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14 d’abril, diada de la Independència
de Badia del Vallès
“De la mateixa manera que hem viscut grans canvis en els últims 14 anys, en viurem d’altres molt més importants”
Aquest és el missatge que
l’alcaldessa, Eva Menor, va voler transmetre als veïns i veïnes de Badia del Vallès que
van assistir el passat 14 d’abril,
a l’acte de celebració del 16è
Aniversari de la Independència
del municipi.
Un acte celebrat a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, que va
comptar amb la presència de
quasi tots els regidors i regidores del consistori, i d’una multitud de ciutadans i ciutadanes
que no es van voler perdre el
discurs institucional que va realitzar l’alcaldessa i el posterior
pica-pica.
Durant el discurs, l’alcaldessa,
Eva Menor, va estar acompanyada pel primer tinent
d’alcaldessa, Juan Antonio
Lancho i la regidora i portaveu del grup municipal del PP,
Antonia Escrivà. L’alcaldessa
va recordar “...els moments
complicats que s’estan vivint, a
causa de la crisi financera. Una
crisi que provoca una desconfiança creixent de la ciutadania
en la classe política i en el sistema financer de bancs i caixes.
Una poca seguretat en el capital
per a generar riquesa i prosperitat. Una manca d’idees que
il·lusionin i assentin el futur
d’un model productiu que auguri nous, millors i pròspers temps
que garanteixin la plena ocupació, motor de tota societat”.
A més, va fer menció a l’elevada
taxa d’atur que pateix Badia del
Vallès incidint que “cal fer front
a aquesta situació amb serenitat
i decisió”. Per aquest motiu, va
destacar que “tots els membres
de l’Ajuntament dediquen tots
els esforços per tal de pal·liar els
efectes més perversos que ha provocat i està provocant aquesta situació”.
També es va fer un repàs als increments que s’han realitzat en
les diferents partides que conformen el pressupost 2010, i
que beneficien sobretot els tres
sectors més necessitats: família,
gent gran i infància.
La primera edil va agrair un
cop més, l’ajuda que han

suposat els Fons Estatals provinents del Govern central
ja que “gràcies a ells es podran
dur a terme un gran nombre d’actuacions”. Cal recordar que entre les noves actuacions es troben: la remodelació
de l’enllumenat de la via pública sota criteris d’eficiència
i sostenibilitat energètica,
l’arranjament de les fonts ornamentals de la ciutat, les
calderes dels pavellons de les
escoles de primària i la interconnexió en xarxa dels diferents edificis municipals.
Per finalitzar, Eva Menor va
voler tancar l’acte amb un
missatge esperançador, apuntant que “Badia del Vallès enceta una nova etapa, mirant el
futur amb esperança i il·lusió”.
En concret, es va fer menció al
compromís de construir una
residència per a la gent gran.
“Un compromís que espero que
es faci realitat durant aquest
any”, va recordar.
Entre els altres projectes esmentats, Menor va destacar
“el bon moment per començar
a concretar la reordenació dels
espais públics i els seus usos, la
reubicació dels diferents equipaments, redefinir els serveis públics, la millora de la mobilitat
i un millor aprofitament dels espais”. El desenvolupament de
la zona de Sant Pau de Riusec “serà un fet i significarà una
bona oportunitat per a tots els
veïns i veïnes de Badia del Vallès, per les possibilitats de generació de llocs de treball”.

Badia del Vallès
Badia del Vallès va néixer fruit del consens de totes les forces polítiques i socials, el 9 de febrer de 1994, quan el Parlament de Catalunya,
en sessió plenària, va aprovar la Llei 1/94 de 22 de febrer per la creació del municipi de Badia del Vallès. El 14 d’abril de 1994 va ser la data
en què es va constituir per primera vegada el nou consistori, naixia el municipi més jove de Catalunya.
Al llarg d’aquest temps, la principal preocupació del consistori ha estat la creació i millora dels serveis que rep la ciutadania, i, especialment, assolir una viabilitat econòmica real de la ciutat. El diàleg i el consens amb la Generalitat ha creat els mecanismes polítics i jurídics
perquè Badia sigui un municipi amb estabilitat econòmica i amb projecció de futur.
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Extracte de Bonificacions
ordenances fiscals 2010
Aquest extracte inclou les modificacions respecte les ordenances
anteriors pactades al Ple d’octubre de 2009, conjuntament amb les
bonificacions més rellevants. L’ordre seguit no correspon a l’ordre
establert a les mateixes ordenances. Per ampliar la informació amb
tot detall, consulteu les ordenances al web de l’Ajuntament.
Ordenança fiscal número 1

Ordenança fiscal número 8

Impost sobre béns immobles (IBI)

Taxa per prestació dels serveis de clavegueram

a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una
bonificació del 50 per cent durant el termini de
tres anys, comptats des de l’exercici següent al
d’atorgament de la qualificació definitiva.
b) G
 audiran d’exempció el immobles urbans, la quota
líquida dels quals sigui inferior a 6,00 €.
c) Tenen dret a una bonificació de fins el 50 % de
la quota integra de l’impost els habitatges en què
s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol, amb especificitats que cal consultar a les ordenances completes (article 5è).

Els subjectes passius de la tarifa 1 de l’article 6è
d’aquesta ordenança (tarifa per habitatge i any) podran sol·licitar l’exempció del pagament de la taxa,
en un d’aquests dos supòsits (reviseu ordenances
originals):
a) E n el cas que el conjunt d’ingressos familiars no
sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de la sol·licitud.
b) En el cas que la mitjana dels ingressos de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.500,00 €.

Ordenança fiscal número 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM)
a) S’estableix una bonificació del 50 % de la quota
de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids
o elèctrics, car es considera que produeixen menor impacte ambiental.
b) S ’estableix tanmateix una bonificació del 20 %
segons les emissions de gasos característiques
del seu motor. S’estableix el llindar de la bonificació en un màxim de 120 grams de CO2 per quilòmetre. Aquesta característica s’haurà de demostrar amb el preceptiu informe tècnic del vehicle
(ITV, informe tècnic oficial de la marca, organisme
oficial que ho acredita).

Ordenança fiscal número 7
Taxa per a recollida, tractament i eliminació
d’escombraries
1. Les persones interessades podran sol·licitar la reducció del 90 % de l’import de la tarifa número
1 de les indicades a l’article 6è d’aquesta ordenança (tarifa per habitatge i any) en un d’aquests
dos supòsits (reviseu ordenança original):
a) En el cas que el conjunt d’ingressos familiars no
siguin superiors al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de la sol·licitud.
b) En el cas que la mitjana dels ingressos de la
unitat familiar, calculats per persona i any, no
superin els 2.500,00 €.

Ordenança fiscal número 17
Taxes per a la prestació de serveis esportius i
usos d’instal·lacions esportives
Tanmateix, és fet imposable l’assegurança obligatòria de tots els usuaris de les instal·lacions i dels
serveis.
En ordre a millorar el servei, s’afegeix una petita assegurança als preus del poliesportiu. Reviseu ordenança original.

Obert el període
de liquidació
voluntària de l’IBI
Des de principi del passat mes
d’abril i fins el proper 3 de juny,
s’obre el període de liquidació
voluntària de l’Impost de Béns
Immobles (IBI), segons les dates que marca el calendari fiscal
d’aquest any 2010.
L’Ajuntament de Badia del Vallès,
ja des de l’any passat, va aprovar
un pla per tal d’augmentar el valor cadastral de les vivendes a gairebé el doble, i abaixa tres punts
(0.65 al 0.62) el rebut de l’Impost
de Béns Immobles. Amb aquesta mesura es permet alleugerar el
rebut als ciutadans i ciutadanes
del municipi i ajudar a millorar
la seva qualitat de vida, augmentant el seu patrimoni, en temps
de crisi.
Després del procés de revisió del
valor cadastral, realitzat per la
Oficina del Cadastre de Badia
del Vallès, l’Ajuntament va aprovar un nou tipus de gravamen
que calcula el rebut de l’IBI per
aquest exercici 2010, sense que
suposi un impacte en el rebut, al
contrari, suposarà una congelació
o rebaixa per als veïns.
La nova revisió cadastral és un
compromís polític que es va adquirir per tal d’intentar aportar
els valors cadastrals a la realitat,
apropant-lo al màxim al valor

administratiu. D’aquesta manera, una vivenda que fins a
la data tenia un valor cadastral
de 18.498,23 €, ara passa a un
valor de 30.762,61 €, és a dir,
augmenta gairebé el doble el
seu valor.
Amb les gestions realitzades per
part de l’Ajuntament, s’ha aconseguit que l’afectació en el rebut
de l’IBI no sigui instantània o
directa. La primera mesura pretén aconseguir que la base liquidable que regula l’impost faci
un augment progressiu durant
els propers 10 anys. Això vol dir
que encara es tardarà uns anys
a veure com la base liquidable
s’equipara al valor cadastral de la
vivenda.
Aquesta mesura és possible perquè la revisió cadastral ha permès regularitzar el territori en
el cadastre. Aquesta regularització de diverses zones del municipi aporta a l’actualitat i en
un futur, nous ingressos per a
l’Ajuntament. La congelació de
l’impost, que en teoria hauria de
representar una congelació dels
ingressos, no és així, ja que la regularització del territori al cadastre proporcionarà uns ingressos
al voltant de 40.000 euros entre
els anys 2009 i 2010. n

Ordenança fiscal número 20
Taxa per a la prestació de serveis socioeducatius
Els nuclis familiars que facin la inscripció de 2 o més
menors a les activitats del Casal d’Estiu seran objecte de bonificacions, prèvia presentació de la documentació que així ho acrediti. No hi ha bonificacions
per al servei de menjador i canguratge. Reviseu ordenança original.
Els menors que estiguin afectats per una disminució
reconeguda de més del 33% seran objecte de bonificació, prèvia presentació de la documentació que
així ho acrediti.
Bonificacions especials: les sol·licituds presentades seran valorades en funció de criteris de risc, de
conformitat amb els barems que per aquest efecte
s’estableixin, i d’acord amb la situació familiar, es
determinarà la contraprestació mes adient.
Per ser objecte d’aquesta bonificació cal que els interessats presentin a la Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament, en el terminis establerts, la sol·licitud
d’ajut i aportin tota la documentació requerida.

