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Badia premia els millor estudiants
El passat dimarts 5 de juny, va
tenir lloc l’acte de lliurament
de premis a l’excel·lència acadèmica en l’etapa de la secundària
obligatòria, el batxillerat i cicles
formatius, a l’Auditori Municipal de Badia del Vallès. Una
iniciativa de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, per tal de potenciar l’èxit escolar a la ciutat.
L’acte va ser presidit per
l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor; la regidoria
d’Educació, Raquel Gracia;
l’inspector d’Educació de zona,
Josep Vallcorba i dos representants de l’AMPA dels dos instituts de Badia del Vallès. Entre
els assistents es va comptar amb
la presència de representants
dels diferents grups polítics,
l’alumnat d’ambdós instituts,
les respectives famílies, l’equip

directiu i el professorat tutor,
que van omplir en la seva totalitat l’Auditori Municipal.
Els premis van consistir en un
diploma acreditatiu personalitzat i en un xec de 250 euros,
com a suport per a la compra de
llibres o material necessari per al
curs vinent, pel que fa als cursos
de l´ESO i de 1r de batxillerat.
En el cas dels alumnes de 2n de
batxillerat i cicles formatius, se’ls
va atorgar un netbook. Cal destacar també la menció especial
que es va fer a dos alumnes, amb
un premi especial a la superació
per a cadascun.
Per la seva banda, l’alcaldessa
Eva Menor, que va participar
en el lliurament de tots els diplomes, va voler felicitar personalment els alumnes, les famílies i els centres educatius

Alumnes premiats

manifestant que “Badia és una
ciutat que aposta clarament per
l’educació”. En aquesta línia, va
demanar al representant de la
Generalitat dels Serveis Territorials present durant l’acte, “suport en matèria d’educació per
continuar millorant els resultats
acadèmics”. L’alcaldessa va reconèixer la tasca “de tots aquells
que tant s’han esforçat”. A més,
va destacar la importància de

Graduacions als dos instituts de Badia del Vallès
Durant el mes de juny, els dos instituts de Badia (l’institut Federica Montseny i l’institut Badia del Vallès)
van celebrar respectivament uns emotius actes de graduació pels alumnes que culminaven l’ESO, el
batxillerat i cicles formatius.
L’institut Federica Montseny va congregar tot l’alumnat graduat i les respectives famílies per tal de
celebrar un acte de lliurament dels diplomes de graduació. A l’acte van assistir l’alcaldessa de Badia del
Vallès, Eva Menor; la regidora d’Educació, Raquel Gracia; l’alumnat graduat, les respectives famílies i tot
l’equip docent.
Gloria Vilar, membre de l’Equip Directiu, va animar tots els alumnes “a continuar treballant en la mateixa
línia”. Tots els assistents van poder gaudir de diverses actuacions de màgia de dos alumnes del centre,
diverses projeccions de fotos de l’alumnat i d’una original actuació musical per part dels alumnes, a
base d’un set de xilofons.
Per la seva banda, l’institut Badia del Vallès va celebrar el seu acte de graduació, un acte presidit per
membres de l’Equip Directiu, representants de l’AMPA i l’alcaldessa, Eva Menor, qui va felicitar el centre,
les famílies i l’alumnat, i els va animar a “continuar formant-se al llarg de tota la vida”.
Durant l’acte, es van lliurar els diplomes de graduació a tots els alumnes que van assolir l’ESO, el
batxillerat i diferents cicles formatius de grau mitjà i grau superior. A més, es van atorgar algunes
mencions com: el premi a l’esforç i la constància o el premi al millor expedient de cada curs.

“celebrar l’èxit escolar” i va recordar que “l’esforç i el treball
ben fet sempre donen fruits”.
L’inspector d’Educació de
zona, Josep Vallcorba, també va dedicar unes paraules
de felicitació a tot l’alumnat i
es va congratular per “la iniciativa de l’Ajuntament de reconèixer i incentivar l’esforç
de l’alumnat i acabar d’aquesta
manera el curs”, va apuntar.

Vallcorba va incidir en el concepte de “l’esforç”, apuntant
que aquest “mai és gratuït, perquè les coses surten bé quan hi
ha constància, dedicació, voluntat i disciplina”. L’inspector
dirigint-se a tots els joves presents els va dir que “El futur es
pot construir i inventar malgrat les dificultats i els joves
tenen a les mans la possibilitat
de millorar la societat”. n

Acte de lliurament dels Premis Minerva 2011
El mes de juny va tenir lloc a l’Auditori de Badia del Vallès, el
lliurament dels Premis Minerva 2011, uns premis dirigits als joves
estudiants, per tal de potenciar i incentivar la seva tasca de
recerca i investigació en l’àmbit de les ciències socials i humanes
i en l’àmbit de les ciències pures i experimentals.
L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, va ser l’encarregada
de donar la benvinguda a totes les persones assistents i va
animar el jovent “a continuar amb l’esperit investigador”.
L’acte va ser presentat per la directora del Servei Educatiu,
Rosa Molinos. Hi van assistir el director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament del Vallès Occidental, Lluís Baulenas; la directora
adjunta dels STVO, Empar García; l’inspector d’educació, Josep
Vallcorba i un representant de la Fundació Bosch i Cardellach.
En total, es van lliurar tres premis i es va fer menció especial dels
treballs finalistes. L’alumnat guanyador va rebre una beca que va
consistir en el pagament de l’import de la matrícula. El tercer premi
va recaure sobre dos alumnes de l’institut Federica Montseny de
Badia del Vallès: Manuel Grima Reyes i Adrià Mármol Romero.
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Badia del Vallès a favor de la
sanitat pública
Desde l’Ajuntament de Badia del Vallès s’ha remés una carta al
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalnya, Boi Ruiz, subscrita
i consensuada per tots els Grups Municipals de l’Ajuntament,
exigint que es tornin a considerar les mesures adoptades entorn el
tema del tancament del CAP Badia del Vallès, en horari nocturn i la
reestructuració del servei d’ambulàncies.

Manifestació del dia 19 de juliol a Badia del Vallès a favor de la sanitat pública

Benvolgut Conseller,
La reorganització plantejada a la Sanitat Pública a la comarca del Vallès Occidental farà que des del 18 de juliol,
el Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès deixarà de prestar el servei d’urgències de 24 hores, passant a ser
el nou horari de 8 del matí a 8 del vespre. Les urgències fora d’aquest horari hauran de ser ateses als centres sanitaris CUAP Ripollet, CUAP Sant Fèlix i a l’Hospital de Sabadell, Parc Taulí, o bé mitjançant el servei d’urgències
domiciliaries 061.
Alhora, el servei d’ambulàncies patirà una reducció de 64 hores al nostre sector sanitari. Això comportarà que, de
les dues ambulàncies que hi ha físicament a Badia, una passi a donar servei de 5 del matí a 10 de la nit i l’altre
quedi com està, les 24 hores, afectant de forma important al servei que es dóna a la població i la qualitat d’aquest
servei, tenint en compte que la situació es veurà agreujada pel tancament de 4 sales a l’ Hospital de Sabadell, cosa
que provoca un drenatge més lent en les ambulàncies que arriben, fent que quedin retingudes allà fins que s’atén al
malalt endarrerint, encara més, la seva atenció.
La nostra població té una dificultat afegida que ens diferencia d’altres ciutats metropolitanes pel que fa als desplaçaments mitjançant transport públic, sobretot en horari nocturn. Aquesta situació d’aïllament per la inexistència de transport públic nocturn farà que part de la nostra ciutadania, bé per la seva edat avançada, bé per la
seva situació socioeconòmica (que els impedeixi tenir vehicle privat) es veurà impossibilitada, donada la manca
de transport públic, a anar als centres CUAPS de Sabadell o Ripollet. Aquests problemes de mobilitat s’agreugen,
a més amb la reducció del servei d’ambulàncies, dificultant més encara el accés de part de la nostra ciutadania al
servei d’urgències, limitant, per tant, el seu dret a rebre l’atenció sanitària que necessiten.
La desaparició dels serveis d’urgència a diverses localitats vallesanes empitjorarà la qualitat de l’atenció sanitària
pel col·lapse que patiran els serveis d’urgències de l’Hospital de Sabadell i dels CUAP Ripollet i CUAP Sant Fèlix.
Per tots aquest motius, en nom de la corporació que represento, i amb el recolzament de tots els grups amb representació en el consistori, manifesto el nostre rebuig a les mesures que afecten la qualitat de la sanitat pública al
nostre municipi. Això és encara més important si considerem la salut com un dels pilars de l’estat del benestar; mai
com un negoci regit estrictament per criteris econòmics estadístics.
És per això que demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reconsideri aquestes decisions, en
concret al que es refereix al CAP Badia per la situació abans esmentada, al mateix temps que expressem el nostre suport a
la tasca que porten a terme al CAP Badia i als treballadors i treballadores del Servei d’Emergències Mèdiques.
Tant mateix, manifestem la nostra ferma voluntat de vetllar per la defensa, en benefici dels ciutadans i ciutadanes
de Badia de Vallès, del servei de sanitat pública del nostre municipi.
També volem manifestar la nostra voluntat de diàleg i corresponsabilitat en la recerca d’una solució que permeti
compatibilitzar l’ajust pressupostari amb el manteniment de la qualitat del servei, per la qual cosa, demanem a la
conselleria de salut que obri una taula de debat entre representants de la conselleria i de l’ajuntament per tractar
conjuntament possibles solucions alternatives a les proposades per CATSALUT.
Cordialment,
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Calendari fiscal 2011

