, La mujer de
Rapallo, ha estat seleccionada entre els 22 millors joves escriptors
d’Espanya, en llengua castellana,
per la revista anglesa Granta, una
de les revistes de gran prestigi europeu especialista en el descobriment de joves escriptors. A més,
també té publicats diversos llibres
de poesia i un de contes: Enfermos erróneos.
El director del Centre Cultural Nova Badia, Josep Oñate, va
presentar l’acte amb l’objectiu de
“fer un reconeixement públic “ a
l’autora del llibre. Oñate va destacar que l’escriptora “sempre ha
fet referència als seus orígens badiencs” al llarg de la seva trajectòria literària.
A continuació, Francisco Puerta, catedràtic de Filosofia, va fer
un anàlisi exhaustiu de l’obra
d’Hernández. En primer lloc, va
ressaltar el valor de la novel·la,
per les referències constants “a temes barrocs, plantejant temes que
es preguntaven els filòsofs del S.
XVII”. El que fou professor de
l’autora va elogiar l’obra definintla “com una de les grans novel·les,
d’aquelles que dosifiquen el misteri i et sorprenen amb el desenllaç” i va afegir que es tracta d’un
obra “d’escriptura senzilla, intimista, psicològica i intrigant”.
Pel que fa a un dels temes centrals de l’obra, la diferència entre
la ficció i la realitat, va subratllar
l’excepcionalitat “en com els personatges confonen el seny amb
la bogeria” fent un paral·lelisme
amb la vida mateixa.
L’autora va dedicar unes emotives
paraules d’agraïment a tots els assistents, familiars, antics professors i amics, “els qui han format
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part de diverses etapes” de la seva
vida. Va ressaltar la importància que Badia ha tingut a la seva
vida, destacant el fet de presentar la seva obra a la ciutat amb la
qual s’estava retrobant. Sònia Hernández, a l’actualitat, treballa com
a periodista i viu fora de Badia o
de les “faldes maternes” va apuntar. També va afegir que “Badia
ha estat present a totes les meves
obres”, de la mateixa forma que la
seva biografia és present a la seva
primera novel·la, va destacar que
“ l’escriptura és una necessitat, una
forma d’entendre el món”. La jove
escriptora va fer un paral·lelisme
entre la novel·la i la seva vida, on
“la bogeria, el malestar, els dubtes,
les reflexions i les inquietuds” són
el punt de partida dels grans temes
que tracta l’obra.
Per finalitzar l’acte, i abans de donar pas a la signatura de llibres i
d’un petit refrigeri, Eva Menor
va agrair a l’autora el fet d’escollir
Badia per presentar el seu llibre i
va afegir l’orgull que suposa per a
la ciutat “el reconeixement a nivell europeu d’una conciutadana”. L’alcaldessa també va destacar
que Badia “és bressol de grans esportistes, grans investigadors, juristes de renom, actors que estan
triomfant als escenaris i de grans
escriptors, com la Sònia Hernández” i va afegir que “aquesta ciutat
ha de créixer en autoestima perquè raons per sentir-nos orgullosos no ens falten”. ■

L’edifici el Molí dóna servei
temporal de Biblioteca
Mentre durin les obres de reforma de la Biblioteca Vicente Aleixandre, s’ha habilitat
un espai a l’edifici el Molí
(Av. Costa Blava s/n. 2º planta) concebut com a espai alternatiu a la Biblioteca. Una
iniciativa de l’Ajuntament
de Badia del Vallès que pretén donar resposta a les

necessitats informatives i
d’estudi dels ciutadans i ciutadanes.
L’espai habilitat consta de
dues sales que pretenen donar el servei de sala d’estudi,
punt de lectura, consulta de
premsa diària i connexió a Internet mitjançant dos ordinadors. L’accés a aquest servei és

gratuït, en horari de dilluns a
divendres de 16 a 20 hores i
està adreçat a totes les persones
majors de 12 anys.
Per poder accedir a les sales caldrà presentar obligatòriament
el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i el DNI o
Passaport. ■
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La primera Fira del Comerç properament
a Badia del Vallès
El proper 3 d’abril, des de les
10 del matí i fins a les 19 hores
aproximadament, tindrà lloc la
primera Fira del Comerç a Badia del Vallès. Un esdeveniment

que consistirà en la recreació
d’un mercat al carrer amb una
vintena de parades, on es vendran i es promocionaran diferents productes.

e
Plànol da
La Fir

e
Llista d nts
a
Particip
1

PUNT D’INFORMACIÓ

2

BAR BOCATA LOLI

3

CUCADES

4

DESITJ

5A

DROGUERÍA

5B

VITTA PARAFARMÀCIA

6

FISIO TERÀPIES

23

7

INFORMANIA

22

6

8

DOLÇOS I REGALS

21

7

9

L’AVINGUDA

20

8

10

HERBORISTERÍA DIETÉTICA BEGOÑA

11

CAPRICHOS CRISTINA

19

12

FARMÀCIA BUDALLES SCP

18

13

Ké’RaMos

14

EVA RUEDA

15

PSICOLOGÍA MENTSANA

16

VIATGES IBERPLAN

17

BADIA VETERINARIA

18

SHIVA VALLÈS GROUP S.L.