SERVEI MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ
- Borsa de treball
- Prospecció d’empreses i captació d’ofertes de
treball
- Programa de millora de competències per a
l’ocupació
- Itineraris d’informació, orientació, formació i
inserció
- Càpsules formatives
- Accions adreçades a la formació i inserció de
joves en situació d’atur
Servei Municipal d’Ocupació
Edifici El Molí
C/ Costa Blava, s/n. Tel. 93 718 16 62
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Calendari fiscal 2010
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA ESCOMBRARIES
TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS
TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
TAXA DE CLAVEGUERAM
MERCAT MUNICIPAL - GENER
MERCAT MUNICIPAL - FEBRER
MERCAT MUNICIPAL - MARÇ
MERCAT MUNICIPAL - ABRIL
MERCAT MUNICIPAL - MAIG
MERCAT MUNICIPAL - JUNY
MERCAT MUNICIPAL - JULIOL
MERCAT MUNICIPAL - AGOST
MERCAT MUNICIPAL - SETEMBRE
MERCAT MUNICIPAL - OCTUBRE
MERCAT MUNICIPAL - NOVEMBRE
MERCAT MUNICIPAL - DESEMBRE

Telèfons d’interès

Data inici
Període voluntari
01/04/10
01/04/10
01/02/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
01/02/10
05/03/10
01/04/10
30/04/10
04/06/10
02/07/10
05/08/10
03/09/10
01/10/10
05/11/10
03/12/10
04/01/11

Data fi
Període voluntari
03/06/10
03/06/10
01/04/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
01/04/10
05/05/10
03/06/10
01/07/10
05/08/10
02/09/10
05/10/10
04/11/10
02/12/10
05/01/11
03/02/11
04/03/11

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 un número del DNI o passaport.
L’Informatiu es reserva el dret de publicar
aquestes col·laboracions, resumir-les o extractarles 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.

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
Policia Local

088
902 01 04 08
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Partits polítics

Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP
El 14 de abril celebramos la independencia de Badia.
Estuvimos de fiesta ese día celebrando la voluntad y el
ejercicio de madurez de todos los vecinos apostando
por nosotros, trabajando, luchando y creándonos como
municipio independiente y venciendo entre todos, las
dificultades que nos íbamos encontrando por el camino.
De esto han pasado 16 años ya, y desde la nostalgia algunos
recordamos esa etapa como un logro de TODOS.
Antes de salir a la luz esta revista municipal, los portavoces
de todos los grupos políticos en este ayuntamiento
acordamos el tema sobre el que hablaríamos en el presente
artículo. Cosa que algunos desde su manifiesta incapacidad
de entendimiento, cuando se les reclama el artículo divagan
sobre mil excusas absurdas y hacen cualquier cosa menos lo
acordado.
Esto me causa indignación ya que parece que los que
acatamos los acuerdos previos, por responsabilidad y
coherencia parezcamos tontos, y los listos sean los que
no entregan en el plazo acordado aludiendo que no se les
informó (cosa incierta), o los que ejercitan el sano deporte
(no olímpico) de la crítica por sistema.
Sinceramente, desde esta formación política SIEMPRE
hemos respetado tanto a las personas como a los acuerdos
a los que hemos llegado, y nos sentimos engañados cuando
los demás no lo hacen.
Quizá también los vecinos tendrían/mos que hacer una
reflexión sobre si es esto lo que queremos para nuestro
municipio, o si queremos que esta independencia que tanto
nos costó sea un modelo de coherencia y responsabilidad
política por parte de todos.
Mil disculpas a quien esperase un artículo sobre lo
maravillosa que es nuestra independencia, la magnifica
coherencia política o no estar de acuerdo en aquello de…
todo vale para descalificar !!!

Grup Municipal CiU
«Enguany hem celebrat el 16 aniversari de la independència de Badia...».
Així començava l’article que el grup municipal de Convergència i Unió
va fer arribar als responsables de premsa de l’ajuntament, després d’haver
acordat que el tema a tractar en el segon número de la nova revista
municipal seria, precisament, el de la independència del nostre municipi.
Però a darrera hora, ens hem vist obligats a canviar la redacció de l’article.
Els motius? La manca de seriositat de dos partits de l’oposició, en concret
AEB i ICV-EUiA; i la incapacitat de l’equip de govern socialista de fer
respectar els acords establerts i marcar el ritme de treball. M’explico:
Ja des de la seva gestació la nova revista municipal va ser motiu de moltes
hores de dedicació per part de tots els grups del consistori. Des de
Convergència, exigíem una optimització dels recursos públics i una revista
municipal informativa, que no fos un pamflet propagandístic del partit
socialista encapçalat per l’alcaldessa. I en una llarga reunió amb tots els
portaveus, es van arribar a dos acords: d’una banda, la política lingüística de
la revista; de l’altra, la temàtica de l’espai dedicat als grups polítics. Pel que fa
al primer aspecte, des del grup municipal de Convergència vam restar molt
satisfets al veure que es complia una de les nostres màximes reivindicacions, a
saber, que la nova revista es publicaria en un veritable bilingüisme: hi hauria
espais en català i espais en castellà. Però no seria una publicació doble, on tot
estigués traduït en ambdós idiomes. El problema va començar amb la segona
de les qüestions: els articles dels grups municipals.
L’objectiu de pactar el tema dels articles de tots els grups era clar: la
revista no havia de ser utilitzada com espai de baralla entre grups per fer
electoralisme, sinó que havia de servir per informar als ciutadans. El tema
a tractar en el primer exemplar era el conveni d’habitatge, i en el segon,
la independència de Badia. Dit i fet, des de Convergència vam redactar
un article cenyint-nos a la temàtica. Però AEB va incomplir el pacte, i
ICV-EUiA també, demostrant, un cop més, la seva irresponsabilitat, la
seva poca seriositat, la seva incapacitat de treballar en grup per defensar
els interessos de la població, i posar de relleu l’única cosa que saben fer bé:
populisme barat. Unes setmanes més tard, el partit socialista ens convoca
a una reunió on ens informa que, donada la incapacitat d’aquests dos
grups per respectar els pactes establerts, a partir d’ara es trenca qualsevol
tipus d’acord, i que utilitzaran la seva majoria absoluta per tirar endavant
la revista com ells vulguin, i en les condicions que ells vulguin. Això a la
pràctica equival a tornar al model de revista anterior, on es feia publicitat
del partit socialista pagada amb els diners de tots.
Tot això, que pot semblar anecdòtic, no ho és en cap cas. Això no és un
incident sense importància. Això és un símptoma de com funcionen les coses
dins l’àmbit polític de Badia. Un cop més es posa de relleu la poca capacitat
de dur a terme el lideratge que li pertoca per representació al partit socialista,
de la mateixa manera que succeeix en el govern de la Generalitat i en el de
l’Estat Espanyol. Governar no vol dir “tirar pel dret” aprofitant una majoria
absoluta. Ells no només governen pels seus votants, sinó per tota la pluralitat
de gent, que també està representada en els altres grups municipals. Governar
implica arribar a acords i fer respectar els pactes. I està clar que no saben com
fer-ho. Des de Convergència lluitem per dur a terme un altre estil de fer
política: LA SERIOSITAT. Des d’aquí emplacem a tots els grups polítics de
Badia (inclosos els que se salten els pactes i els que no saben fer-los respectar)
a fer un exercici de responsabilitat col·lectiva, allunyar-nos de la imatge que
estem donant tots plegats de “nens enfadats”, i centrar-nos en les qüestions
veritablement importants per als ciutadans de Badia. Estem en època de
crisi, i tenim problemes massa greus com per perdre el temps i les energies en
frivolitats com aquestes.
I per cert, el nostre article sobre la Independència el trobareu a:
http://ciubadia.blogspot.com/
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Juan Antonio Lancho Aceituno
Grup Municipal PSC-PM

Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Sergio Escribano
Grup Municipal AEB