Telèfons d’interès

Data inici
Període voluntari

Data fi
Període voluntari

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS

01/04/11

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.

Agradecimientos después
de la Nit de l’Esport en
Badia del Vallès
Después de una noche tan intensa para
Sonia como la del pasado 08 de abril
de 2011, durante “La Nit de l’Esport’’ en
vuestro municipio de Badia del Vallés,
sólo me quedó pendiente explicar mi gran
sentimiento de… AGRADECIMIENTO!
Agradecimiento al Ayuntamiento, por haber
sido capaz de ofrecer una instalaciones
magnificas a todo su municipio. Por darnos
la oportunidad a personas que no somos
de Badia y que no disponemos en nuestro
municipio de instalaciones similares. Por
la posibilidad de pertenecer a un Club
federado para poder competir. Por poder
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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.

desarrollar aquí, todo el potencial de una
persona con discapacidad, llena de ganas
de hacer un deporte como la natación y
así, poder relacionarse…
Agradecimiento a nuestra alcaldesa Eva
Menor por su especial sensibilidad…
Agradecer sobre todo, al CLUB NATACION
BADIA, por su acogida entrañable hace ya
años.. A sus juntas, técnicas y compañeros
de todas las secciones, que siempre tienen
un ‘’guiño’’ para Sonia.
Agradecer a todo el personal de las
instalaciones donde día a día tienen las
mejores palabras , complicidades y trato,
esmerándose en el mantenimiento y
facilitando la movilidad de Sonia por todas
sus instalaciones, incluso cuando existen
imprevistos (separaciones, averías…).

En fin… no tenemos más palabras de
elogia y agradecimiento para las personas
que viven y conviven en éste municipio, en
el día a día, en los vestuarios, etc…
Conviven con Sonia en un entorno de
integración y normalidad, hasta el punto
en que te llegas a creer que con ayuda,
podemos conseguir una realidad: Que
se valora la capacidad, por encima de la
discapacidad. Todos somos distintos, pero
como personas somos iguales.
GRACIAS A TODOS POR TODO!!!

Firmado:
Familia de Sonia Rodríguez Sandoval,
nadadora discapacitada del C.N Badia

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

Edita:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda de Burgos, s/n.
Telèfon: 93 718 22 16
Producció i redacció:
Sònia Rico Mainer
Correcció ortogràfica:
Servei Local de Català
de Badia del Vallès.
Telèfon: 93 729 96 08
Fotografies:
Eva Rueda i Sònia Rico
Correu electrònic:
premsa@badiadelvalles.net
www.badiadelvalles.com
Maquetació i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó
Tiratge: 6.000 exemplars
Dipòsit legal: B-10083-06
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Eleccions Municipals, maig 2011
Amb una participació de gairebé el 50 %, el Partit dels Socialistes de Catalunya va guanyar
les eleccions a Badia del Vallès,
però va perdre la majoria absoluta i ha quedat amb 7 dels 11
regidors amb els quals comptava. Els PSC de Badia va obtenir
el 34 % dels vots, és a dir, un total de 1.704 vots.
L’Alternativa d’Esquerres per
Badia va guanyar un regidor
més, dels tres que ja tenia, i
té una representació total de

Distribució vots en regidors

4 regidors. L’AEB va comptar amb el 23,26 % dels vots
(1.166 vots).
Seguidament, la tercera força
més votada, que només tenia un
regidor, va ser el Partit Popular,
amb un 15,04 % dels vots (754
vots). En aquests comicis ha obtingut un total de 3 regidors.
Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa (ICV-EuiA) que va comptar
amb el 7,58 % dels vots (380),
es manté amb un regidor, de la

mateixa manera que Convergència i Unió, que va comptar
amb el 6,92 % dels vots (347),
que també manté un regidor.
La novetat d’aquests comicis municipals és l’entrada al
consistori de Plataforma per
Catalunya, que va comptar amb
un 6,19 % dels vots (310) i obté
la representació d’un regidor.
Badia del Vallès va tancar la jornada electoral amb una participació total d’un 47,62 %, amb
un total de 5.012 vots de les

Nombre vots per partit

10.629 persones censades per
votar. Aquesta xifra suposa un
3,8 % més de participació que
la comptabilitzada durant la jornada dels comicis municipals
de l’any 2007, que va ser d’un
43,82 % (4.792 vots).
A les 18.00 hores, la participació es va situar en un 34.31 %,
amb un total de 3.640 vots, un
3 % més de participació que la
comptabilitzada durant l’any
2007, que va ser d’un 31.48%
(3.451 vots).

A les 14.00 hores la participació
es va situar en un 26%, amb un
total de 2.767 vots, un 3% més
de participació que la comptabilitzada durant l’any 2007 a la
mateixa hora, que va ser d’un
23% (2.576 vots).
A Badia del Vallès es van
instal·lar 5 col·legis electorals
(CEIP La Sardana, CEIP La
Jota, CEIP Las Seguidillas, Llar
d’Infants La Mainada i IES Badia del Vallès) i un total de 23
meses. n

Percentatge de vots per partit

Especial Eleccions - Maig 2011
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Composició del Consistori

Eva Maria Menor Cantador

Raquel Gracia Peral

Juan Antonio Lancho Aceituno

Antonio Sabariego Guerrero

Montserrat Jiménez Molina

Antonio Rodríguez Yañez

Montserrat Carbonell Rosell

Quim Duran Redondo

Concha Hurtado Sánchez

Juan Carlos Santervás García

Sergio Escribano García

Antonia Escrivà Castellanos

Pablo Ropero Muñoz

Saray Muñoz Contreras

Eusebio Argueta Chica

Marta Figueras Badia

Raul Ortiz Parra

Equip
de Govern

Eva Maria Menor Cantador
ALCALDESSA

Juan Antonio Lancho Aceituno

Raquel Gracia Peral

Montserrat Jiménez Molina

Tinent d’alcalde primer. Direcció, inspecció i
impuls de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient.

Tinent d’alcaldessa segona. Direcció, inspecció i
impuls de l’àrea d’Acció social i Cultural.

> Regidories de via pública, Manteniments, serveis,
parcs i jardins, salut ambiental, Habitatge, Medi
ambient, Obra pública i Transport i mobilitat,
integrades a l’Area d’urbanisme i medi ambient.
> Regidoria d’Hisenda, integrada a l’àrea d’Economia,
Governació i Serveis Generals.
> Regidoria de comunicació, integrada a Alcaldia.

> Regidories d’Educació, Infància, Petita Infància,
Joventut, Cooperació, Ocupació, Participació
ciutadana, i Convivència i civisme, integrades a
l’Area d’acció social i cultural.

Tinent d’alcaldessa tercera. Direcció,
inspecció i impuls de l’àrea d’Economia
Governació i Serveis Generals.

Antonio Sabariego Guerrero

Antonio Rodríguez Yañez

Montserrat Carbonell Rosell

> Regidoria de Seguretat ciutadana integrada a l’àrea
d’Economia, Governació i Serveis generals.