19

ADAN I EVA INTIM

20

LA FLORISTERIA DE BADIA

21

L’ARMARI DE LA SILVIA

22

RELOJERIA JOYERIA LUCLE

23

LA MERCERIA DE MªLUISA

24

FARMÀCIA SISQUELLA-ROIG SCP

25

PERRUQUERÍA MASCULINA TONI

26

LA TORRADA

27

INSTALACIONES CAMPOS RCP SL

28

CESPA

Durant tota la jornada hi haurà
activitats complementàries de
tota mena, amb la col·laboració
de diferents associacions i entitats
per tal d’amenitzar la jornada.

Al costat de les parades s’instal·larà un punt
d’informació a disposició de
tots els venedors, venedores i
de tot el públic en general, on

ts
Activitad’Abril
ge 3

Diumen

26 27
28
25

2

1

3
4

24

5A
5B

9
10
17 16 15 14 13 12

11

A Badiam!
e
e
r utilitz
" Presenta aquesta
enquesta emplenada
i t'obsequiarem amb
una bossa de ràfia plastificada"
Lloc: parades 58 - 59 del Mercat Municipal
Horari: dijous°7 i 14 d'abril (matí); divendres°8 i 15
d'abril (matí i tarda) i dissabtes 9 i 16 d'abril°(matí)

10:00 h
Obertura de la I Fira del Comerç a Badia
10:30 h
Acte de Inauguració
Taller de reciclatge per a tothom ofert per Caravana reciclArte
12:00 a 13:30 h.
Passarel·la de pentinats a càrrec de Perruqueria Desitj
14:00 h.
Sorteig d’un magnífic lot de productes ofert per tots
els comerciants que hi participen (el sorteig
es farà entre els visitants de la fira del dematí i que hagin
emplenat el qüestionari)
14:30 h.
Dinar de germanor per a tots els comerciants que hi participen
16:30 a 18:00 h.
Taller de reciclatge per fer-ne petites peces reciclades
a càrrec de Caravana reciclArte
17:30 h.
Actuació de la Cia + Tumacat (interactuarà amb els
comerciants i visitants de la fira amb malabars,
Kabukis, globoflexia...)
19:00 h
Sorteig d’un magnífic lot de productes ofert per tots els
comerciants que hi participen ( el sorteig es farà entre els
visitants de la fira de la tarda i que hagin emplenat el qüestionari)
19:30 h.
Acte de cloenda de la Fira a càrrec del grup + Tumacat
amb canó de confetti
Tots els actes es realitzaran
a la Plaça Major de l’Ajuntament

es repartiran bosses de regal per
als visitants. ■

¡Un yerno para
el señor alcalde,
por favor!”
Grupo de teatro Flash
Associació Cultural Vermell i Negre
Dissabte 2 d’abril, a les 22 h i
diumenge 3 d’abril, a les 19 h,
a l’Auditori
¿Llegará la Navidad?
Associació de Dones per la Igualtat
Grup infantil: Els Solets
Dissabte 9 d’abril, a les 11 h,
a l’Auditori
Agrupació Musical
Dissabte 9 d’ abril, a les 21 h,
al Casal de Joves
AIGMB (The Jamps,
Dolly Society,
Grup vega, Mayday)
Divendres 6 de maig, a les 21 h,
al Casal de Joves
Amics de la Música
Dissabte 7 de maig, a les 18.00 h,
a la plaça Major - GRATUÏT

Encerrad@s
Pollo Completo
Dissabte 7 de maig, a les 21 h i
diumenge 8 de maig, a les 18 h,
a l’Auditori
Atrácale tú, que yo no sé
Associació Cultural Brume
Grupo de Teatro Mercis
Diumenge 15 de maig, a les 19 h,
a l’Auditori
Coral La Ginesta
Coral Infantil L’Espiga
Dissabte 21 de maig, a les 19.30 h,
al Casal de Joves
AIGMB, Festival HIP-HOP
Dissabte 28 de maig, a les 20 h,
al Casal de Joves
Kamira y Yarmani
Grup de teatre Esencia Kamira
Diumenge 29 de maig, a les 19 h,
a l’Auditori
- GRATUÏT
Hamelin
Grup de teatre T.A.L
Divendres 10 i dissabte 11 de juny,
a les 22 h,
a l’Auditori