Llevamos dieciséis años de independencia, pero nuestra
historia no empieza el 14 de abril de 1994. Badía ha
sido forjada por la fuerza de sus vecinos y vecinas en
una constante lucha.Desde hace algún tiempo se viene
cuestionando por parte de “la gran coalición”, AEB-ICVerds, la calidad democrática de nuestro ayuntamiento,
de nuestra ciudad, una continua cascada de afirmaciones
de ruptura e incumplimientos de pactos y rumores que
se escampan por la red y por el boca a boca, y que están
generando un clima de tensión innecesaria para la búsqueda
de soluciones a los graves problemas que tenemos como
ciudad, ya que imposibilitan el acuerdo.La sensación
que tiene este grupo es que más que hablar de política
institucional, de acordar, (recordemos que para que se pueda
dar un acuerdo todas las partes deben estar dispuestas a ser
convencidas y, por lo tanto, a variar sus posicionamientos
iniciales), se impone una estrategia partidista que lo único
que busca es llegar a las elecciones municipales habiendo
desgastado al gobierno municipal y a ver qué pueden
pescar y ganar.El primer gran acuerdo de legislatura fue el
de infraestructuras, acuerdo que costó y que en muchas
ocasiones nos encontrábamos solos negociando AEB y PSC;
acuerdo de máximos y del que se nos acusa de incumplir,
cuando lo único que hicimos fue llevarlo donde tocaba
y defenderlo. Pero como en todo, lo que se consiguió, ni
se valoró ni pareció bien. Han habido más espacios de
acuerdo, el último fue la revista municipal, un acuerdo
que se centró en: la práctica de un auténtico bilingüismo,
pactar el tema del que hablar por parte de los grupos, tener
una maqueta antes de enviar a imprenta y mantener su
periodizad y objetivo, informar y ser una herramienta útil.
Pues bien, después de reconocer y asumir errores cometidos
por el gobierno municipal en el primer número, la otra
parte responsable se dedica a tirar balones fuera y a disparar
contra nosotros omitiendo partes importantes en la cadena
de acontecimientos que llevaron a la no publicación de
los artículos de AEB e IC-Verds.La falta total de sintonía
con estos dos grupos municipales, nos hace replantearnos
nuestra colaboración con ellos y nos obligan a buscar otras
formas de relación con el resto de fuerzas políticas del
consistorio. Podemos cometer numerosos errores pero lo
que no hacemos es contar los hechos mutilados, ofreciendo
a la ciudadanía una información sesgada que les conducirá
a conclusiones y opiniones equivocadas.AEB e IC-Verds,
han roto un acuerdo que va más allá del pacto político, han
definido un estilo de relación que parte del más absoluto
menosprecio y que sólo tiene como horizonte la cita
electoral.

Últimamente se habla en Badia sobre desclasificaciones de la vivienda, protocolos
firmados contra los intereses de los badienses, desaparición de los compromisos
adquiridos por ADIGSA y aumentos desmesurados del IBI. Estos comentarios,
que no se ajustan a la realidad, se han extendido antes de haberse acabado el
último redactado de los textos finalmente acordados.
La dureza con que la crisis golpea a muchas familias de Badia se refleja también
en la dificultad para pagar la hipoteca por parte de algunas de ellas. Ante esto la
Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, con ICV-EUiA al frente, propuso la firma
de un convenio con el Ayuntamiento de Badia y de un protocolo con la Federación
de Caixes de Catalunya con el objetivo de proteger a quienes no pueden pagar
sus hipotecas. Durante todo este proceso ICV-EUiA de Badia mantuvo un diálogo
constante con la Secretaria d’Habitatge, aportando todo aquello que creímos
importante con el objetivo de mantener el espíritu inicial del acuerdo.
El convenio con el Ayuntamiento de Badia acuerda dos pactos básicos: en primer
lugar, el compromiso del Ayuntamiento de no aumentar excesivamente los
impuestos municipales a los propietarios que, de manera voluntaria, decidan
incorporar su vivienda a régimen de protección oficial de zona 1, aumentado su
valor administrativo. En segundo lugar, la creación por parte del Ayuntamiento
de una Bolsa de Alquiler Social, pues la Secretaria d’Habitatge autorizará
el alquiler de aquellas viviendas cuyos propietarios lo soliciten. Se trata de un
convenio que posibilita la regularización del valor de los pisos de quienes lo
soliciten, quedando el resto de las viviendas en las mismas condiciones que
están ahora. En el fondo, los compromisos adquiridos por el ayuntamiento son
mínimos, pues no van más allá de la creación de la Bolsa de Vivienda Social en
Badia. Y esto nos parece poco a ICV-EUiA.
Sobre el protocolo de colaboración entre las Caixes y la Secretaria
d’Habitatge, sólo la Caixa Catalunya accedió a la firma del texto que, sin recoger
todas nuestras aportaciones, si incorpora algunas. El texto establece un acuerdo
particular para Badia en el cual se recoge el derecho a la vivienda como un
bien principal a defender. Así, establece la posibilidad de la entrega del piso
como pago de la hipoteca (dación en pago), eliminando toda deuda para aquellas
familias con dificultades de pago. Además, posibilita el quedar como inquilinos
en la vivienda entregada a la caja, estableciendo un alquiler regulado por ley
para las Viviendas de Protección Oficial. Interesante es la opción a compra que
tendrán quienes se queden en alquiler, deduciéndose un 10% de los pagos
realizados por el alquiler del precio final de la vivienda. También se plantea la
posibilidad, solamente en casos extremos, de la compra por parte de la Secretaria
d’Habitatge de la vivienda cediéndosela a la Bolsa de Alquiler Municipal para su
uso social (quedándose a vivir los propietarios actuales). Se trata, en definitiva, de
un intento de dar una solución razonable y realista para aquellas familias que no
puedan pagar su hipoteca.
Ahora bien, no todo nos parece positivo en este convenio y así se lo hicimos saber
a la secretaria del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Un ejemplo, Caixa
Catalunya acepta la eliminación de TODAS las deudas asociadas a la vivienda
con la DACIÓN EN PAGO, aunque el pago de impuestos asociados a esta
operación deberá ser asumida por quien entrega su vivienda y no por Caixa
Catalunya como ICV-EUiA proponía.
En definitiva, se trata de un protocolo que protege a quienes no puedan pagar
su hipoteca facilitándoles su permanencia en la vivienda como inquilinos
después de la dación en pago, pudiendo volver a comprar su vivienda cuando
su situación económica mejore. Aunque el texto no recoge todos nuestros
anhelos, debe ser entendido como una oportunidad para algunas familias de
Badia. No como una obligación para nadie, pues si el propietario con dificultades
de pago decide no acogerse al mismo su situación seguirá los trámites legales
habituales. Así lo han entendido 53 familias clientes de Caixa Catalunya con
impagos de sus hipotecas en Badia quienes podrán quedar bajo el paraguas del
convenio, si lo consideran oportuno. Y de ello nos congratulamos en ICV-EUiA.

En el pasado número de esta revista municipal, que se repartió en todos
los buzones de nuestra ciudad, el espacio correspondiente a la AEB
apareció en blanco. El artículo que debía aparecer era sobre el convenio
de las viviendas firmado a tres bandas entre el equipo de gobierno
de nuestro Ayuntamiento, la Generalitat y La Caixa Catalunya no
apareció. Gracias a que tenemos nuestros propios mecanismos de
difusión y comunicación con la ciudadanía hemos podido hacer llegar
nuestra absoluta disconformidad con este convenio y nuestras razones
para dicho posicionamiento. Agradecemos, además, a la revista Nova
Badia que nos haya invitado a hacer llegar nuestra opinión a través de
sus páginas. De no ser por estas razones algunos vecinos de Badia del
Vallès podrían haber llegado a pensar que la AEB no tiene opinión
sobre este convenio que afecta a la totalidad de las viviendas de nuestro
pueblo. Pero nada más lejos de la realidad. Las razones que nos dieron
los responsables de la revista para haber dejado el espacio de la AEB
en blanco es que nos habían avisado de los plazos de entrega y no
habíamos cumplido con los mismos. Pero hemos de decir que el canal
utilizado para la comunicación fue únicamente el correo electrónico
que el Ayuntamiento da a cada regidor. Y si bien es cierto que la
responsabilidad de mirar este correo es nuestra, también cabe explicar
que hemos informado en repetidas ocasiones a los responsables de
la revista y al gobierno municipal al completo que no se utilice este
mecanismo para comunicarnos nada de importancia. El Ayuntamiento
posee desde el primer mes de legislatura nuestros correos personales,
nuestros teléfonos personales, nuestra dirección, así como los correos
electrónicos, dirección y teléfono de la AEB.
¿Qué decisión se tomó por parte de los responsables de la revista
municipal cuando no recibieron ningún tipo de respuesta por parte
de la AEB a su mensaje electrónico? Obviar todas las demás formas de
contacto y sacar el primer número de la revista municipal en formato
diario sin la opinión de la AEB. ¿Tan difícil era hacer una llamada para
recordar la urgencia antes de dejar el espacio en blanco?
Y aquí no acaba todo. Meses antes de la salida de la revista el equipo de
gobierno anunció su intención de hacer de la revista municipal, pagada
por todas y todos los badienses, la revista de todos, y no la revista
del gobierno del PSC. Todo ello después de las críticas generalizadas
del anterior número de la revista municipal basada en fotos y más
fotos de la alcaldesa. En base a las reuniones mantenidas para hablar
de cómo tendría que ser una revista más democrática y participativa
llegamos a algunos acuerdos que ya se han incumplido en el primer
número. De entre ellos se acordó enviar la propuesta de índice de la
revista un mes antes de su publicación para colaborar con el equipo de
redacción sugiriendo algún tema que pudiera haberse olvidado y que se
considerara de interés general para la población. Se acordó igualmente
enviar un boceto de la revista completa algunas semanas antes de su
publicación para que todos pudiéramos valorar si realmente se trataba
de una revista suficientemente interesante para la población como
para justificar el dinero que vale. De hecho la afirmación generalizada
en aquellas reuniones fue que si se volvía a repetir la orientación que
tradicionalmente se le había dado a la antigua revista, más un folleto
de propaganda del PSC que algo de utilidad pública, no valía la pena
continuar gastando más dinero en ella.
Pues bien, todos estos acuerdos, como la opinión de la AEB, también
fueron olvidados de la noche a la mañana.
Por todo lo explicado la AEB ha pedido al equipo de gobierno,
concretamente a los responsables de la revista municipal, una disculpa
anunciada en la portada de este segundo número de la nueva revista.
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Multitudinària presència a la processó de
Divendres Sant
Com cada any, des de fa més
de 6 anys i gràcies a l’esforç de
la Cofradía Nuestro Padre Jesús
Nazareno i Nuestra Señora de los
Dolores, Badia del Vallès va celebrar amb gran èxit, una multitudinària processó, el passat divendres Sant (2 d’abril).