> Regidories de Esports i Cultura, integrades
a l’àrea de Acció social i cultural

> Regidories de Benestar social, Gent gran i
dependència, Igualtat, i Salut i hàbits
saludables, integrades a l’àrea de Acció
Social i Cultural

> Regidoria de Planificació urbanística i Promoció
econòmica, integrada a Alcaldia.

> Regidories de Contractació, Compres,
Comerç i locals, Patrimoni, Recursos Humans,
Governació, Serveis generals, Informàtica i
Noves Tecnologies, OAC i OMIC, integrades a
l’Area de Economia, Governació i
Serveis Generals.
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Montserrat Carbonell
Grup Municipal PSC-PM

Quim Duran
Grup Municipal AEB

Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

En primer lugar, nos gustaría decir que esperamos que cuando
estas letras vean la luz, lo aquí valorado haya pasado a formar
parte de nuestra historia.
Estos días estamos viviendo una situación que hacía años no se
veía en Badia: La reivindicación de un derecho, derecho a la
sanidad pública, gratuita y de calidad.
La mayoría de nosotros, de nuestros padres, o de nuestros
abuelos, recordamos las reivindicaciones que en su momento
se llevaron a cabo para, entre otras cosas, conseguir el CAP
que teníamos hasta ahora, con una atención de 24 horas.
Había oído hablar a mis padres de ello, con orgullo. Ahora lo
he vivido, sé de qué hablaban.
La reducción del horario del Centro de Atención Primaria,
cerrándolo por las noches, sumado a la reducción del servicio
de ambulancias (que en estos días está en huelga, con el 100%
de servicios mínimos) y a la falta de transporte nocturno, nos
deja en casi total desamparo si durante la noche necesitamos
atención medica.
Tres han sido, a fecha de hoy, las concentraciones y
manifestaciones multitudinarias que hemos vivido, además de
los encierros nocturnos en el CAP, para hacernos escuchar,
para reivindicar lo nuestro, para que se valore lo más
importante que hay en esta vida: la Salud. Lemas como “Que
no, que no, que no cierren urgencias” o “Salud y pesetas, lo
demás son puñetas” se escuchaban durante el recorrido.
Pero el cierre nocturno de nuestro Centro de Atención
Primaria es solo una de las consecuencias de los recortes que
se están aplicando desde el gobierno de la Generalitat de
Catalunya, en temas de Salud.
El cierre de salas de urgencias del hospital Parc Taulí, el de
centros de la comarca, ya sea total o parcialmente, llevará a
que los CUAP o el mismo hospital, tengan un colapso,
sobretodo en determinadas épocas del año en las que, por
poner un ejemplo, nos ataca la gripe. Si hasta ahora ya se
colapsaban, como no ahora, sin alternativas para que nos
atiendan.
Dentro de estos recortes, también está el de la no contratación
de personal suplente para cubrir vacantes, jubilaciones,
permisos, vacaciones, etc. Esto puede suponer que en época de
vacaciones, por ejemplo, el personal de atención sanitaria se
vea reducido si mientras unos disfrutan de sus permisos
vacacionales, otros enferman.
También afectarán a las listas de espera, tanto para pruebas
médicas, como para intervenciones quirúrgicas, ya que se
cierran también quirófanos y camas. La lista sigue. Estamos
seguros de que hay otras alternativas a la hora de realizar estos
recortes. Hay maneras de ahorrar que quizás no interesa
valorar.
¿Por qué el recorte debe ser del 10% en todas partes, lineal, sin
valorar la tipología de cada población o sector? El CAP Badia
tiene un censo de más de 23.000 pacientes. Las personas a las
que daba servicio nocturno es de unas 40.000, puesto que
también atiende a Barberà del Vallès.
En algún lugar leí que los recortes no iban a afectar a la
calidad de los servicios. Claro! No pueden afectar la calidad de
unos servicios que no tenemos. Todo ello tan solo nos lleva a
un final: el deterioro de nuestro estado de salud.

2007-2011: La legislatura de la paràlisi

En este espacio reservado a el Partido Popular de Badia,
deberíamos redactar opiniones, hechos del municipio,
críticas o felicitaciones, etc.

Les eleccions del passat 22 de maig han comportat la pèrdua
de la majoria absoluta del PSC i el dibuix d’una nova realitat
política a l’Ajuntament.
Els ciutadans de Badia esperem respostes d’un Ajuntament
nou en el qual ha d’imperar el diàleg i la qualitat dels serveis
que presta. Han de passar a la història aquells dies en què
podies entrar una instància al Registre i no rebre cap resposta
de l’Administració o no poder conèixer l’estat de l’expedient
corresponent.
A Badia hi ha molts problemes, sí, i hem de començar per
reconèixer-los per a poder millorar. Hem de tenir una ciutat neta i
exigir als ciutadans la part que els pertoca i a l’Ajuntament un alt
grau d’excel·lència en la seva gestió. Parcs nets i cuidats, bon
manteniment del mobiliari urbà, enllumenat públic i
clavegueram en condicions i un llarg etc. No hi ha excuses per a
una ciutadania que reclama una formació de qualitat per als seus
aturats i expectatives de futur per als seus joves.
Des de l’Ajuntament s’haurà d’extremar la transparència en les
contractacions municipals i en tots aquells processos
susceptibles d’embrutar el necessari rol de les persones que
treballen en la gestió de la cosa pública. S’haurà d’aprofundir
en els aspectes que afavoreixin un major grau de democràcia,
de participació de la ciutadania en els afers públics i, sobretot,
un major grau d’autoestima i sentiment de pertinença a la
nostra ciutat.
Escoltem els ciutadans i exigim responsabilitats a qui no
treballi com hauria de fer-ho.
Drets retallats...
Immersos en una crisi que no hem creat, passen les eleccions i
arriben les retallades des del Govern de la Generalitat (CiU).
Nosaltres ens preguntem també pel grau de responsabilitat en
la situació actual d’una esquerra institucional (PSC-ICVERC) que ha estada governant durant set anys.
La Badia que coneixem s’ha forjat en la defensa d’equipaments
i serveis per part dels ciutadans. Són uns drets conquerits que
volen ser arrabassats en pro d’una democràcia al servei
d’estadístiques i mercats que no han estat votats per ningú. Es
va començar amb les retallades a l’educació del tripartit i ara
abonant el discurs del co-pagament a la sanitat.
Qui ha viscut per sobre de les seves possibilitats? Aquell que
regalava quatre-cents euros i quilòmetres inútils d’AVE, que
abaixava impostos beneficiant qui més té... o els pares i mares
que volen dur els seus fills a una escola pública o a urgències si
es posen malalts?
Ha arribat el moment de passar de la indignació al compromís
i defensar un model social i polític per a les persones i no per
als comptes corrents d’una minoria. S’estan donant les
condicions perquè així sigui i, des d’aquí, el més ferm
compromís de l’AEB amb totes aquelles iniciatives que
promoguin la defensa dels serveis públics i els drets col·lectius.
... I ciutadania mobilitzada
La ciutadania de Badia surt al carrer en defensa de la sanitat
pública i del servei d’ambulàncies i urgències nocturnes al CAP
Badia. Noves mobilitzacions i el tancament indefinit de veïns al
CAP amb el suport de diferents col·lectius rememoren l’esperit
que va fer néixer Badia i que no hauríem hagut de perdre mai.
Res no és gratuït i res ens vindrà donat. Ni els metges,
mestres, barrera sònica o llocs de feina seran nostres si no ens
responsabilitzem i comprometem tots plegats amb la nostra
ciutat i el seu futur.
Reptes socials, econòmics i polítics que des de l’AEB assumim
amb la convicció que una Badia millor és possible i necessària.
Treballem per aconseguir-la!