INFORMACIÓ:
Preu de les entrades: Auditori Municipal - 5 € / Casal de Joves - 2 €
Venda d’entrades: Per a les actuacions de l’Auditori Municipal i del Casal de Joves, les
entrades es vendran a la taquilla de l’Auditori, de dilluns a divendres, de 18.30 a 20.00
h, una setmana abans de l’inici de la funció. La resta d’entrades es vendrà a la
mateixa taquilla 1 hora abans de començar la funció.
Per contactar o obtenir informació sobre aquesta mostra podeu adreçar-vos al
Casal de Joves, c. de Porto, s/n o truque als telèfons 93 718 63 97 o 93 729 46 57,
o també escrivint un correu a: sirambrun@gmail.com
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Un centenar de persones
participen a la xerrada de
“Seguretat al domicili”
Gairebé un centenar de persones van participar el passat 15
de febrer, a la xerrada de “Seguretat al domicili”, dirigida a
la gent gran, que va tenir lloc a
l’Auditori Municipal de Badia
del Vallès. L’acte va ser presidit per l’alcaldessa, Eva Menor.
Van assistir-hi els regidors de
Seguretat Ciutadana, Antonio
Sabariego; la regidora de Gent
Gran, Montserrat Jiménez i
van intervenir agents dels cossos de la Policia Local, Mossos
d’Esquadra i treballadores dels
Serveis Socials.
La regidories de Seguretat Ciutadana i de Gent Gran van
ser les encarregades d’exposar
diferents mesures per tal
d’incrementar la seguretat al
domicili. Una seguretat que es
va tractar des de diversos punts:
els robatoris al domicili, la prevenció de situacions de risc a la
llar i una sèrie de consells a la
via pública per als vianants.
El primer bloc de la conferència es va portar a terme per
part del regidor de Seguretat
Ciutadana, Antonio Sabariego, i agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
Montserrat Estruch, inspectora en cap de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Barberà del Vallès i el sergent, Joan
Beteta, van explicar una sèrie de consells pràctics per tal
d’incrementar la seguretat al
domicili. Alguns consells com:
tancar la porta amb doble volta de clau, incorporar reixes i/o
alarmes. Tanmateix, van incidir en el fet “d’avisar immediatament els cossos de seguretat,
sense intervenir, en cas de sospita de robatori al domicili”.
Així mateix, van insistir també,
en tenir cura “dels presumptes
operaris” que “al·leguen ser de
diverses companyies com la del
gas, aigua, etc”.
Per la seva banda, el sergent de
la Policia Local, Miguel Brullet,
va donar petits consells en cas
de patir un incendi al domicili. Tot seguit, l’inspector Joan

Carles Barranco, nou cap de la
Policia Local de Badia del Vallès, va explicar una sèrie de
mesures per tal d’evitar els furts
comuns que es donen a les zones aglomerades, a les sortides
de les entitats bancàries, durant
els viatges o als mercats.
Per finalitzar aquest primer
bloc, el regidor de Seguretat,
Antonio Sabariego, va matisar
que “Badia del Vallès és una de
les ciutats més segures de la comarca i de la província” però
que “cal tenir en compte tots els
consells per tal d’incrementar la
seguretat”. Va recordar als assistents la possibilitat de “comptar
amb els dos cossos de seguretat
que treballen de forma coordinada a la ciutat, Policia Local i
Mossos d’Esquadra”.
A continuació, la regidora de
gent gran, Montserrat Jiménez,
va introduir la xerrada de seguretat a la llar, per tal de “prevenir situacions que puguin comportar problemes al domicili”.

Les treballadores dels Serveis
Socials van explicar diferents
consells tècnics com: la utilització d’una caixa per emmagatzemar la medicació i no oblidarse així, de cap dosi; tenir cura
que el mobiliari no obstaculitzi
el pas per no prendre mal; no
arriscar amb les tasques de la
llar i demanar ajut; l’adequació
del mobiliari del dormitori i del
lavabo per no patir caigudes,
entre d’altres.
Abans que l’alcaldessa, Eva Menor, conclogués l’acte i convidés els assistents a un aperitiu,
es va projectar un vídeo de seguretat viària per tal d’utilitzar
reflectants a la via pública. Una
iniciativa que incrementa notablement la seguretat dels vianants davant els vehicles. Per
acabar, l’alcaldessa va agrair la
gran afluència a la xerrada i va
demanar “el compliment dels
consells per tal d’incrementar la
seguretat a tots els àmbits i no
arriscar-se innecessàriament”. ■

El regidor de seguretat ciutadana, Antonio Sabariego, durant la xerrada

Antonio Sabariego, regidor de seguretat ciutadana, l’alcaldessa Eva Menor i Montserrat
Jiménez, regidora de gent gran.
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Celebració del Dia Internacional de la Llengua
Materna a Badia del Vallès
El passat mes de febrer, es va
celebrar a l’Auditori Municipal de Badia el Dia Internacional de la llengua Materna.
Un acte que es va organitzar
gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, el Pla Educatiu d’Entorn,
el Pla de Desenvolupament
Comunitari, Apoyo al Inmigrante i el Servei Local de Català de Badia del Vallès.
L’acte va començar amb la presentació de Razia Sultana, representant del Bangla Desh i
veïna de Badia, que va explicar l’origen de la festa que es
celebra des del 1953 per commemorar la mort de diversos
estudiants en unes manifestacions pel reconeixement oficial
de la llengua del Bangla Desh,

el bengalí. La UNESCO va
aprovar la demanda de Bangla
Desh de convertir aquesta festa en un dia de reconeixement
internacional i des de llavors,
se celebra arreu del món amb
l’objectiu de promoure la diversitat lingüística i reconèixer la llengua com un factor
d’identitat cultural.
Entre els actes organitzats, cal
destacar la xerrada de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua (CAL): Llengua materna i llengua adoptiva i la taula rodona amb participants dels
grups de conversa Xerrem i del
Voluntariat per la llengua de
Badia del Vallès.
Al vestíbul de l’Auditori, es
podia visitar l’exposició on hi
havia dades sobre les llengües

que es parlen a Badia, llengües
minoritàries del món, sobre
l’origen dels alumnes matriculats als cursos de català, diferents alfabets, etc.
També es podia veure exposada la frase “Hola amic, com
estàs? Benvingut a Badia” en
diferents llengües: àrab, tamazic, bengalí, xinès, fang, txec,
wolof, mandinga, turc, etc.,
elaborades pels alumnes dels
cursos de català de Badia del
Vallès. Aquesta frase també es
podia escoltar a través dels àudios gravats que s’anaven repetit durant els actes.
Paral·lelament, es va organitzar
un taller de cal·ligrafia àrab a
càrrec de l’entitat Apoyo al Inmigrante de Badia del Vallès,