La processó va ser presidida per
l’alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor, el president de la
Cofradía, la hermana mayor de
la Hermandad Rociera de Badia
del Vallès i la hermana mayor de
la Hermandad Rociera los Romeros de Barcelona.

Des de les 18 hores i fins passades les 23 h, els carrers de la ciutat es van tenyir de color morat
amb la presència de la Solemne
Processó de Nuestro Padre Jesús
Nazareno i la Banda de Tambors i Cornetes de la Cofradía, acompanyant en processó

el Crist de la Buenamuerte de la
Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona i el pas de Nuestra Señora de
los Dolores acompanyada per la
Banda de tambors i trompetes
Can Ros Cabrera d’Anoia.
El bon temps i la presència de

centenars de persones als carrers de
la ciutat, no només de veïns i veïnes de Badia sinó també d’altres
poblacions, van caracteritzar una
jornada marcada per la tradició i la
fervor religiosa, convertint a la nostra ciutat en un referent comarcal
en aquesta tradició. n
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La Mostra literària va centrar
els actes de Sant Jordi
L’Auditori Municipal va acollir
el passat divendres 23 d’abril,
la Mostra literària de Badia del
Vallès 2010, un dels actes que
van protagonitzar les activitats
programades dins de la jornada
cultural de Sant Jordi.
A l’acte van assistir l’alcaldessa,
Eva Menor, el primer tinent d’alcaldessa Juan Antonio Lancho i la segona tinent
d’alcaldessa, Raquel Gracia, que
van ser els encarregats de repartir els premis als guanyadors.
En aquesta Mostra van participar les escoles: Las Seguidillas,
La Muñeira, la Jota, la Sardana i
els iInstituts badiencs (Badia del
Vallès i Federica Montseny), el
Servei Local de Català i l’Escola
d’Adults.

Contacontes

Els premis van consistir en un
obsequi de record, uns llibres
i una rosa, que es van lliurar
al guanyador o guanyadora de
cada curs i de cada escola. L’acte
va ser conduit per l’enginyós gironí Mag Fèlix Brunet, que va

alternar el lliurament de premis amb diversos jocs de màgia.
A més, en un dia en què es fa
honor a la cultura, el Mag Fèlix
va voler recordar als nens i a les
nenes assistents “la importància d’estudiar”, doncs “no és el

Lliurament de premis Certàmen Literàri Sant Jordi

Fundació Tallers

mateix l’aigua Veri en què faré
aquest joc, que el Verí” els va indicar.
D’altra banda, l’Ajuntament
també va organitzar activitats per als més petits. Des
de bon matí, la Sala de Plens
de l’Ajuntament va acollir un
contacontes musicat per als
petits de P5, i altres espectacles
infantils a les llars d’infants
municipals.
A la tarda, es va organitzar també una ballada de sardanes a la
plaça de l’Ajuntament. Una jornada plena d’activitats que va
vestir la ciutat amb les tradicionals parades de roses i llibres
que tant caracteritzen la diada
de Sant Jordi. n

L’Originalitat va arribar
de la mà de persones
amb discapacitat
intel·lectual
La Fundació Tallers va presentar
dracs, bijuteria i roses fetes artesanalment com a oferta complementària al tradicional llibre i a la rosa.
Els integrants de la Fundació Tallers
van estar presents durant tot el matí
de la Diada de Sant Jordi a la plaça
de l’Ajuntament. Tot i que la tradició
estableix el regal d’un llibre o una
rosa, la Fundació Tallers va deixar
volar la imaginació i va oferir una
proposta diferent: dracs de vius colors, roses en forma de llapis, mocadors de seda en forma de roses,
roses de resina que en realitat eren
agulles, collarets i arracades amb
motius de la Diada.
La finalitat de participar a la diada
va ser presentar les activitats que la
Fundació Tallers realitza per a la integració sociolaboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual.
La Fundació Tallers és una entitat fundada l’any 1988, que treballa
per a la inserció sociolaboral de les
persones amb discapacitat. Compta
amb dos centres especials de treball,
amb 263 treballadors, el 80% dels
quals tenen discapacitat, i atén 150
usuaris als centres ocupacionals. Es
troben ubicats a Sta. Coloma de Gramenet i a Badia del Vallès.
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Lliurament de premis del 13è Certamen
Poètic de Badia del Vallès
El passat 22 d’abril va tenir lloc
l’acte de lliurament de premis
del 13è Certamen Poètic de Badia del Vallès a l’Auditori Municipal. Un acte que va tenir
una gran afluència de públic,
emmarcat dins de les activitats
programades per Sant Jordi.
Hi van assistir l’alcaldessa,
Eva Menor i la segona tinenta
d’alcaldessa de l’Àrea d’Acció
Social i Cultural, Raquel Gracia, que van ser les encarregades
de lliurar els premis.
Els premis van consistir en un
primer premi de 300 euros,
per a la guanyadora del Certamen, Eva Maria Gutierrez Tapia, amb el poema “Somriures”.
Un segon premi, de 160 euros,
destinat a Miguel Moreno Ortiz, amb un emotiu poema

“Kismayo”, dedicat a una jove
de 13 anys que va morir lapidada a una ciutat Somalí per haver estat violada. I per últim, un
premi local de 150 euros, per al
poema titulat “Padre” de Marta
Guerrero Díaz.
L’acte de presentació el va realitzar una emocionada alcaldessa qui va destacar “el compromís
polític de ser i sentir en femení”,
tal com ho va fer la poeta Gioconda Belli, a qui es va dedicar
el Certamen. Menor va definir l’autora com a “defensora
de la identitat femenina a través d’una actitud revolucionària,
tan necessària en la lluita per la
igualtat, com efectiva en les relacions de gènere”. A més, va ressaltar l’actitud revolucionària
de Belli en “la forma d’abordar

1er premi, Eva Maria Gutiérrez Tapia, “Somriures”

Premi local, Marta Guerrero Díaz, “Padre”

el cos i la sensualitat de la dona
en una obra carregada d’erotisme
i passió”. Abans de donar pas
a la lectura dels poemes guanyadors, Eva Menor va voler

incidir en la idea de “viure la
vida amb passió” i va llegir un
petit fragment de l’autora.
Després que la presidenta de
l’associació Manantial Poético,

2n premi, Miguel Moreno Ortiz, “Kismayo”

Bona acollida a la calçotada intercultural
realitzada a Badia del Vallès
El passat mes de març, els
alumnes del nivell Elemental
del Servei Local de Català de
Badia del Vallès van organitzar
una calçotada. Una iniciativa
amb la finalitat de fusionar diverses tradicions.
La calçotada es va fer a l’aire
lliure, en un espai natural on hi
havia graelles per coure calçots
i carn, gràcies a la col·laboració
de l’entitat badienca Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno

y Nuestra Señora de los Dolores i la implicació de tots els
alumnes i les alumnes del curs.
El curs està format per persones
nouvingudes: del Marroc, del
Perú, de l’Equador, de Romania, del Senegal i gent nascuda
a Catalunya i a l’Estat espanyol,
amb un ambient molt cohesionat. A l’aula, on s’imparteixen
les classes, es va explicar què és
una calçotada, es va donar la recepta de la salsa per als calçots

i es van repartir les tasques que
havia de desenvolupar cadascú
el dia de la calçotada.
La fusió de tradicions fou indiscutible: van sucar calçots amb
xumi xurri del Perú i amb la
salsa típica per als calçots i van
ajudar-se a fer la digestió amb
l’exquisit te amb menta marroquí. Això sí, aprofitant en
tot moment per parlar en català. Tot un exemple d’entesa i
d’integració! n

llegís la biografia de Gioconda
Belli i es recitessin els seus poemes en honor seu, es va donar
pas a la lectura de quasi mig
centenar de poemes lliures, tant
de la pròpia entitat poètica local com d’entitats convidades
de la comarca i de Barcelona.
Per finalitzar l’acte, abans de
prendre un petit refrigeri, la
representant de cultura de
l’Ajuntament, va fer el lliurament de diplomes a les representants de les diferents associacions convidades: El Cor de
l’Art, El Glop, Pensamiento
Poético, i especialment es va
agrair la col·laboració i el suport de Manantial Poético en
l’organització de l’acte. n
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Congratulacions pels 6.696
euros recollits durant la
Marató Solidària celebrada
per a Haití
6.696 € és la xifra total que
Badia del Vallès destinarà al
poble d’Haití, per tal de fer
front a les conseqüències del
terratrèmol que va colpejar la
població el passat mes de gener. La meitat d’aquests fons
es transferiran a l’ONG Metge Sense Fronteres i l’altra
meitat, a l’ONG Intermón
Oxfam. Dues organitzacions
que treballen intensament
per tal de pal·liar els efectes
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d’un desastre natural que va
acabar amb la vida de milers
de persones. (Es poden seguir les intervencions a Haití
d’ambdues organitzacions a
través dels webs d’Intermón i
Metge Sense Fronteres).