Pero, dado que en la última reunión para establecer los
parámetros de los artículos, cada grupo tiene una opinión
diferente sobre el contexto de los mismos, desde esta
formación política preferimos aplazar el contenido de este
artículo a el próximo número, y evitarnos y evitarles críticas
o sugerencias hacía lo bonita que fue la Fiesta Mayor, o los
100 días de gracia que todos damos al nuevo equipo de
gobierno.
Partido Popular de Badia del Vallés, Avda. Ibiza nº.8
Horario: lunes y miércoles de 17:30 hasta las 21:00 h.
ppbadia@terra.es <mailto:ppbadia@terra.es>
ppbadiavalles@yahoo.es <mailto:ppbadiavalles@yahoo.es>
Estamos a vuestra disposición.
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Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Marta Figueras
Grup Municipal CiU

Raúl Ortiz
Grup Municipal PxC

NO AL CIERRE DEL SERVICIO NOCTURNO DE
URGENCIAS

El Departament de Salut de la Generalitat ha iniciat una
ordenació de l’atenció urgent que s’ofereix des dels centres
d’atenció primària, valorant entre d’altres aspectes l’eficàcia,
eficiència i la utilització del servei (qüestió aquesta
discutible).
Aquesta reorganització ha afectat directament el nostre
CAP. Fins ara, des del CAP Badia s’oferia una atenció
continuada 24 hores, que donava servei a 23.000 persones,
aproximadament (oferia cobertura a la població de Badia,
però també a Barberà). Des del 18 de juliol, s’ha deixat de
prestar el servei nocturn, passant a ser el nou horari de 8
del matí a 12 de la nit. Fora d’aquest horari, els pacients
han de ser atesos pel servei d’urgències domiciliaries 061, el
servei d’urgències 112, o directament als centres sanitaris
CUAP Ripollet, CUAP Sant Fèlix o directament a
l’Hospital de Sabadell Parc Taulí.
Des del grup municipal de Convergència i Unió a Badia,
entenem la necessitat d’exercir una optimització dels
serveis, però creiem que no s’han tingut en compte tots els
factors a l’hora de prendre aquesta decisió. Entre d’altres, i
com a més especialment rellevant, caldria destacar el fet
que durant la nit, la nostra població queda incomunicada
perquè no disposa de servei nocturn de transport públic,
amb la qual cosa els veïns i veïnes necessitats d’aquest servei
i que no tinguin vehicle propi (molta gent gran) ho tindran
difícil per desplaçar-se fins a les poblacions veïnes de
Sabadell o Ripollet.
Estem a temps de rectificar i buscar altres solucions.
Creiem que el Departament ha de replantejar-se aquestes
mesures, i per aconseguir-ho és important fer pressió
política i ciutadana des de la unitat. Estem convençuts que
la força de la unanimitat de tots els grups polítics del
consistori ens permetrà negociar amb el Departament de
Salut i evitar que un servei tan important a la nostra
població en vegi afectat. Des del grup municipal de CiU
estem treballant en aquesta línia, i per aquest motiu hem
signat conjuntament amb la resta de grups una petició al
conseller demanant-li el replantejament d’aquesta mesura,
hem donat suport al manifest aprovat per tots els grups de
l’Ajuntament en contra de la reducció del servei d’urgències
nocturn al nostre CAP, i donem suport també, a totes les
mobilitzacions que, des del respecte i la tolerància, es
realitzin en aquesta línia.
Ara no és moment de refugiar-se en els partidismes ni de
buscar medalles polítiques. Ara és moment d’oblidar tot
això i de prioritzar el que veritablement és important:
recuperar el servei assistencial de salut i la qualitat que el
CAP Badia oferia abans del 18 de juliol. És absurd buscar
la confrontació política aprofitant un tema com aquest.

Quiero agradecer el apoyo que libre y democráticamente
nos han dado los ciudadanos de Badia que con su voto el
pasado 22 de mayo han hecho posible que hoy este presente
PXC en este ayuntamiento.
No tienen que tener miedo de nosotros, no se crean sus
mentiras o las de la prensa, Plataforma per Catalunya esta
en este ayuntamiento para sumar, nosotros no creemos
políticamente en los personalismos ni en los partidos,
nosotros creemos en las propuestas y así actuaremos en
consecuencia, si las propuestas que nosotros tengamos que
votar son positivas y beneficiosas para Badia votaremos que
sí como hemos hecho ya en la propuesta para que el CAP
no deje de prestar el servicio de urgencias 24 horas.
PXC también a puesto sobre la mesa una moción para
evitar el recorte del 10% de los presupuestos de salud que
ha impuesto la Generatitat de Catalunya para evitar los
efectos que estos recortes puedan tener en nuestro
municipio, como son la peor atención de los pacientes, el
aumento de las listas de espera y las saturaciones en el CAP
y en los centros hospitalarios.
En estos 4 años de legislatura trabajaremos duro, no
dejaremos pasar ni una sola acción de discriminación
positiva contra la gente de casa a favor de los inmigrantes,
no dejaremos pasar ni una sola, la gente de casa que
depositó su voto en PXC puede estar tranquila pues
presentaremos todas las mociones que sean necesarias para
que primero sean los de casa como hemos dicho durante
nuestra campaña.
Mi partido ha conseguido 67 regidores en toda Cataluña y
como es normal una localidad como Badia no podía
quedar al margen de un movimiento que ha supuesto un
batacazo histórico para los partidos del sistema y que ahora
están tan nerviosos con nuestro brutal crecimiento en todo
el país.

El cierre de las urgencias nocturnas en el CAP Badia desde el
pasado 18 de Julio ha sido una pérdida de calidad en el derecho
a la salud. Un ejemplo más de un modelo de entender la
cohesión social y el progreso comunitario. El ahorro económico
que la nueva disposición de los servicios de urgencias nocturnas
integradas en los CUAP de los Hospitales, valorado en general
en 4 millones de euros, no justifica la pérdida del principio de
igualdad de oportunidades, fundamento ideológico-filosófico
de la Estado del Bienestar. De hecho, la desaparición de las
urgencias locales supone que todo el mundo tiene capacidad de
movilidad, privada o pública, que los sistemas de urgencias del
Parc Taulí tendrán capacidad para asumir toda la demanda y
que todas las urgencias serán del tipo que podrán llegar con
tiempo a Sabadell.
Los supuestos que están escondidos bajo la desaparición del
servicio de urgencias nocturnas podrían ser falsos y la fatídica
combinatoria de una urgencia inmediata, con falta de
transporte privado por parte del demandante, un servicio de
ambulancias reducido a una única ambulancia que puede estar
haciendo otro servicio en este mismo momento y unos servicios
de urgencia hospitalaria colapsados más podría dar un resultado
fatídico. Por ello, desde ICV-EUiA defenderemos la eficiencia
en el uso de los recursos públicos, que son de todos y pagados
entre todos. Pero la defensa de esta eficiencia nunca debe
significar sacar servicios que no son únicamente medibles por el
número de servicios sino por la calidad y seguridad que aporta
al resto del sistema sanitario.
Somos conscientes de que el problema de la sanidad, como del
resto de los servicios públicos, es un problema de recursos más
que de recortes. El profesor Vicenç Navarro no para de repetirlo
en sus libros y artículos: “el problema no es el gasto público
excesivo si no la falta de ingresos por parte del estado”. Así se lo
hemos manifestado al Gobierno de la Generalidad en nuestra
enmienda a la totalidad al Presupuesto General para 2011
donde hacíamos fuerza en la lucha contra el fraude fiscal, la
implementación de nuevos impuestos a la energía nuclear, el
mantenimiento del impuesto de sucesiones y donaciones y otras
medidas fiscales para evitar, a título de ejemplo, el cierre de las
urgencias nocturnas en Badía.
El mismo Vicenç Navarro nos dice que “si el estado autonómico
y central tuvieran las mismas políticas fiscales que Suecia,
ingresaríamos 200.000 millones de euros más que ahora,
haciendo del todo innecesarios los recortes que se están
haciendo ahora”.
La desaparición del servicio de urgencias nocturnas es un
ejemplo de recorte innecesario y a la vez perjudicial. Innecesario
porque se podría hacer otra política fiscal que lo impidiera,
perjudicial porque colapsará las urgencias del Taulí aún más.
Un claro ejemplo de la relación entre las decisiones políticas y la
realidad más cotidiana: que se haga algo y no otra distinta es
sólo debido al dominio de las fuerzas políticas conservadoras y
neoliberales en los parlamentos de nuestro país. Los recortes no
las hacen porque gusten a los gobiernos, sino porque su visión
ideológica neoliberal les hace entender que los servicios en
manos privadas son más eficientes que en manos públicas: y en
esto, a nuestro juicio, también se equivocan. La sanidad pública
nos cuesta unos 1.200 € por ciudadano al año en Cataluña. Por
este precio, no existe ningún seguro privado que nos pueda dar
los mismos servicios que nos da la sanidad pública. Quiere decir
que la inversión en sanidad pública es bastante eficiente, aunque
podría mejorarse, comparándola con la privada. Un mito, entre
muchos que día tras día tenemos que dar por verdades, y que
como en la caverna de Platón, todavía tenemos que iluminar
para sacar el agua clara del verdadero conocimiento de las cosas.