Razia Sultana durant la Celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna

un taller de flors de paper i una
xocolatada.
La gent va demanar informació sobre els grups de conversa Xerrem que funcionen

a Badia i sobre el Voluntariat
per la llengua, amb l’objectiu
de practicar el català, adquirir
més fluïdesa i perdre la por a
parlar-lo. ■

Lliurament de diplomes a les
“Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes”
El mes de març va tenir lloc a la
Sala de Plens de l’ajuntament
de Badia, l’acte de lliurament
de diplomes a les dones que han
participat al projecte “Dones en
Xarxa, Dones Ciutadanes” de
“Dones en Xarxa”. Un projecte recolzat per l’Ajuntament de
Badia , que implementa l’accés
de les dones a l’ús de les noves
tecnologies de la informació.
L’alcaldessa, Eva Menor, que
va estar l’encarregada de tancar
l’acte, va lliurar els diplomes a
totes les participants i va felicitar a cada una de elles. Menor
va ressaltar “les possibilitats
que s’obren amb les noves tecnologies de la Informació, sobretot amb les xarxes socials i
la importància de la formació
continuada”.
Per la seva banda, la regidora d’igualtat, Mercedes
Bermúdez, encarregada de
presentar l’acte, també va incidir en la “importància de
les xarxes socials”. La regidora, en el seu discurs, va citar

a Clara Campoamor que tant
va lluitar per la igualtat de
gènere i referint-se a les noves tecnologies, va manifestar “que s’han d’aprofitar les

noves oportunitats que ofereix la societat actual”. En
aquesta línea, va apuntar que
“l’Ajuntament continuarà posant totes les eines necessàries

per continuar implementant
la formació”.
Carme Sánchez, gerent de “Dones en Xarxa” va fer una atractiva exposició sobre l’objectiu

essencial de “Dones en Xarxa” i
va incidir en “l’importància de
fomentar l’ús d’Internet com
una eina de comunicació, de relació i de participació de les dones en l’exercici de la ciutadania
per superar l’exclusió digital per
raó de gènere.”
DONES EN XARXA
El principal projecte de Dones
en Xarxa és Dones en Xarxa,
Dones ciutadanes i consisteix
en crear xarxes de dones a nivell local. Cada xarxa té un espai propi a internet que s’allotja
dins del domini DONES EN
XARXA. Es tracta d’espais de
trobada i visibilització de les
veus de les dones del municipi,
a partir de notícies, experiències i opinions que elles mateixes generin, i dinamitzant la
bloguesfera de dones del municipi. A més, Dones en Xarxa
organitza cursos de formació i
xerrades de sensibilització al territori. ■

L’alcaldessa, Eva Menor i la regidora d’Igualtat, Mercedes Bermudez durant el lliurament de diplomes
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L’estrena de la pel·lícula
“Els Mediadors” va ser tot un èxit
Quasi bé un centenar de persones van assistir el passat dimarts
22 de març, a l’estrena de la
pel·lícula “Els Mediadors”. Un
curtmetratge que va estar valorat molt positivament entre tota
l’assistència, per la seva qualitat
i el gran treball realitzat.
El curtmetratge té una durada
d’uns 20 minuts aproximadament i tracta dels conflictes i
les emocions juvenils. Aquesta
idea va sorgir dels mediadors i
mediadores dels dos instituts de
Badia del Vallès per tal de proporcionar la mediació als seus
centres escolars. Un projecte que es va iniciar a la trobada de delegats i mediadors que
es va realitzar el passat mes de

novembre a l’equipament juvenil de Granollers i que s’ha dut
a terme amb la implicació de
tothom, durant tres mesos consecutius.
Després del video fòrum tots
i totes les assistents van poder
gaudir d’un berenar saludable,
servit pels alumnes de 3r d’ESO
de l’institut Federica Montseny.
Una activitat emmarcada dins
de les activitats que s’estan desenvolupant en el Congrés de Famílies i que va constar d’un taller
de cuina. Aquest taller pertany
al projecte online, un projecte de
l’Ajuntament de Badia del Vallès
que vol donar suport als alumnes amb desafecció escolar o desavantatge socioeducativa. ■

Berenar servit pels alumnes de 3r d’ESO de l’institut Federica Montseny

En marxa el WIFI a Badia del Vallès
Des del mes d’abril es posa en
marxa, en una primera fase de
proves, el servei de WIFI a Badia
del Vallès, un servei que va ser un
dels compromisos adquirits per
part de l’equip de govern durant
aquesta legislatura. La finalitat
es la d’apropar l’accés a les noves
tecnologies de la Informació a la
ciutadania.
L’ajuntament ha habilitat diverses zones WIFI arreu del

municipi que permetran la
connexió a determinades pàgines d’Internet com són:
l’Administració, les xarxes socials, el correu electrònic, guies
de Serveis, la Banca online, entre
d’altres. Només caldrà disposar
d’un aparell, ja sigui ordinador,
mòbil, tableta, que disposi de
WIFI operatiu.
En aquest sentit quedarà limitat
l’accés per accedir a contingut

no apte com: Contingut o materials obscens, llenguatge difamatori o abusiu, l’accés il·legal o no
autoritzat a altres sistemes o xarxes, la distribució de virus, cucs,
troians a través d’Internet, o
qualsevol altre activitat destructiva. Tampoc es permetrà realitzar un ús fraudulent de l’adreça
IP proporcionada en cada accés
o qualsevol altre forma que sigui
contrària, menyspreï o atempti

contra els drets fonamentals i les
llibertats públiques reconegudes
en la Constitució, en els tractats
internacionals i en la resta de la
legislació vigent en el món.
Per tal de poder gaudir d’aquest
servei s’hauran de llegir i acceptar les condicions d’ús del
servei i dirigir-se a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, amb el
DNI per tal d’obtenir les claus
d’accés. ■

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

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.