Jornada maratoniana
El passat dissabte 6 de març,
Badia del Vallès va celebrar
una gran jornada benèfica
amb diversos actes i concerts

que van tenir lloc a diferents
punts de la ciutat. Una iniciativa de-senvolupada conjuntament pel departament de Cooperació i Solidaritat, el Pla de
Desenvolupament Comunitari
de l’Ajuntament de Badia del
Vallès i el suport de nombroses entitats, associacions i part
de la ciutadania no associada,
que van formar un grup de treball comú, cohesionat i solidari amb la causa d’Haití. n

Nevada sense
incidències greus
Durant el passat dia 8 de març,
com a la resta de Catalunya,
Badia del Vallès va patir fortes nevades. Als serveis municipals van estar treballant amb
la màquina excavadora per tal
d’eliminar el gel dels carrers
que presentaven majors dificultats, fent ús de gairebé 3 tones de sal.
Només es va tenir constància d’un
petit accident de trànsit, sense
conseqüències personals, a l’alçada
de les antigues instal·lacions esportives. Un cotxe va malmetre
un fanal de la via pública per culpa de la neu a la calçada.
La resta del dia, els serveis municipals, Policia i Brigada, van

estar atenent les diverses trucades dels veïns i veïnes que detectaven incidències a la via pública, fonamentalment caigudes de
branques de l’arbrat viari.
A partir de les 20 h, la ciutat ja
era transitable i de mica en mica,
es van anar arreglant les incidències: retirada de branques, desgel
de rampes i carrers, etc.
Les escoles es trobaven en perfecte estat per realitzar les classes
amb normalitat, però la dificultat d’alguns mestres per arribar a
la nostra ciutat va fer que dues
escoles decidissin tancar per falta de mestres. Les altres dues van
restar obertes amb serveis mínims durant tot el dia. n

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració
amb el Club Esportiu l’Horitzó per donar suport a
la natació adaptada
L’Ajuntament de Badia del
Vallès va signar un conveni de col·laboració amb el
Club Esportiu l’Horitzó, per
tal de facilitar la continuïtat
de l’activitat de natació adaptada que des de fa més de 10
anys duu a terme a Badia del
Vallès, inicialment a través de
l’Associació Arco Iris i, des de
fa tres anys, en col·laboració
directa amb l’Ajuntament.
A la signatura van assistir la regidora de Serveis Socials, Raquel Gracia i el president del
Club Esportiu l’Horitzó, Josep
Bernabeu.
El Club Horitzó, fundat a l’abril
de 1994, és una entitat sense
ànim de lucre dedicada exclusivament a la promoció i a la divulgació de l’activitat física i
l’esport adaptats a les persones
amb discapacitats, vist des del
punt de vista rehabilitador, en
les seves vessants física, psíquica
i social. Aquesta entitat està formada per un grup de persones,
algunes d’elles vinculades des de

fa molts anys al món de l’esport
adaptat a discapacitats, que
creuen en un altre tipus d’esport,
molt més rehabilitador, de manteniment del cos i com activitat
de lleure i d’esbarjo.
L’oferta de natació adaptada
a Badia del Vallès està oberta tot l’any, tant per a persones adultes, com per a infants
i adolescents afectats per qualsevol discapacitat física, psíquica o sensorial. (Per a més informació es pot contactar amb
el Servei de Benestar Social de
l’Ajuntament: 93 718 22 16
o a través del Club Esportiu
L’Horitzó: 690 715 445).

El Club Horitzó
El club es va fundar l’abril
de 1994 i des d’aleshores, ha
anat evolucionant en una línea ascendent, tant pel que fa
al seu volum d’activitats, com
pel que fa a la importància i al
renom adquirit davant de persones físiques, entitats i institucions.

És, per tant, l’únic club en
tot l’Estat que es basa fonamentalment en l’aspecte
no competitiu de l’esport,
en contraposició a tots els

altres clubs esportius de disminuïts, que giren entorn a
aquest món, tot i que també
disposa d’algunes seccions de
competició. Aquest fet resta

implementat amb la creació
d’escoles d’iniciació Esportiva per a Minusvàlids (EIEM),
que formen l’eix central de
les activitats del club. n
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Tens futur! La necessitat d’un projecte
de futur per a cada noi i noia
La crisi ens ha deixat dures
seqüeles d’atur i precarietat.
Però d’aquesta crisi, com de
qualsevol altre, econòmica o no,
n’hem d’aprendre. Ja des del
primer moment vam veure que
la crisi no afectava tothom igual:
el gener del 2009, els doctorats
es situaven al 2’15% d’atur, els
llicenciats al 7’45%, mentre que
l’atur de les persones amb estudis primaris s’enfilava fins el
20’45%. Per tant, la primera
lliçó de la crisi era ben clara:
a més estudis, més ocupació.
Un més ocupació que en molts
casos també significa millor
ocupació: millors condicions,
millor salari, més estabilitat…
És cert que durant uns anys
van haver moltes persones que
es podien guanyar la vida, i
guanyar-se-la bé, sense una
bona qualificació. És possible
que fins i tot se la poguessin
guanyar millor que persones
que havien fet un gran esforç
estudiant, potser estudiant i
treballant alhora. Sense dubte
això va desanimar molta gent
que no van veure una relació
directa entre l’esforç d’estudiar
i els seus beneficis i per tant no
van invertir prou en formació,
la pròpia o la dels fills i filles.
Però ara la situació ha canviat
radicalment: la crisi ha destapat
amb cruesa l’engany dels darrers
anys de suposat creixement
econòmic i la il·lusió d’haver
deixat de relacionar ocupació
de qualitat i formació. En
efecte, l’estat espanyol havia
crescut a partir d’un un model
de baixa productivitat molt
centrat en la construcció i en
el treball de baixa qualificació.
Aquest model està en bancarrota
i ja no tornarà. Difícilment els
nostres joves podran guanyar-se
la vida sense estar qualificats.
Segons el darrer informe del
CEDEFOP (Centre Europeu
per al Desenvolupament de la
Formació Professional), el 80%
dels llocs de treball que es
crearan del 2010 al 2020 seran
ocupacions d’alta i mitjana
qualificació. Les de baixa
qualificació experimentaran un

descens molt notable: es perdran
gairebé 12 milions de llocs de
treball d’aquesta mena a tota
la Unió Europea. La creació
d’ocupació passarà per sectors
emergents, innovadors i en
transformació, que requereixen
una millor preparació dels
treballadors i treballadores.
Així doncs i com hem vist, la
primera lliçó de la crisi ens
indica que el futur passa per
tenir una bona qualificació.
Però ara ens arriba la segona
lliçó de la crisi: per arribar

conductor/a del A2, policia
local, metge... L’important
és començar a fer habitual
la pregunta i començar a fer
habitual pensar en la resposta. A mesura que els nois
i noies vagin creixent cal anar
afinant més i anar interrogantnos tots plegats cada cop més
seriosament sobre allò que pot
agradar o interessar o pel que
s’està més dotat.
No tothom serveix per a tot,
però és evident que tothom
serveix per a moltes coses.

Un cop a l’ESO comencen anys
clau: a Badia hi perdem la meitat de l’alumnat. Molts alumnes
no entenen per a què els servirà
el que estudien. Com no tenen
un projecte de futur, per difuminat que sigui, no comprenen
l’esforç que els demana l’institut
i la família. Quin és el sentit dels
deures, dels exàmens, de matèries que no els interessen, quan no
hi ha res al final del camí, quan
no hi ha un projecte? Cap.
En canvi, un noi o noia que
ha entès que ha d’anar a algun

voldrem viure, haver fet l’exercici
de veure’ns a nosaltres mateixos
en el futur. Les persones podem
canviar i els projectes també,
però sense un projecte no tenim
camí, no tenim sentit i tot és fa
més difícil. Tenir un projecte
és ja mig camí fet. Si tenim
un projecte, tenim futur. Si
encara no el tenim, no esperem
més, posem-nos a construirlo. Aquest és el sentit de la
campanya municipal “Tens
futur”, que agrupa activitats als
IES, amb professionals i famílies

a tenir una bona qualificació
cal, bàsicament, plantejar-se
un futur, construir un projecte de vida, un itinerari. I això
és el més important. Sense un
projecte, sense un itinerari, serà
molt més difícil arribar a una
bona qualificació primer i a una
ocupació satisfactòria després.
Per tant, hem de començar pel
principi. És a dir, posar-nos
a construir el nostre projecte
de vida: el que ens permet
respondre a la pregunta què
voldré fer de gran? I això hom
de fer entre tots: família, escola, comunitat... Posem-nos-hi
ben aviat, a casa, als tres, als
sis, als nou anys. Juguem, si
voleu, amb els tòpics més tronats: bomber/a, astronauta,