TOTS UNITS FEM FORÇA PER BADIA

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR
VUESTRO APOYO
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Apoteòsica i multitudinària la
Festa Major 2011 a Badia del Vallès
La Festa Major 2011 es recordarà durant molt de temps per
la gran participació amb la que
van comptar tots els espectacles
i activitats que es van realitzar
des del passat divendres, 17 de
juny i fins la nit del diumenge
19 de juny. La qualitat dels espectacles programats i el bon
temps que va regnar durant tot
el cap de setmana, va fer que
la gent s’aglopés als carrer de la
ciutat participant de forma massiva en totes les activitats.
L’organització apunta que va
estar “una de les Festes Majors
més participatives amb espectacles que han anat adquirint
vida pròpia”. Es calcula que
en total van passar al voltant

d’unes 8.000 persones repartides per les diverses activitats
programades. La principal novetat d’aquest any va ser la gran
varietat d’oferta per a tots els
públics, sobretot pel que fa a
les famílies i el públic infantil i
jove. En aquest sentit cal destacar l’èxit en la festa de l’escuma,
els inflables per a infants, la tirolina instal·lada al Parc Joan
Oliver, l’actuació del mag Edgar, així com totes les activitats
i tallers que en aquest indret es
van desenvolupar (Badia Cosmopolis).
El tret de sortida de la gran oferta cultural que hi havia programada per divendres, el van donar uns divertits pregoners de

Torneig d’escacs escolar a càrrec del Club
d’Escacs i Cultura

Exhibició grup esportiu escolar

Capoeira Vallès i grup de percusió “Só para quem pode”

L’alcaldessa, Eva Menor, al lliurament de premis al
Complex Esportiu

Pregó a càrrec de “Pollo Completo”

Rèquiem de Mozart a càrrec de diverses corals

Actuació del grup “La banda del Cau” al festival
“Badia’n’rock”

Humorista “Reugenio”

La cantant Tula durant la seva actuació

Actuació del grup Gnaposs al festival “Badia’n’rock”

Grup de flamenc “Prefiero Soñar”

3ª trobada de bandes de música

Badia del Vallès, el grup de teatre “Pollo Completo” que van
rebre el pregó de la mà dels Castellers de Cerdanyola.
Tot seguit, a l’església Nostra
Senyora de la Mercè, va tenir
lloc una ovacionada interpretació de la producció de l’obra
Rèquiem en Re menor k 626
de W.A Mozart. L’ obra, que
va aplegar més de quatre centenars de persones, va estar interpretada per al voltant de 150
membres de diverses corals: la
Coral badienca la Ginesta, la
Coral Xalesta d’Hospitalet de
Llobregat, la Coral Llicà de
Vall i les veus solistes de Jordi
Casanova (tenor), Alba Ballús
(Soprano), Palblo López(baix)

i Maria Luisa Corbacho (Mezzosoprano) i la Orquestra Felip
Pedrell de Barcelona, una escenificació dirigida per Xavier
Nogué i Bonet.
D’altre banda, la Plaça Major
va acollir la XIV del Festival de
Rock que organitza l’AIGMB,
Badia’N’Rock, que va doblar
el nombre d’assistents respecte
l’any anterior. El festival va escalfar motors amb l’actuació de
la Banda del Cau que va precedir al grup Gnaposs. El quartet
va oferir als assistents una bona
dosis de funky, jazz, blues i rock
i va aprofitar per presentar temes del nou disc. Com a colofó d’aquesta festa del rock es va
comptar amb l’actuació del grup

Californicators que van interpretar un bon repertori de versions del mític grup Red Hot
Chili Peppers.
Alhora, el recinte Firal gaudia i
revivia els acudits del humorista Reugenio que posteriorment
va deixar pas a la càlida veu de
la solista d’Israel Tula, del grup
“Tal Ben Ari” commovent a la
multitud de públic assistent.
Després de l’actuació i amb un
públic preparat per somiar, el
grup de flamenc badienc “Prefiero Soñar” va delitar a tots els
assistents.
El dissabte, milers de joves
esperaven, sens dubte, la segona edició d’un dels festivals de hip hop que s’està

especial festa major
consolidant a Badia del Vallès
: “Badia Street”. La segona edició d’aquest festival va aplegar
més de 5000 persones durant
les més de 9 hores consecutives
de Festival, un esdeveniment
que segons la organització “ja
ha adquirit vida pròpia i que

s’està consolidant com un signe d’identitat badienca”.
Des de les 18 hores i fins passades les 3 de la matinada, els
milers d’assistents van poder
gaudir de l’àmplia programació, des de Bboying, la tradicional Batalla de gallos, i les
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grans actuacions d’artistes reconeguts en el panorama nacional del Hip Hop. El cartell
va estar format per: Legendario, Tremendo, Shariff, Clase
i Badia Street Team. La cirera
del pastís va arribar en el moment que aquests últims van

interpretar el tema que promocionava el festival badienc
i que tant èxit ha assolit a internet. Els quasi tres milers de
persones que es trobaven en
aquell moment a la Plaça Major es van fusionar al ritme
del ja conegut tema “Badia

Street”. En aquest sentit, cal
destacar la impecable organització del festival i el bon desenvolupament del mateix.
Paral·lelament al Festival de
Hip Hop, però en el Recinte Firal, es desenvolupava l’actuació
estel·lar del divertit grup de

Exhibició Club de Judo Badia

Taller costura

Badia Cosmopolis

Tirolina al Parc Joan Olivera

Taller de reciclatge

Activitats infantils

Badia Cosmopolis

Espectacle amb Vedette al Casal d’Avis

Rondalles Manxegues a l’Auditori Municipal

24 hores de Futbol 7 al Camp de Futbol Municipal

Peques a l’aigua
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versions “Se atormenta una Vecina”. El animat i enginyós grup
va fer ballar a tot el públic a
ritme de versions, fins ben entrada la matinada.
D’altre banda, cal destacar la
gran afluència de la SARDINADA POPULAR, gràcies als
comerciants del mercat Municipal i la col·laboració de les
casetes situades en el mateix
recinte. Així mateix i com ja
és tradició, es va celebrar en el
pàrking del Mercat Municipal
“la XIV edició de Trobadia i
VII mostra gastronòmica”, una

especial festa major
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mostra de folklore i gastronomia que s’ha consolidat amb
el temps i que va exhaurir totes les racions davant la gran
quantitat de gent que volia
tastar els plats típics de les diferents comunitats autònomes
i dels diferents països d’arreu
del món.
D’altre banda, l’Auditori Municipal es va quedar petit per
veure diverses actuacions programades durant tot el cap de
setmana. Com cada any els badiencs i badienques van poder
riure amb el veí monologuista,

Miguel Angel Marín, amb
l’espectacle “No me los toques”. També van comptar
amb molta participació les
“Rondalles manxegues” a càrrec de la Casa Regional Castilla La Mancha i els balls de saló
amb l’acadèmia Javi i Maika i
la col·laboració de l’Associació
de Dones per la igualtat.
Així mateix, la Festa Major
va servir d’aparador a les entitats del municipi per mostrar les activitats socials, esportives, artístiques, musicals
que preparen durant tot l’any.