- 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

22

Actualitat

Març de 2011

Gran implicació dels joves badiencs a l’acte
de presentació de la campanya solidària
“Construïm Escola” a Badia del Vallès
El passat 28 de febrer l´Auditori
de Badia del Vallès va acollir
l´acte de presentació de la campanya solidària “Construïm
Escola”, que va comptar amb
una gran afluència de joves de
la ciutat. Una campanya que
forma part del projecte “la participació als Instituts” i que té
una doble finalitat. D´una banda permet que els estudiants de
Juanga (Orisa, Índia) i els de
Badia del Vallès intercanviïn les
respectives cultures; i d´altre,
recaptar diners per l´ONG
CITTA que duu a terme diferents projectes a dita població.
Aquesta campanya forma part
del projecte “La participació als
Instituts” elaborat en el marc de
la comissió del Pla Educatiu Entorn. Un projecte que neix a
proposta de l´AMPA de l´institut
Badia del Vallès , i que va rebre
el suport de les AMPAS dels dos
centres de secundària, alumnes,
professorat i de l´Ajuntament de
Badia del Vallès.

L´acte va estar presentat per
l´Alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, qui va agrair
la presència del fundador de la
ONG, Michael Daube, “impulsor de tants projectes i dedicat a treballar per l´educació
i la sanitat a l´India” i de la doctora de l´Hospital Parc Taulí i col·laboradora activa amb
CITTA, Marta Miquel, “per haver estat l´encarregada de donarnos a conèixer els projectes de
CITTA”.
Menor va destacar la rellevància del projecte de participació
als Instituts de Badia pels “grans
canvis que comportarà, ajudant
a promoure la participació dins i
fora dels centres”, va pronunciar.
Respecte a la campanya “Construïm Escola”, va destacar la importància de l´arranjament de
l´escola a l´Índia perquè, va afegir que “la formació és la llavor
del canvi a qualsevol indret del
món”. En aquest sentit va fer una
crida a continuar treballant “per

L’alcaldessa Eva Menor durant la presentació de la campanya solidaria “Construïm escola”

un món més equitatiu, més equilibrat, amb més oportunitats, que
ajudin a dignificar la vida de les
persones que viuen en situacions
de pobresa i desigualtat”.

La doctora Marta Miquel, per
la seva banda, va fer una exposició sobre les tasques de voluntariat que va dur a terme
a l´hospital de Juanga (Índia)

Escola per arranjar a Juanga (Índia)

i posteriorment va projectar
uns vídeos amb la pretensió
de mostrar als alumnes de Badia, la forma de vida dels nens
i nenes de Juanga. Miquel va
apel·lar a la col·laboració dels
alumnes dels Instituts de Badia “establint contacte amb
els estudiants de Juanga, intercanviant treballs, fotos, vídeos
i/o cartes”. També va demanar col·laboració “enviant diners per tal d´acabar d´arranjar
l´escola de Juanga jo apadrinant un nen”.
L’escultor i fundador de la organització, Mikel Daube, va
explicar els orígens de la ONG
CITTA i va explicar tots els
projectes que es porten a terme.
Daube es va mostrar molt agraït
quan els representats de la
FAMPA li van lliurar, en nom
de tots els pares i alumnes, un
donatiu per la seva organització.
Per finalitzar els delegats dels
Instituts de Badia van exposar
les diverses activitats que es celebraran durant el mes de març,
amb la finalitat de recollir diners. Des de carpes informatives, espectacles solidaris, activitats pels infants i les famílies,
exposicions de fotografia , entre
d´altres. ■
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Èxit rotund a les activitats solidàries de
recaptació de diners
Durant diversos dies s’han organitzat un seguit d’activitats amb la finalitat de recaptar diners per la campanya
solidaria “Construïm Escola”, per l’Índia.
El passat dissabte 19 de març van
tenir lloc una sèrie d’activitats
durant la festa de celebració de
l’aniversari del Banc del temps,
al Parc Joan Oliver. Un dotzena
de joves van estar oferint informació i van fer difusió a una carpa, alhora que amenitzaven als
més petits amb un taller de màgia i un mural per pintar amb
les mans. Es van vendre moltes
entrades i van acabar la jornada
molt satisfets. D’altre banda, el
passat 26 de març també es va
participar, organitzant un taller de maquillatge durant l’acte
central del Congrés de Famílies.