Això ho hem de tenir molt
clar. Massa sovint als nois i
noies de Badia se’ls ha dit que
sols poden arribar fins a un
punt limitat, que “no es pot
arribar a tot arreu”, que “ja
està amb poquet”. I ho han
dit persones que no han parat
fins enviar els seus propis fills
a la Universitat. La veritat però
és que excepte en casos molt
concrets, tothom pot arribar
on vulgui sempre que tingui
un projecte coherent amb sí
mateix (amb el que li agrada,
amb les seves aptituds), sempre
que estigui disposat a fer els
esforços necessaris per aconseguir-ho i sempre que tingui el
suport necessari, especialment
el de la família.

lloc, allí, en el futur; que ha de
fer camí per arribar-hi i que
aquest camí és ple d’exàmens,
deures, assignatures que no els
agraden...trobarà sentit a l’esforç que ha de fer i per tant més
fàcilment el farà i tindrà èxit.
Un cop acabada l’ESO hi ha
decisions centrals: batxillerat,
cicles, tipus de batxillerat... Si
durant els anys anteriors hem
anat treballant per aquest
moment, tot serà més fàcil.
Potser després us equivoqueu, en
el Batxillerat, en els Cicles, en la
Universitat. Sempre però esteu
a temps de tornar a començar.
Millor que no us equivoqueu
però! El més important és tenir
un projecte, haver pensat molt
seriosament què voldrem, com

per afavorir totes aquestes de
reflexions.
De tota manera, compteu amb
ajuda: des de l’Ajuntament i
el Pla Educatiu d’Entorn es
compta amb L’Eina. L’Eina
és un servei d’orientació
formativa/professional dirigit
als joves, adolescents i famílies.
A l’Eina s’informa, orienta i
acompanya els i les joves en el
procés de recerca d’un itinerari
personal que s’adapti a les seves
necessitats i interessos, al seu
projecte. Cada curs, més de
100 joves passen per l’Eina.
L’Eina es troba al Casal de
Joves, tel 937186397, i és obert
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous, de 16h a 19h, i dimarts
de 10h a 14h. n
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Consell Municipal de Sanitat
i Salut Pública
El Consell Municipal de
Sanitat i Salut Pública és fruït
de la ferma voluntat de l’Ajuntament de Badia del Vallès de
potenciar aquest espai d’estudi,
de debat, de treball i de diàleg
entre els diferents representants
municipals i de les entitats i
associacions relacionades amb
la salut pública.
És també, arran del nou reglament que el regula i que justament aquests dies esta en tràmits d’aprovació, una nova via
per fomentar i fer efectiva la
participació de la comunitat i
la ciutadania en el sí del plenari
del propi Consell.
Per al Servei de Salut i Hàbits
Saludables de l’Ajuntament la
salut és molt més que l’absència de malaltia i aposta per
una salut pública que promou
una comprensió global de les
formes en que els estils de
vida i les condicions de vida
determinen l’estat de salut i
per un model de participació
que considera la ciutadania
com la principal responsable
de la seva salut individual i
alhora solidària amb la salut
col·lectiva i del medi.
El Consell de Sanitat i Salut
Pública constitueix una eina
que reconeix el saber de la
comunitat, valora els coneixements compartits i els que
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construïm dia a dia en el nostre municipi i els considera un
recurs prioritari, ja que és la
mateixa comunitat la veritable
protagonista a l’hora promoure la salut en el seu sí. Entén la
participació ciutadana en salut
com una necessitat de corresponsabilitzar a la ciutadania en
la seva salut; com un reconeixement de les organitzacions
cíviques (entitats, associacions,
etc.) les d’ajuda mútua i les
de ciutadania en general com
a portaveus fonamentals de la
comunitat en matèria de salut
i com agents de canvi; com
un procés de treball conjunt
de polítics/ques, tècnics/ques,
professionals i ciutadans/es
amb l’objectiu d’incrementar
els nivells de salut de la població; com una cultura i una
manera de fer les coses basada
en el debat, el diàleg i la inclusió de les diferents opinions i
realitats, que crea ciutadania i
genera comunitat. En definitiva, una forma de construir vincles, relacions de cooperació i
de generar cohesió social.
El Consell Municipal de Sanitat
i Salut Pública es vertebra en
dos espais de treball:
- El Plenari: constitueix el marc
de debat de les grans línies d’acció en el camp de la
Sanitat i la Salut pública a

Badia i hi poden participar els
diferents representants d’entitats i grups municipals, així
com els ciutadans/es que ho
demanin prèviament.
- Les comissions de treball: constitueixen els espais de treball
mitjançant els quals s’estructura el Consell i estan formades
per un número determinat pel
Ple d’entre els diferents representants. Actualment i un cop
prioritzats els àmbits de treball i plantejats els principals
objectius del Consell, s’han
creat tres: seguiment de serveis
i sensibilització, Gent Gran i
Salut Mental i Discapacitats.
Des de la regidoria de Salut
i Hàbits Saludables convidem
a associacions, entitats, ciutadans/es, professionals, tècnics/
ques, polítics/ques, etc., implicades dins de l’àmbit de la
salut del nostre Municipi, a
formar part del Consell, cadascú responent a la modalitat de
participació que recull el reglament del propi Consell, i volem
expressar el nostre agraïment
per la bona disposició i per la
gran feina que des del començament i en tot moment estan
duent a terme els actuals membres del Consell, treballant amb
l’objectiu comú de millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes de Badia. n

Ple Municipal
MARÇ
Durant el Ple Extraordinari, celebrat el passat 18 de març, es
va aprovar per majoria la modificació del pressupost i la incorporació de romanents de
crèdit corresponents a inversions i d’altres despeses corrents finançades amb ingressos afectats de l’exercici 2009 a
l’exercici 2010.
D’altre banda, també es va aprovar per majoria la cessió gratuïta
de la part de la finca B, que forma part de la parcel.la N5 i és
propietat de l’ajuntament, a favor del Institut Català del Sòl per
tal de que aquest construeixi habitatges de Protecció Oficial.

ABRIL
El passat dimecres 28 d’abril
es va celebrar el Ple Ordinari,
on es va aprovar, la Modificació de l’acord de periodicitat
de les sessions del Ple Municipal. Amb aquesta mesura
es pretén normalitzar els horaris de les sessions de Plens,
per tal que la vida política permeti la conciliació de la vida
laboral i familiar.
Per Unanimitat, va tenir lloc
l’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de
Sanitat i Salut pública. Aquest
acord consisteix en l’obertura

d’un període d’informació pública per un interval de trenta dies. Durant aquest període
l’expedient restarà a disposició
de qualsevol persona que el vulgui examinar per tal de presentar
les al·legacions i/o suggeriments
que es considerin convenients.
De no presentar-se reclamacions
o suggeriments en l’esmentat
termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
De la mateixa manera, també es va aprovar, per unànime
consens, l’adhesió a l’acord
de contractació de persones
aturades dins del marc dels
plans d’ocupació local. Una
iniciativa que pretén dur a terme la contractació de 32 persones aturades que es trobin
en situacions més precàries.
D’altre banda, es va aprovar la
modificació del pressupost
núm. 05/2010. La modificació
consisteix en destinar un romanent de fons propis que es va
destinar al FEIL 2009, a adequar
l’espai de l’edifici el Molí.
D’altre banda, també va quedar aprovada la modificació del
pressupost núm. 06/2010. Amb
aquesta modificació, l’ajuntament
s’adherirà al conveni Creu Roja,
traslladant un total de 14.000 a
ajudes d’urgència social. De la
mateixa manera, la Creu Roja
aportarà la mateixa quantitat, fet
que permetrà doblar el nombre
d’ajudes a les famílies.
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Obres finalitzades a Badia
EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

PRESSUPOST

18/03/2010

INTEANGO,S.L.U

75.733,57 euros

02/ 2010

12/03/2010

Rafael Arjona
Gámez

8.913,87 euros

Pavimentació del pas peatonal, suprimint les barreres
arquitectòniques existents

25 /02/2010

21/04/2010

CLADD

39.064,71 euros

Adequació d’espais d’ús
general a l’Avinguda
Mediterrània 12-16

S’ha arranjat i adequat l’espai d’accés des de Mediterrani
fins a les escales mecàniques

11/01/2010

18/01/2010

Ricardo
Rodriguez
Muñoz

15.453,27 euros

Adequació d’espai per
aparcament provisional al
c/ Saragossa

Adequació del espai adjacent al aparcament executat
amb fons estatals del 2009, i supressió de barreres
arquitectòniques

24/02/2010

16/04/2010

C-53,
Construcciones,
S.L.