Vista general casetes gastronòniques Trobadia

Cal destacar la gran afluència
de públic a les activitats esportives, com va ser el cas de
l’exhibició del grups esportius escolars de Badia del Vallès, de Gimnàstica rítmica,
Ball modern, aeròbic i Dansa, o les 24 hores de futbol al
Camp Municipal Sergio Busquets Burgos.
Per concloure, després de viure el gran espectacle pirotècnic dels focs d’artifici que van
omplir de llum i color el cel
badienc, es van programar
dos espectacles. D’una banda

al recinte firal es va tornar a
comptar, per segon any consecutiu, amb l’espectacle de
Bollywood que va fer ballar a
centenars de persones. D’altre
banda com a epíleg de la Festa
Major, quasi bé dos milers de
persones, van poder gaudir de
l’espectacle “Alquimia”, una
mostra de llum, foc, acrobàcies i molta intensitat que va
tenir lloc a la Plaça Major i
que sens dubte, va deixar als
assistents bocabadats amb el
record d’una màgica Festa
Major. n

Actuació Mag Edgard al Parc Joan Oliver

Milers de persones aplegades al festival

Correfocs a càrrec de desenes de diables

Diverses actuacions al “Badia Street Festival vol. 2”

Homenatge al Dj. Neas, promotor del “Badia Street
Festival”

Copa Catalana de base alevina de natació

Trobada de graffiters

Sardinada Popular

Festa de l’escuma

Rumbas i Reguetón al Trobadia

Boollywood

Espectacle “l’Alquimista”

Actualitat
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Cloenda del Casal d’Estiu
Gairebé un centenar de nens i
nenes d’entre 3 i 11 anys, han assistit aquest any al Casal d’Estiu
de Badia del Vallès. El Casal es va
posar en marxa el dilluns 27 de
juny des de l’Àrea d’Acció Cultural i Ciutadana de l’Ajuntament
de Badia del Vallès.
Tal com es va fer l’any passat, el
Casal ha treballat des dels valors
del respecte, igualtat de gènere, cooperació, treball en equip i
diàleg, tots els temes relacionats
amb l’autonomia dels infants.
D’una banda, els petits han tingut l’oportunitat de provar diferents activitats (artístiques,
psicomotrius, etc.) i s’ha tingut
especialment en compte la seva
opinió. La responsable del Casal d’Estiu ha comentat que si hi
ha hagut qualsevol problema se
n’ha parlat, per tal de donar-los
veu i perquè veiessin que la seva

opinió i/o proposta tenia valor i
es tenia en consideració.
D’altra banda, tal com es va fer
l’any passat, s’ha intentat incentivar la participació de les famílies, permetent que aquestes tinguessin coneixement de totes les
activitats i poguessin participarhi un cop a la setmana, als anomenats Divendres familiars. En
aquesta línia, tots els divendres

Nens del Casal d’Estiu realitzant un taller

els nens i nenes portaven dues
peces de fruita i les famílies
s’encarregaven de preparar-les a
mode de buffet, una iniciativa
que ha potenciat els bons hàbits i
l’alimentació saludable.
Entre les activitats que s’han portat a terme diàriament destaquen
els jocs d’aigua, les activitats a
la piscina, tallers de pintura, de
hip-hop, tallers amb material de

reciclatge i diferents jocs, entre d’altres. La novetat d’aquest
any, gràcies a la col·laboració de
la biblioteca Vicente Aleixandre,
ha estat que tots els dimarts s’ha
programat una de les activitats
emblemàtiques a la biblioteca
com és L’Hora del Conte.
El Casal d’Estiu s’ha dut a terme
a les instal·lacions de l’escola La
Sardana, en horari de 9 a 13 hores. S’ha ofert a les famílies un
servei de menjador per als infants i un servei d’acollida, des
de les 8 a les 9 hores i de les 14
a 15 hores. Aquesta iniciativa ha
permès compaginar els horaris
laborals de les famílies amb els
dels infants.
El Casal d’Estiu va finalitzar el 22
de juliol, amb una jornada amb
diferents activitats de clausura,
com per exemple actuacions per
grups i una festa de l’escuma. n

Cursos de català
per a persones adultes
SETEMBRE 2011
21 i 22 de setembre,
de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h
Com sempre, s’ofereixen cursos
presencials, orals i escrits, i cursos
a distància per a aquelles persones
que no poden assistir a classe.
Els certificats dels cursos són
equivalents als certificats Direcció
General de Política Lingüística.
Grups de conversa i Voluntariat
per la llengua.
Lloc: 2a planta del Casal Cívic,
plaça de les Entitats, s/n
Badia del Vallès
Tel.: 93 729 96 08
A/e: badia@cpnl.cat
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Ple Municipal
Voluntat de consens en el primer ple
de legislatura
El passat dimecres 29 de juny, va tenir lloc el primer
ple de la legislatura, un ple extraordinari, marcat per
la voluntat de totes les forces politiques d´arribar a
consensos durant aquesta nova legislatura.
Després de donar a conèixer la nova organització
municipal del govern del PSC i les delegacions dels
nous regidors i que la resta de forces politiques mostressin les seves reserves, es van aprovar diversos
punts de l´ordre del dia per unanimitat. D´una banda,
es va aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i les de les Juntes de Govern. Pel que fa
als Plens municipals es celebraran l´últim dimecres
no festiu de cada mes a les 19 hores i respecte a les
Juntes de Govern tots els dilluns a les 11.30 hores.
També per unanimitat es va aprovar la creació
i composició de les Comissions Informatives de
caràcter permanent. Les Comissions Informatives
tenen l´objectiu de dotar a l´Ajuntament d´òrgans
complementaris de caràcter assessor. Se´n van
constituir tres: la d´Economia, Governació i Serveis Generals, la d´Acció Cultural i Social i la
d´Urbanisme, Medi Ambient. Aquestes Comissions
a excepció de l´Especial de Comptes celebraran reunions ordinàries cada mes amb representació dels
diferents Grups Polítics Municipals.
D´altre banda també unànimement va quedar
aprovada la constitució dels grups polítics municipals: Grup municipal Socialista, Grup municipal de
l´Alternativa d´Esquerres per Badia, Grup municipal
del Partit Popular, Grup municipal d´Iniciativa per
Catalunya Verds, Grup municipal de Convergència i
Unió i Grup municipal de Plataforma per Catalunya.
En aquest sentit també es van aprovar les assignacions dineràries amb caràcter mensual per a tots ells,

que quedaran congelades fins al proper debat de
pressupostos, amb 12 vots a favor (PSC, PP i CiU) i
les 5 abstencions (l´AEB i ICV-EuiA). Aquest punt estableix que tots “els Grups Polítics Municipals tenen
dret a disposar d´una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l´exercici del càrrec”.
Un altre punt que va crear debat polític i diverses
opinions per part dels diferents grups polítics va
estar el tema de les retribucions dels membres de
la Corporació i dels regidors. El líder d´ICV-EuiA,
Eusebio Argueta va defensar que “s´ha de dignificar la Institució, percebent retribucions dignes”
però va proposar “una reducció dels sous del 15%
pels càrrecs electes, càrrecs de confiança i un 10%
per l´Alcaldessa”.
El portaveu de l’AEB, Quim Duran va manifestar que
“l’AEB duia una proposta de retallada del 5%” i en
assabentar-se a la junta de portaveus que “els regidors també havien sofert la retallada dels funcionaris
i que el sou estava congelat des de 2007” va optar
per l’abstenció”. En el mateix sentit també va afegir
que “els problemes retributius de l´Ajuntament no
estan causats pels sous” i també va apuntar que “un
govern en minoria del PSC surt a compte a la ciutadania, ja que estalvia 30.000 euros a l´any, respecte
a l´anterior legislatura” fet que, segons Duran “permetrà fer una proposta per fomentar l´ocupació que
l’AEB voldrà consensuada amb la resta de grups”.
Per la seva banda, Antonia Escriva, líder del grup
del PP, va recalcar “la seva intenció de debatre i
arribar a acords” en la mateixa línea que es fa a la
Junta de Portaveus i es va manifestar “a favor de la
congelació i no de retallar, ja que qualsevol professió requereix d´una remuneració i a Badia ja és prou
ajustada” tot i que va apuntar que “en la elaboració
dels pressupostos es veuran les necessitats”.