Al dia següent, es va celebrar el
Campionat de Bàsquet 3x3 solidari, al Complex Municipal,
on els i les adolescents van ser
els responsables de l’activitat.
Van fer d’àrbitres, van acollir els
equips i van lliurar els premis,
oferint a més un servei de bar.
Per a totes aquestes activitats es
va comptar amb el patrocini de
deu comerços de Badia del Vallès: Farmàcia José Budallés, Farmàcia Sisquella-Roig, pastisseria
Santa-Anna, Pescados y mariscos Angelita, Mármara Centro
de Estética y Dietética, Mercería
Lencería Mª Luisa, Ros calçats

gènere de punt i complements,
Eva Rueda fotógrafa , Huellas i
l’imprempta Mur.
Més tard va tenir lloc una
CITTA a l’auditori on un centenar de persones van actuar
oferint al públic més d’una
hora i mitja de diversió solidària per a totes les edats. Entre les actuacions es va comptar
amb una quarantena de nois i
noies de Badia: les més joves,
les nenes del taller de dansa del
ventre de la Muñeira, els adolescents que van ballar hip-hop,
break i dansa del ventre, i també el Màgic Brian i el Gran

Paino van sorprendre al públic
amb un espectacle de màgia per
a grans i petits.
D’altre banda, també es va
implicar l’escola de ball More
Dance, de la veïna població

de Barberà del Vallès, que van
oferir un espectacle amb diferents disciplines de ball. Per
acabar es va poder gaudir de
l’espectacle RESNIT i WARHA. ■
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La I Nit de l’esport de Badia del Vallès
ja té finalistes
Des del mes d’abril es posa en marxa, en una primera fase de proves, el servei de WIFI a Badia del
Vallès, un servei que va ser un dels
compromisos adquirits per part de
l’equip de govern durant aquesta legislatura. La finalitat es la d’apropar
l’accés a les noves tecnologies de la
Informació a la ciutadania.

L’ajuntament ha habilitat diverses zones WIFI arreu del municipi que permetran la connexió a
determinades pàgines d’Internet
com són: l’Administració, les
xarxes socials, el correu electrònic, guies de Serveis, la Banca
online, entre d’altres. Només caldrà disposar d’un aparell, ja sigui

ordinador, mòbil, tableta, que
disposi de WIFI operatiu.
En aquest sentit quedarà limitat
l’accés per accedir a contingut
no apte com: Contingut o materials obscens, llenguatge difamatori o abusiu, l’accés il·legal o no
autoritzat a altres sistemes o xarxes, la distribució de virus, cucs,

MILLOR TRAJECTÒRIA
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Alonso Sanchez, Alicia
Lapuente Cantero, Josep
Lopez Araiz, Marcos
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Equipo Junior Masculino
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MILLOR ENTRENADOR/A
Dominguez, Antonio
Gonzalez Garcia, Hector
Santos Blanch, Carlos
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Rodriguez Sandoval, Sonia
Romero Lara, Erik
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CD Badia de Futbol
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en la Constitució, en els tractats
internacionals i en la resta de la
legislació vigent en el món.
Per tal de poder gaudir d’aquest
servei s’hauran de llegir i acceptar les condicions d’ús del servei
i dirigir-se a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, amb el DNI per tal
d’obtenir les claus d’accés. ■

BREUS

Finalistes de cada categoria
MILLOR ESPORTISTA
INDIVIDUAL
Alonso Sanchez, Alicia
Lopez Araiz, Marcos
Polo Lopez, Antonio

troians a través d’Internet, o
qualsevol altre activitat destructiva. Tampoc es permetrà realitzar un ús fraudulent de l’adreça
IP proporcionada en cada accés
o qualsevol altre forma que sigui
contrària,menyspreï o atempti
contra els drets fonamentals i les
llibertats públiques reconegudes

Curs gratuït de
defensa personal per a
dones
L’Associació de Veïns de Badia
del Vallès, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Badia, va organitzar durant els mesos de febrer i
març, un curs gratuït de defensa
personal per a dones, impartit per
la campiona de judo d’Espanya,
Alicia Alonso.
La defensa personal és l’art de
preveure o evitar situacions hostils
que es poden produir en diverses
ocasions. El curs pretén dotar les
alumnes de les tècniques necessàries per tal de reduir l’oponent
sense necessitat d’utilitzar la violència, augmentat la sensació de
seguretat i l’autoconfiança.

Curs d’iniciació a
tènic/a d’esports
L’Ajuntament de Badia del Vallès
i el Consell Esportiu Vallès Occidental Sud, amb la col·laboració
de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona i el Futbol Sala

La Sardana, van organitzar un Curs
d’iniciació a tècnic/a d’esports
en activitats fisicoesportives a
instal·lacions esportives convencionals.
Aquest curs va tenir una durada de
50 h i s’adreçava a totes aquelles
persones majors de 15 anys, interessades en l’esport escolar, que
volien formar-se per exercir de
voluntari/ària d’esports a les activitats extraescolars o a clubs, portant grups o equips.
El curs es va impartir durant les
vacances de la Setmana Blanca,
a les instal·lacions de la Federació
Catalana de Judo.