55.864,77 euros

OBRA

PROCEDIMENT

INICI

1a fase de reforma integral
del Mercat Municipal.
Reforma de la coberta

Canvi de plaques lleugeres opaques per plaques
translúcides, que deixen passar la llum natural, aconseguint
una millor il·luminació natural i per tant un important estalvi
energètic, a més d’una gran qualitat d’il·luminació ambiental

12/ 2009

Parada bus
Costa Brava 5-7

S’ha ampliat la vorera per tal de suprimir les barreres
arquitectòniques en aquesta parada del bus

Pavimentació del pas
peatonal del c/ Bètica

Obres de millora
a la carretera de
Badia a Cerdanyola

Els passats dies 29, 30, 31 de
març i 1 d’abril, la carretera
de Badia a Cerdanyola va romandre tancada degut a diverses obres de millora que encara
s’estan executant.
Entre els treballs que s’estan
duent a terme destaquen: la
prova de càrrega del pont sobre el vial, la millora de la capa

FI

de rodadura (S-12) del carrer,
la reposició de rigoles trencades i alguna vorada feta malbé, creuaments d’enllumenat
per a la instal·lació del nou
sistema, la col·locació d’una
reixa de captació en el punt
baix front a pujades del Riu
Sec, la reparació panot sota
pont, la conducció d’aigües

del nou pont i dels antics de la
C-58 que afecten a la vorera,
la instal·lació de xarxa de comunicacions autopista sota el
pont nou, el remat de la vorera del costat de Cerdanyola, la senyalització vertical i
horitzontal i encara pendent
de l’aprovació definitiva de la
creació de passos elevats. n

Un cop finalitzat el curs, es coordinarà des del SMO amb el
Vapor Llonch, centre acreditador del territori, les dates en
que els alumnes podran assistir a l’examen per tal de rebre
l’acreditació. Aquesta acreditació té caràcter transversal en
l’àmbit de l’ocupació i es preveu
que en un futur proper tingui

un pes important en el CV de
cara a la inserció (Per obtenir més informació, podeu cal
adreçar-vos al SMO, o accedir al
portal informàtic ACTIC de la
Generalitat de Catalunya).
D’altre banda, des del servei
també s’està duent a terme una
actuació conjunta amb la Fundació Laboral de la Construcció, per facilitar que els usuaris/
es vinculats a aquest subsector
puguin obtenir la Tarja Professional per a la Construcció
(TPC). Aquesta, a partir del
2012, serà obligatòria per tal de
poder treballar en activitats de la
construcció, ja que actualment
l’exigeixen moltes empreses.
Fins el moment han estat informades de l’actuació 111 persones; 44 ja han realitzat la formació i poden tramitar la tarja i 26
es troben en llista d’espera per
rebre la formació. n

Servei Municipal d’Ocupació
Pla d’ocupació
extraordinari 2010
El Servei Municipal d’Ocupació
de Badia del Vallès ha sol·licitat
la subvenció del projecte Treballs
de rehabilitació d’equipaments
municipals al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). Un projecte que es preveu que iniciï el proper 14 de juny, a través del qual
l’Ajuntament podrà contractar
32 persones en atur que es trobin
en les situacions més precàries.
Els treballs es centraran en
la rehabilitació (parcial) de
diferents espais que pertanyen a equipaments municipals d’ús públic, com ara: les
instal·lacions esportives o el
Casal de Joves.
Les contractacions a realitzar tindran una durada de 6
mesos. La jornada laboral serà
del 70% de l’habitual a temps
complet i fora de jornada els

participants hauran de participar en accions formatives
de caire professional i envers
competències transversals.
La subvenció que el SOC atorgarà per al finançament dels costos de contractació i de formació serà de 240.000,00 euros.

nou espai de recerca
activa de feina
Des del passat 26 d’abril, els
usuaris i usuaries del SMO
compten amb un nou espai de
recerca activa de feina (ERAF).
Un servei pensat per donar una
major resposta a la creixent demanda.
El nou espai està ubicat a una
de les aules del SMO. Aquest
substitueix l’anterior Club de
feina i disposa de més superfície i de 8 punts informàtics, 5
més que l’anterior.

Tasques que està
desenvolupant el SMO
A l’actualitat el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) està
impartint el nivell 1 en coneixements sobre TIC. En
l’actualitat són 12 les persones que estan rebent la formació amb la finalitat de rebre
l’acreditació pertinent.
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La Diputació de Barcelona
premia al Comerç Badienc
per fomentar la recollida de
residus entre els ciutadans
El Comerç de Badia del Vallès
va resultar premiat en la categoria de municipi menor de
15.000 habitants, pel projecte
«Ecoparada», que pretén fomentar la recollida de residus
entre els ciutadans.

La Diputació de Barcelona atorga cada any els Premis de Comerç Urbà i de Proximitat, a
través de l’Àrea de Comerç. Reconeix així, la tasca desenvolupada pels ens locals en la millora
i la consolidació del comerç als

respectius municipis. Aquesta
àrea dóna suport tècnic i econòmic als ens locals, amb especial
atenció als petits municipis per
modernitzar i fer més competitiu el teixit comercial urbà.
Els projectes premiats van ser realitzats entre l’1 de juliol del 2008
i el 30 de juny del 2009. Van
participar un total de 20 municipis del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Osona,
Alt Penedès, Vallès Occidental,
Vallès Oriental i Bages.
L’acte de lliurament de premis es va celebrar el passat 15
d’abril a Vilassar de Dalt, concretament al Teatre La Massa, amb l’assistència del diputat de Comerç de la Diputació
de Barcelona, Xavier Florensa, i de l’alcalde de Vilassar de
Dalt, Llorenç Artigas. n

“L’Aventura de la Vida”
Un programa per potenciar
els hàbits saludables
El Servei de Salut i hàbits saludables de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb el suport de
la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, està impartint un
programa anomenat “l’Aventura
de la Vida”, per tal de potenciar
les actituds i els hàbits saludables
entre els infants.
Aquest programa s’està impartint a diversos centres educatius de primària: a l’escola Les
Seguidilles, La Muñeira i La
Sardana, en els cursos de 3r,
4t, 5è i 6è. La finalitat és potenciar les actituds i els hàbits

saludables com a estratègia de
prevenció, a través, d’una banda, de La informació sobre
conductes que comprometin
el benestar i la convivència; i
d’altre banda, promocionant
actituds i valors que afavoreixin estils de vida saludable.
A banda de l’alumnat (aquest
curs arriba a 333 alumnes) té
en compte també al professorat
al què destina sessions de formació i assessorament en tota la
seva implementació.
Particularment, pel que fa a les
famílies, per una banda, proporciona una guia per famílies que planteja pautes clares

i senzilles per actuar responsablement en l’educació dels fills
i filles, i estimula la cooperació
entre l’escola, el servei de salut,
el servei d’infància i les famílies.
Per altra banda, ofereix un espai
de formació per tal d’implicar
als pares i mares en la tasca de
promoure estils de vida saludables en el sí de la família.
Concretament, aquest any es
porten a terme les següents xerrades / tallers dirigides a pares i
mares de P3 fins a 6è, a càrrec de
la psicòloga especialitzada en escola de pares i mares, així com en
educació emocional amb nens i
nenes, Sara Farré de Pedro. n

El temps de lleure familiar: Compartir el lleure amb els fills i filles i
gaudir de moments de comunicació diferents.
Dia: 11 de maig a les 17:30 h
Lloc: Casal d’Infants. C/La Mancha s/n
Resolució de conflictes en família: Definir i mantenir postures clares
i estables, per prevenir o enfocar els conflictes. Recursos per a la
millora de la comunicació entre pares i fills.
Dia: 1 de juny a les 17:30h
Lloc: Casal d’Infants. C/La Mancha s/n
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B reus
Badia del Vallès
es convertirà
en la seu de la
13a Trobada de
Gegants d’Escola
de Catalunya
Badia del Vallès es convertirà en la
seu de la 13º trobada de Gegants
d´escola de Catalunya durant el
proper any, gràcies a la col.laboració de l’Ajuntament i a l´esforç i
treball coordinat de les AMPAS de

l’Escola la Jota i la Sardana. Així
mateix, el passat 18 d´abril es va
celebrar a Moja (Olèrdola) la 12a
Trobada de Gegants d´Escola de
Catalunya amb un gran èxit de participació
Les AMPAS de l’escola: La Jota
i La Sardana, amb el suport de
l´Ajuntament, van participar en la
trobada amb els gegants Joan i
Helena. Es va fer: la plantada dels
gegants davant de l´escola organitzadora, un esmorzar popular, una
exposició de dibuixos i vídeo sobre
els gegants, tallers de manualitats
,jocs, i una cercavila, que va finalitzar amb la presentació dels gegants participants i un ball de lluïment.

Manteniment
continuat dels
jocs infantils
Des del passat mes de febrer,
l’Ajuntament de Badia del Vallès
va iniciar el manteniment de les
33 àrees de jocs infantils per tal de
conservar-les en perfecte estat.

Una iniciativa que es durà a terme
cada dos mesos consisteix en: una
inspecció visual, repàs dels cargols
i anclatges, neteja i la substitució
de les peces malmeses o mancants. Alhora, inclou una inspecció funcional trimestral, un inventari
anual i un servei d’urgències les 24
hores del dia.

Obert el període
per sol·licitar
les Subvencions
2010
El passat 27 d’abril i durant els posteriors 15 dies hàbils, es va obrir el
període per demanar les subvencions 2010. Unes subvencions a les

quals poden accedir les entitats i
associacions degudament inscrites
al Registre d’Entitats i Associacions
de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Entre les accions subvencionables,
destaquen: per una banda, les programacions de difusió i creació artística, teatre, música, arts plàstiques i gràfiques, poesia, etc., de
creadors i artistes locals; les activitats de dinamització de la ciutadania i de promoció de la participació, la promoció del voluntariat; les
activitats que promocionin la salut,
l’esport, l’educació, la qualitat de
vida, etc. I per últim, totes les activitats adreçades a la formació de
les entitats i associacions, així com
els projectes que fomentin la cohesió social.
(Per a més informació podeu consultar el web de l’Ajuntament www.
badiadelvalles.net)

Badia cultiva
el joc
Des del passat 13 d’abril el pati
de l’escola Muñeira- Seguidillas

roman obert fora de l’horari lectiu. Una iniciativa del Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) i l’Ajuntament de

Badia del Vallès, per tal que tota
la comunitat els pugui utilitzar com
un espai de joc a l’espai públic.
El pati està obert durant les tardes i
els caps de setmana, de dimarts a
divendres de 17 h a 19 h i els caps
de setmana de 11 a 13.30 h i de
16.30 h a 19 h. L’accés al pati es
farà per carrer Porto que dóna directament a la pista esportiva de
les escoles.