En el mateix sentit, la líder de CiU, Marta Figueras,
va proclamar el seu vot a favor apel·lant a “l’acord
pres per unanimitat a la junta de portaveus, i traslladar el debat al procés d’elaboració de pressupostos, a l’espera de tenir xifres concretes sobre les
despeses i els ingressos del consistori”. També es
va congratular de que “el sou es vinculi a una feina
real, amb mecanismes de penalització d’absències
injustificades dels regidors”.
Per últim l´Alcaldessa, Eva Menor, va fer una crida
a la “dignificació i prestigi de la tasca política” i va
aclarir que “des de l´any 94 mai s´han establert
sous desorbitats, sempre anteposant els interessos
de la ciutat als personals”.
Finalment i després d´un ampli debat, amb 12 vots
a favor (PSC; PP i CiU) i 5 abstencions (AEB; ICVEuiA) es va aprovar aquest punt que inclou que els
membres de l´Ajuntament que no desenvolupin tasques de regidor amb dedicació exclusiva, ni parcial
percebin indemnitzacions en 12 pagues, unes indemnitzacions subjectes a l´assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
En el cas de que assisteixin als plens, percebran
600 euros bruts al mes, per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, la quantitat serà
de 350 euros bruts al mes i per assistència com a
membres de la comissió especial de regidors amb
delegació, un import de 700 euros bruts al mes.
En el cas de les persones que desenvolupen funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions
tindran catorze pagues i estaran donats d´alta a la
Seguretat Social. L´Alcaldessa percebrà 3.308.94
euros bruts al mes, els dos tinents d´Alcaldessa percebran 3214.08 bruts al mes i els tres regidors/es
amb dedicació parcial rebran 1906.32 euros bruts al
mes, uns imports congelats des de l´any 2007.

AV Í S

Amb motiu de les obres de
remodelació i millora de
l’equipament, la biblioteca
continuarà tancada fins al 5
de setembre de 2011.
Per evitar sancions derivades de
la no devolució del material s’ha
ampliat el període de préstec
automàticament fins a una data
posterior a la reobertura de
l’equipament.
Us agrairem però, que continueu
cuidant i controlant el material
prestat.
Disculpeu les molèsties.
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Consells de Seguretat al domicili
PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA

Accessos interiors

• 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.
• R ecolliu 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.

Quan
marxeu de
vacances

• 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

• Connecteu-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.

• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
• Tanqueu tots els accessos amb clau i
connecteu l’alarma.
• És 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.
•N
 o exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
• Demaneu a algú que us reculli la
correspondència.

• 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.

mossos d’esquadra
Ajuntament de

Badia
del Vallès

•N
 o deixeu al contestador automàtic cap
missatge en què es dedueixi que sou fora.
Podeu activar el desviament de trucades per
poder respondre sempre.

Al garatge
• No deixeu les claus ni el comandament a
distància a l’interior del vehicle.
• Procureu que els equips de música i de
navegació GPS estiguin ocults.
• Eviteu deixar a la vista eines que puguin
facilitar el forçament de panys o accessos.
• Connecteu l’alarma del vehicle.
•C
 omproveu que la porta del garatge queda ben
tancada i que cap estrany aprofita per entrar-hi.

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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Enllestida la zona
d’aparcaments del carrer
dels Infants

Ja està acabat
el pàrquing del
Mercat Municipal

La nova zona d’aparcaments
del carrer dels Infants, entre l’avinguda Burgos i el carrer Oporto, ja està enllestida, una iniciativa que permet
resoldre un dels problemes
greus que té el municipi,
com és el de la falta d’espai
d’aparcament.
Originalment la zona era un
solar que s’utilitzava pràcticament com a aparcament.
El seu arranjament ha permès optimitzar al màxim el
nou espai i dignificar els seus
voltants. Alhora, gràcies a
aquesta millora, també s’ha
pogut ubicar en un millor
emplaçament la nova parada
d’autobusos.

El passat mes de juny, el pàrquing del Mercat Municipal
va quedar asfaltat, pintat i delimitat, amb un total de 15
places per a motos, 16 places
per a turismes i 2 places per a
minusvàlids.
A causa del deteriorament i les
irregularitats que presentava
Nous aparcaments

Tot el projecte s’ha realitzat en
compliment amb les normatives
vigents, tant pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques,
com pel que fa a la construcció
d’una plaça d’aparcament per a
persones de mobilitat reduïda.

L’adjudicació del projecte es va
aprovar a la junta de govern local de 13 de maig de 2011, en
concepte de contracte d’obra
menor, a l’empresa SEROP
SLU, per un import total de
41.107,87 euros, IVA inclòs. n

Places per a turismes

el paviment d’aquesta zona,
l’Ajuntament de Badia del Vallès va decidir portar a terme
les obres per a l’adequació de la
calçada de l’accés a l’aparcament
del Mercat Municipal. L’obra
va ser executada per l’empresa
SEROP S.L.U, per un import
total de 11.478, 42 euros. n
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Festa de l’Esport a Badia del Vallès
Gairebé 8 centenars de persones
participen a la 22a edició de la
Cursa Popular badienca
El passat 5 de juny, va tenir lloc
la 22a edició de la Cursa Popular a Badia del Vallès, un dels
esdeveniments esportius més
rellevants de la ciutat, que va
comptar amb la participació de
gairebé 800 persones, dos centenars més que l’any passat. Com
cada any, i dins del marc de la
Festa de l’Esport, la cursa va ser
organitzada per l’Ajuntament
de Badia del Vallès, però amb la
novetat de la massiva participació i patrocini de diversos comerços de la ciutat.
Benito Ojeda Sanz, del Club
Adidas Domingo Catalan, va
resultar un any més el guanyador absolut de la cursa, amb
un temps real de 17 minuts
23 segons. En la categoria

Punt de Fisioteràpia

femenina, el primer lloc va ser
per a Montse Mas, amb un
temps de 21 minuts i 18 segons, del Club Esportiu Montornés.
Després que l’alcaldessa, Eva
Menor, donés el tret de sortida a les 10 h, des de l’avinguda
de Burgos, els/ les atletes de totes les edats (la participant més
gran, Maria Vallejo, comptava amb 88 anys d’edat i el més
jove, Alan Ruiz, 4 mesos) van
iniciar un recorregut de gairebé
6 kilòmetres al llarg de diversos
carrers de la ciutat.
En arribar a la meta, tots els
participants van rebre un obsequi que va consistir en una motxilla i una samarreta commemorativa d’aquesta 22a edició

de la Cursa. A més, se’ls va oferir un kit d’avituallament per
tal de reposar forces i qui ho va
desitjar, va poder rebre un massatge a la carpa instal·lada pel
Centre Fisio Teràpies.
Cap a les 12 hores, va tenir lloc
el lliurament de premis, de la
mà de l’alcaldessa, Eva Menor,
el regidor d’Esports, Isabelo Pacheco i els representants dels
comerços patrocinadors: Fisio Teràpies, Badia Veterinària,
GEDO, El Bodegón, Marmara, Desitj Estilistes, La Torrada,
Estanco núm. 2, Eva Rueda Fotògrafa, Informanía, Farmàcia
Budallés, Línea Práctica, Eclipse Papelería, Moreno Antolinos, Baena Espectacles, Keramos i Carpintería Gómez.

Vallès i les entitats esportives Club Bàsquet Nou Badia,
Club Natación Badia, Club
Deportivo Badia, Unión

Activitats de la Gimcama

Arribada a la meta

Tret de sortida 22ª edició de la Cursa Popular

Punt d’avituallament

El dissabte va tenir lloc
la gimcana esportiva
A banda de la Cursa Popular, el dissabte previ a la cursa, des de les 10 hores i fins el
migdia, va tenir lloc la gimcana esportiva que va comptar amb la participació de
gairebé dos centenars de persones. Un altre esdeveniment
esportiu que formava part de
la Festa de l’Esport de Badia
del Vallès.
La gimcana va consistir en
la organització de diferents
proves esportives, una divertida activitat organitzada per
l’Ajuntament de Badia del

L’alcaldessa Eva Menor i el regidor d’esports, Isabelo Pacheco, durant el lliurament dels
premis als classificats

XXXI Torneig de Futbol
formatiu i de l’amistat
Petanca Badia, Club Abada Capoeira de Badia, Club
Judo Badia, Club Karate Badia i Futbol Sala La Sardana.

Durant els dos primers caps
de setmana del mes de juny
va tenir lloc el XXXI Torneig de Futbol Formatiu i de
l’amistat que organitza cada
any el CD. Badia del Vallès,

un torneig on van participar una vintena de Clubs
i que es va desenvolupar a
les instal·lacions del Camp
de Futbol Municipal Sergio
Busquets Burgos.