Curs de socorrista
de primers auxilis i
aquàtic
El passat 18 de març, es va iniciar
a Badia del Vallès el curs de Socorrista de primers auxilis i aquàtic,
organitzat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, el Consell
Esportiu del Vallès Occidental Sud i

la col·laboració de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, en la cessió de les
instal·lacions per a la realització de
les pràctiques. El curs i la posterior titulació és a càrrec de la Creu
Roja.
El curs té una durada total de 110
h i s’impartirà fins el proper 20 de
maig. Un cop finalitzat el curs, els
alumnes obtindran les titulacions
de: Assistència sanitària immediata- II i Socorrista aquàtic, expedides per la Creu Roja, entitat
acreditada per l’Institut d’Estudis
de la Salut de la Generalitat de
Catalunya.
L’objectiu general és que
l’alumne sigui capaç de realitzar tasques relacionades amb
el salvament marítim i el socorrisme, a partir d’un programa
elaborat en relació amb els següents temes: primers auxilis,
urgències mèdiques i tècniques
específiques, salvament aquàtic
i amb la complementació d’unes
pràctiques formatives a les
instal·lacions aquàtiques de Badia i Barberà del Vallès.
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Sergio Busquets: “És molt especial per mi
que el camp on vaig començar a jugar porti
el meu nom”
Amb aquestes paraules es va dirigir Sergio Busquests a tots els
assistents durant l’acte de bateig del Camp de Futbol Municipal que a partir d’ara porta
el seu nom. La ciutadania de
Badia va mostrar un cop més
l’incondicional recolzament cap
al seu veí, en un acte emotiu i
inoblidable, que va congregar
en un mateix escenari i per sorpresa per al badienc, a tres campions del món: Xavi Hernández, Pedrito i Sergio Busquets.
Diumenge, 20 de març de
2010 ja és una data que passa
als anals de la història de Badia
del Vallès. Més de dos mil persones congregades a l’exterior
del Camp de futbol, ciutadans
i ciutadanes i veïns d’altres localitats, van poder gaudir de
l’acte de bateig del camp de futbol municipal, com a Camp de
Futbol Municipal Sergio Busquets Burgos.
Entre els assistents es va comptar amb la presencia de tota
la família Busquets Burgos,
l’alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor, regidors i regidores, de l’ajuntament de Badia,
membres de la junta directiva
del FC Barcelona, Josep maria Bartomeu, Vicepresident i
Eduard Coll, directiu i responsable de l’area social, els jugadors del FC Barcelona, Xavi
Hernández i Pedro, Antonio
García, president del Club Deportivo Badia, Lluís Yuste, president de la Penya Blaugrana de
Badia,i presidents i membres de
varies Entitats badienques.
El regidor d’esports, Isabelo Pacheco, va agrair la tasca
de “presidents, juntes directives, col·laboradors i famílies
d’esportistes que han dedicat
tantes hores a que el somni esportiu de la ciutat sigui una
realitat”. Respecte a Busquets
va destacar “els grans valors
del jove esportista” explicant
una anècdota: “li vaig preguntar una vegada perquè a la seva
samarreta es va fer posar Sergio i no Busquets. L’esportista
badienc va respondre que era

Eva Menor lliurant la insignia de la ciutat al vicepresident del FC Barcelona, Josep Mª
Bartomeu i al directiu, Eduard Coll

Parlament del regidor d’esports Isabelo Pacheco

La Penya Blaugrana Badia del Vallès

Antonio García, president del CD Badia, durant la seva intervenció

Eva Menor lliurant la insignia de la ciutat al jugador del FC Barcelona, Xavi Hernández

Eva Menor i el jugador Pedro

tant important la figura del seu
pare, com de la seva mare”. Un
comentari que va introduir “la
importància de la figura dels
pares del jugador, Carlos Busquets i Loli Burgos, que han sabut transmetre grans valors”.

El president del CD Badia, Antonio García, molt emocionat
va recordar els inicis del jugador
i va valorar “el seu creixement
com a persona i futbolista”. García va aprofitar també per fer un
reconeixent a la trajectòria del

seu pare, Carlos Busquets, alhora que li va dedicar unes paraules per l’amistat que els uneix.
Seguidament l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, després de donar la benvinguda a
tots els presents, va fer pujar

a Sergio Busquets a l’escenari
per donar-li una grata sorpresa. Els jugadors del FC Barcelona i Campions del món amb
la Selecció Espanyola, Xavi
Hernández i Pedrito, van pujar per sorpresa a l’escenari i
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Els tres campions del món: Xavi, Pedro i Sergio