L’alcaldessa Eva Menor i el president del CD Badia durant el lliurament de premis

Esports

El 2n Campus Sergio
Busquets finalitza amb èxit
El 2n Campus de Futbol Sergio Busquets va finalitzar el
passat 9 de juliol, amb gran
èxit de participació. Més de
dos centenars de nens i nenes
han participat en aquest campus, iniciat el passat 27 de
juny a les instal·lacions del
Camp de Futbol Municipal
Sergio Busquets Burgos, de
Badia del Vallès.
Aquest any, a diferència de
l’any passat, el Campus s’ha
desenvolupat en dues setmanes consecutives. Sergio
Busquets, promotor d’aquest
projecte, ha manifestat que
està “molt content per la satisfacció que han mostrat els
nens i nenes, tant pel que
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Sergio Busquets, entrenadors i participants al 2n Campus

fa a les doctrines esportives,
com per l’aprenentatge personal”. Busquets també ha
ressaltat “la gran feina que
han fet els monitors i responsables”. Els participants
d’aquest 2n Campus van ser
nens i nenes de Badia del Vallès i d’arreu de la comarca,

amb edats compreses entre
els 6 i 13 anys, que van poder gaudir de primera mà de
la tècnica, estratègies i consells dels millors entrenadors,
sempre supervisats pel mateix
Sergio Busquets, que ha estat
molt present en el dia a dia
del Campus. n

B reus
Víctor del Corral
Campió d’Europa de
Triatló Cros

Ascens de l’equip
sènior CB Nou Badia a
Tercera Catalana

El passat 2 de juliol, el badienc Víctor del Corral es va proclamar Campió d’Europa de Triatló Cros a la ciutat de Visegrad (Hongria), en una
competició que constava de 1.000
metres nedant, una volta de 25 quilòmetres de ciclisme i 9 quilòmetres
de carrera a peu, sobre un terreny
completament enfangat.
Setmanes prèvies al campionat Europeu, Víctor del Corral també es
va proclamar Campió d’Espanya de
Triatló Cros, a la localitat Aragonesa
de Caspe.

La federació Catalana de Bàsquet ha
confirmat l’ascens a Tercera Catalana del equip sènior masculí del Club
de Bàsquet Nou Badia, després de
tancar la temporada com el millor
tercer equip Territorial.

El president del Club, Emilio Pareja
compta ja, amb dos ascensos durant
aquesta temporada: el Club sub 21 i
l’equip sènior.

La contraportada
JUAN CARLOS CARO “DJ. NEAS”
Juan Carlos Caro: conocido como “Dj. Neas”, integrante del grupo Falsalarma. Vive en Badia del Vallès desde 1977. Tiene 39 años y trabaja en la Educación
Especial. Empezó en el mundo del Hip Hop a mitades de los años 80 bailando por los pasillos de su colegio. Hoy es el cerebro y promotor del multitudinario
Festival de hip hop BADIA STREET.

“Me doy por satisfecho con lo que he hecho. Las metas se consiguen con
el esfuerzo y muchas horas invertidas en lo que te gusta”
¿Cómo empezaste en el mundo
del Hip Hop?

Elaborasteis un vídeo
promocionando el festival que
ha sido un éxito de visitas en
Youtube… ¿Cómo surgió la
idea? ¿Qué queréis transmitir?

Mis comienzos fueron como los de medio barrio, entre 1985-1987, bailando
por los pasillos de mi colegio, La Mancha, y en los portales del barrio donde
todo el mundo le daba al break. Pasada esta moda puramente comercial, tan
solo éramos unos cuantos los que seguimos adquiriendo cada vez mas conocimientos y no tardamos en darnos cuenta
de que esto era mucho más que una efímera moda...¡Y hasta hoy!

¿Cuales son tus metas en el
panorama musical?

Las metas se consiguen con el esfuerzo y
muchas horas invertidas en lo que te gusta. Yo personalmente me doy por satisfecho con lo que he hecho. Ahora estamos con el cuarto LP de FALSALARMA
el cual esta casi acabado. Muchos viajes,
muchas risas, muchas anécdotas, mucha
sabiduría....todo eso y mas, es lo que me
llevo con el esfuerzo y el trabajo diario.

Hace muy poquito se celebró
en Badia la segunda edición
del festival Badia Street , un
festival que nació en la fiesta
mayor del año pasado, pero
que se está consolidando como
un festival con vida propia ¿De
dónde nace la idea de crear un
festival de Hip Hop en Badia?
¿Porqué crees que ha tenido
tan buena acogida?

La idea salió del Casal de Joves. La verdad
es que debido a mis diversas vueltas por
la geografía en general, conozco a mucha
gente del mundo del Hip Hop, por suerte

y al ser bastante observador (de barrio diría yo), pues sé como llevar la logística
de un festival. Debo resaltar que detrás de
esto, hay todo un trabajo ALTRUISTA
de mucha gente del barrio y de un equipo de trabajo con ganas de hacer muchas mas cosas por el barrio ¡HIP HOP
DON´T STOP!

¿Qué tiene este tipo de música
que mueve a tanta gente?
La verdad es que intentamos vender
verdad. Los artistas que vienen al Badia Street son algo mas que artistas. Son

AMIGOS que vienen al barrio a disfrutar de una fiesta que no es lo mismo que ir a dar un concierto. Ése es el
concepto y se nota luego en la energía
en el escenario y en la respuesta de la
gente. El Hip Hop es un movimiento
sociocultural y desde la dirección del
Badia Street no nos vamos a dedicar a
traer a los artistas mejor vistos comercialmente sino a traer a gente autentica
que tenga cosas interesantes que decir
y aportar al barrio, tanto grandes grupos, como gente menos conocida pero
igual de real.

La idea surgió por la energía que te mencionaba. La gente no sabe lo complicado que es hacer una canción, sobretdo
cuando sale gente de muchos lugares, con
muy poco tiempo, un presupuesto de risa
y a la vez, sin ninguna complicación por
parte de los artistas. Eso es lo mejor, ver
a la gente hablando de tu barrio de corazón. Eso es el autentico hip hop y no los
videos de la MTV. El video es un regalo a nuestras familias, a nuestros vecinos
(nuestra segunda familia) por todas las
penurias que tuvieron que vivir, ya lo dice
la canción “mucho trabajo y poquito dinero”, a la alegría que siempre nos ha caracterizado, a todos los chavales que nos
hemos criado en sus parques ,al respeto y
al orgullo de ser del barrio y no tener que
mentir cuando ibas a buscar trabajo... a
todo eso y otras muchas cosas es a lo que
nos referimos en el video, al orgullo de
ser de tu barrio. Por cierto, un gran recuerdo a todos los vecinos que ya no están y lucharon tanto por este barrio...por
ellos también.

Durante el Badia Street
Festival, Vol.II recibiste un
homenaje ¿Cómo te sentiste?
¿Sientes este festival como un
hijo tuyo?

Fue una sorpresa, la verdad es que me
emocioné bastante y lo agradezco de
todo corazón. Yo creo que es un poco
hijo de cada uno. La verdad es que ha
calado bastante y con eso me doy por

satisfecho. Todos los que hemos trabajado en el evento tenemos un niño nuevo
(se ríe). El festival estuvo muy bien pero
no es momento de echarnos flores sino
de arrimar el hombro y buscar nuevas
formas de involucrar de nuevo a la gente
y subir un peldaño mas.

Cerdañola del Vallés es sede de
uno de los festivales de blues
más importantes de España,
¿Podría ser Badia del Vallés
capital de un gran festival de
Hip Hop?

Bueno la pregunta sería ¿Quién patrocina, colabora, apoya.. el festival de
blues? El Badia Street no tiene aportaciones externas y son esas, las indispensables para poder dar un salto de calidad. El Badia Street atrae actualmente
a mucha mas gente que grandes festivales dotados de presupuesto y, la verdad,
NADA tienen que ver con el nuestro.
Entendiendo que no estamos en Cerdanyola, sino en Badia...pero bueno lo
que hay que hacer es tener seriedad en
lo que haces y las cosas irán por donde
tengan que ir....recordemos que el Viña
Rock empezó así y actualmente atrae a
mas de 60.000 personas, así que ...

¿Qué similitudes tiene Badia
con este tipo de música?

No sé qué pensaran los seguidores de
otras tendencias pero el hip hop es un
movimiento socio cultural de barrio y
siempre ha estado en el barrio. Actualmente es una corriente cultural bastante extendida y eso repercute en toda la
sociedad. Siempre ha estado ligado a la
cultura de la calle, pues es en la calle
donde mejor se expresa.