Carlos Busquets durant el seu homenatge

L’alcaldessa, Sergio i els seus pares descobrint el ròtol gegant

Traca i enlairada de globus

Sergio Busquets dirigint unes paraules

Sergio Busquets dirigint unes paraules

Servei d’honor de Sergio durant el partit del CD Badia-Palautordera

van rebre l’insígnia de la ciutat
de mans de l’Alcaldessa. Menor també va fer un reconeixement a la trajectòria esportista
del pare de Sergio, Carlos Busquets, fent-lo pujar a l’escenari i
obsequiant-lo amb un monòlit
de l’ajuntament “perquè també
forma part del camp de futbol i
de la ciutat”.
Menor dirigint-se a l’esportista
local va destacar que “de la mateixa manera que portes el nom
de Badia, allà on vas, allà on
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triomfes, el Camp de Futbol
portarà el teu nom”. També va
agrair “tots els seus esforços” i
“la identitat badienca” que tant
caracteritza a Busquets i que “fa
partícip a Badia en tots els èxits
esportius”.
La primera Edil va definir el
jove esportista amb una frase de Hemingway “el secreto
de la sabiduría, del poder y
del conocimiento es la humildad”. Una qualitat que caracteritza a Busquets i que “és un
exemple per a tots els joves i
perquè la ciutat es reafirmi i
continuï apostant per l’esport,
com a eina per transmetre valors com l’integracio, la cohesió social i l’educació”. En
aquesta línea es va comprometre “com a Alcaldessa de Badia del Vallès a continuar treballant pels ciutadans perquè
puguin gaudir d’instal·lacions
dignes i de qualitat, per tal
de dignificar tots els equipaments esportius”.
Per acabar, després de que
Sergio descobrís el ròtol gegant amb el nom seu nom
(10 metres), amb l’ajuda de
l’alcaldessa i els pares de Sergio, Carlos Busquets i Loli
Burgos, va sonar una gran
traca i es van enlairar un miler de globus dels colors del
CD Badia. El badienc va dedicar unes paraules emocionades i va agrair en gran mesura
l’homenatge, doncs va ressaltar que “és molt especial que
el camp on vaig començar a
jugar porti el meu nom”. Respecte a portar el nom de Badia allà on va, va apuntar que
“tant de bó pogués treure més
vegades la bandera de Badia,
doncs seria molt bona senyal”. Fent mostra de la humiltat que el caracteritza, va
pronunciar que “tant de bo el
camp no sigui un indret on es
desenvolupin només partits i
entrenaments, sinó també un
lloc per desenvolupar valors
com la humiltat, el respecte o
la solidaritat”.
Acte seguit, va tenir lloc el partit de lliga de la categoria cadet femení juvenil, entre el CD
Badia i el Palautordera, on el
homenatja’t va realitzar el servei
d’honor. Sens dubte, una jornada destacada per la capacitat de
resposta i solidaritat del poble
badienc, una jornada que avui
ja forma part de la història de
Badia del Vallès. ■

La contraportada
SÒNIA HERNÁNDEZ
Sònia Hernández: Nacida en Terrassa en 1976 . Vivió su infancia y juventud en Badia del Vallès. Periodista de profesión, escritora, poeta, traductora española
y crítica literaria. Autora de una antología de relatos, Los enfermos erróneos y poemarios como Los nombres del Tiempo o La casa del mar. Acaba de publicar
su primera novela: La mujer de Rapallo.

“Leo para intentar entender el mundo, necesito que me lo expliquen a
través de libros y escribo para intentar explicarme a mí misma el mundo”
Que recuerdos tienes de tu
etapa en Badia del Vallès?

Me interesaba mucho profundizar en
personajes incapaces de comunicarse
y de responsabilizarse de sus propias
decisiones y acciones.

Badia es donde crecí y donde siguen
viviendo mis padres, o sea que es
punto de reunión de la familia, así
que sigue siendo parte importante de
mi vida. Además, la infancia y la adolescencia son claves en la construcción del carácter y de la identidad de
las personas.

¿Porqué escogiste el tema
de la locura y la cordura
como eje principal?
Es un tema que me interesa mucho, como lectora y cuando escribo. Hay muchísima literatura sobre esto. Es interesante saber
quién define los términos de la locura, quién diagnostica a los enfermos y quién marca los límites de
la normalidad.

¿Figura Badia del
Vallès en alguna de tus
publicaciones?
Directamente podría detectar el paisaje de ciudades similares en varios
escritos (poemas, conferencias…),
pero explícitamente aparece en alguno de los cuentos de Los enfermos
erróneos, en uno de los relatos donde
precisamente se habla de la construcción de la identidad.

Es un verdadero prestigio estar en
esa lista. Y fue una alegría saber que
un jurado de escritores y críticos
consideraba interesante y de calidad lo que yo hago. Si te presentas
a un premio así, esperas que se fijen
en tu obra, pero eso no resta alegría
al momento en el que te lo dicen.
Ahora hace falta seguir trabajando
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Has sido seleccionada
por la prestigiosa revista
británica Granta, como una
de las escritoras menores
de 35 años más influyentes
de la literatura española del
S.XXI ¿Cómo te sientes? ¿Te
lo esperabas?

¿Qué necesitas para
escribir? ¿Inspiración, o
que la inspiración te “pille”
trabajando?

muy duro, leyendo mucho, para seguir avanzando.

¿De dónde nace la
necesidad de escribir La
mujer de Rapallo? ¿Cuando
se fragua la idea? ¿Cuál fue
el detonante?
La mujer de Rapallo surgió casi
como una consecuencia de Los enfermos erróneos, al principio pensé

que era otro cuento de personas
cuya principal dolencia es que son
incapaces de adaptarse a la sociedad
y de entender el mundo en el que
viven, y que no saben quién son.
Luego me di cuenta de que la historia crecía mucho y necesitaba mucho más espacio para ser contada.
La idea surgió después de observar
las reacciones de determinadas personas durante una discusión. Ahí

pensé que alguien debería reflexionar sobre las formas más sutiles de
la violencia.

¿Qué rasgos hay de
Sonia Hernández en los
protagonistas de tu novela,
Flavia y Paolo?
Yo creo que en todo lo que escribes
hay un trasfondo biográfico, porque
lo haces desde tu visión del mundo.

Lo que me empuja a escribir son las
dudas, las preguntas para las que es
difícil encontrar una respuesta. Leo
para intentar entender el mundo.
Necesito que me lo expliquen a través de libros. Y escribo para intentar
explicarme a mí el mundo.

¿Cuáles son tus próximos
proyectos literarios?
Tengo un libro de cuentos a punto de
acabar y un libro de poemas en catalán inédito. Pero, sobre todo, lo que
quiero es leer. Hay tanto por leer…

¿Te consideras la mujer de
Rapallo?
No, en absoluto. Ella es un personaje extraordinario porque todo en ella
está llevado al extremo.