Actualiat
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Campus de Fútbol Sergio
Busquets en Badia del Vallès

21a Cursa Popular
a Badia del Vallès

Durante la segunda quinzena de
mayo se va a presentar en Badia
del Vallés, el Campus de Futbol
Sergio Busquets. Una iniciativa

El proper 6 de juny, a les
10.00 hores, Badia del Vallès
celebrarà la 21ª cursa popular.
Un recorregut de 5 quilòmetres que tindrà lloc pels carrers
de la ciutat.
Badia del Vallès celebra aquesta tradicional cursa des de
l’any 1989 amb un gran èxit
de participació. Aquest any, a
més, la data coincideix amb

del propio Busquets, en la que
colaboran el Ayuntamiento y la
marca Nike, patrocinadora del
futbolista badiense.

El Campus tendrá lugar durante el mes de julio (del 12
al 23), en el Campo de Fútbol
municipal, dirigido a niños y
niñas de Badia. Con las plazas
ya agotadas, los asistentes, de
6 a 13 años, podrán disfrutar de primera mano de la técnica, estrategias y consejos del
jugador.
Todos los entrenamientos estarán supervisados por el mismo Busquets, con la única idea
de transmitir a todos los participantes su filosofía del fútbol
de toque. Además, se realizará un entrenamiento específico para porteros realizado y
dirigido por Carlos Busquets,
quién participará personalmente de alguna sesión.
Los objetivos de este Campus son: desarrollar y perfeccionar las bases técnicas tanto
individuales como colectivas,
participar en diferentes juegos colectivos para favorecer
el aprendizaje y la diversión,
así como potenciar los valores
del compañerismo, respeto y
Fair Play.
El Campus ofrece una equipación Nike y un balón para
todos los participantes. Las
sesiones se realizaran en grupos de edades para potenciar
el buen desarrollo de los entrenamientos. n

la Festa de l’Esport i el dia de
l’Esport a tota Europa. Per
aquesta raó durant tot el cap
de setmana, a banda de la cursa, Badia del Vallès acollirà diverses activitats esportives.
Els interessats es podran inscriure a partir del 17 de maig de forma presencial a les Instal·lacions
Esportives (Av. De la Plata s/n)
o per Internet. n
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Badia del Vallès acull la fase comarcal escolar
de Futbol i Bàsquet Aleví
El passat cap de setmana 16 i 17
d’abril, van tenir lloc les finals
comarcals escolars de Futbol
Sala i Bàsquet a Badia del Vallès. Uns tornejos organitzats per
l’àrea d’esports de l’ajuntament
de Badia del Vallès.
Els partits van comptar amb una
gran afluència d’espectadors,
tant a les finals com a les semifinals que es van anar disputant
durant tot el cap de setmana.
Entre les autoritats assistents, es
va comptar amb la presència del
Secretari del Consell Esportiu
del Vallès Occidental Sud i regidor d’esports de Badia del Vallès, Isabelo Pacheco.
Els equips participants van estar tots els que formen part del
Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, menys els equips

de Barberà del Vallès, donat que
la organització dels tornejos escolars la realitzen de forma diferent. Al torneig de futbol sala
van participar: l’escola Fontetas (Cerdanyola del Vallès),
l’escola Elvira Cuyas (Montcada
i Reixach), Escola Roser (Ripollet) i Muñeira (Badia del Vallès). Pel que fa als participants
en el torneig de Basquet, van
assistir: l’escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), la del Turo
(Montcada i Reixach), Gassó
(Ripollet) i la Jota (Badia del
Vallès)
El centre escolar guanyador en
el torneig de futbol sala va resultar l’escola Fontetas, guanyant
a la semifinal a l’escola Muñeira i a la final a l’escola Roser. El
tercer lloc va ser per a l’escola la

Muñeira i el quart per a l’escola
Elvira Cuyas.
Per la seva banda, a la competició de Bàsquet, l’escola Gassó va

resultar guanyadora a la semifinal
que es va disputar amb l’escola el
Turó i a la final amb l’escola la
Jota. El tercer lloc va ser per a

l’escola Bellaterra i el quart, de la
mateixa manera que al torneig de
futbol sala, també va resultar per
a l’escola Elvira Cuyas. n

A cent cap als cent
Un centenar i mig de persones van participar a la 4º passejada “A cent cap als cent” celebrada per l’ajuntament
de Badia del Vallès
El passat 28 d’abril va ser el torn
de Badia del Vallès, en la organització de la quarta de les passejades del cicle “A cent cap als
cent”.
La participació va ser tot un
èxit, ja que van participar un total de 140 persones de Badia del
Vallès, Molins de Rei, Terrassa
i Berga, acompanyades en tot
moment pel regidor d’esports
de l’ajuntament de Badia del
Vallès, Isabelo Pacheco.

La passejada va començar després que tots els participants
celebressin un esmorzar al parc
Joan Oliver. Des del matí i fins
el migdia, els assistents van caminar un total de 6 quilometres per pistes forestals i amb
un desnivell de 50 metres. El
punt de partida per la caminada va ser la urbanització de
Can Barata de Rubí. On els
participants es van desplaçar
amb autocar. Cap al migdia

la passejada va arribar a les
instal·lacions esportives de Badia del Vallès, on es va celebrar
un dinar i el ball de comiat.
El Cicle de passejades “A
cent cap als cent” està adreçat
a la gent gran i ja fa 2 anys
que l’àrea de Benestar Social
i l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, van posar
en marxa. L’objectiu d’aquest
projecte és oferir a la gent
gran, una eina de motivació,
i d’activitat física adreçats
a la gent gran. Es pretén fomentar l’afecció entre aquest
col·lectiu de realitzar caminades amb regularitat, motivar
l’aprenentatge i l’intercanvi
de coneixements en relació
amb el món natural, fomentar les relacions interpersonals
i de grup en un ambient natural, adaptat a les seves necessitats.

Gran participació dels
Badiencs i Badienques a la
segona passejada celebrada
a Berga
Berga va estar la tercera ciutat
en celebrar aquest cicle de passejades, on hi van participar quasi bé mig centenar de badiencs
i badienques. A més, va estar el
regidor de l’ajuntament de Badia del Vallès, Isabelo Pacheco,
l’encarregat de rebre i acomiadar l’expedició.

La passejada es va iniciar a la mateixa zona esportiva del Tossalet,
amb un recorregut 7’4 Km. El
desnivell va ser de -180 metres.,
i l’alçada mitja va ser 579 metres. La duració del recorregut va
ser de 3 hores. El camí va ser en
tot moment ample i sense gaire
dificultat, i durant el recorregut
es van fer 3 parades: Creu de la
Pinya, Estany petit de Greuges i
Obiols, on es van fer breus explicacions històriques de la zona. n

La contraportada
SERGIO BUSQUETS, JUGADOR DEL F.C. BARCELONA
Sergio Busquets: Tengo 22 años. Soy de Badia del Vallés. Juego como mediocampista en el F.C Barcelona. Desde siempre pensé que cuando montara un
Campus, lo haría en mi ciudad, en Badia. Con mi gente. Y más, ¡Con el Campo de Fútbol que tenemos ahora! Intentaré estar en el Campus el máximo de tiempo
posible, pero depende de cuando regrese del Mundial. El 12 de julio empieza el Campus y el 11 de julio es la Final. Espero llegar más tarde ¡Eso sería una muy
buena señal!

“Badia es una ciudad que fomenta el deporte,
tenemos la suerte de tener a muchos
jugadores y deportistas de élite”
¿De dónde nace la idea de
crear este Campus?
Me di cuenta que bastantes jugadores cuando llegan a la élite del
fútbol, organizan Campus. El año
pasado di nombre a uno y participé en otro de Nike, la marca que
me patrocina. A partir de esa experiencia, hablando con mi familia,
surgió la idea de montar un Campus en Badia. En mi ciudad, con
la gente que yo quisiera. No quería que fuera un Campus como los
demás, donde simplemente das tu
nombre y te despreocupas de todo.
Yo quería que estuviera mi familia
ocupándose de todo y que fuera un
Campus cercano.

hacer un paréntesis, estar descansando unos años. Después ya veré
si quiero ser entrenador o cualquier
cosa relacionada con el fútbol.

desde muy pequeños. Hemos tenido la suerte de tener a muchos jugadores y deportistas en general.

¿Y alguna vez has pensado en
crear alguna fundación para
niños con riesgo de exclusión
social?

Moisés Hurtado, también
deportista de élite, jugador
del Español y badiense
como tú. ¿Os une este hecho
especialmente?

Aún soy muy joven, acabo prácticamente de llegar. Al igual que con
el tema de los Campus, cuando

Si de vez en cuando hablamos.
Cuando nos enfrentamos comentamos cosas. Estamos muy contentos

Tú eres muy joven todavía,
pero se sabe que los
deportistas de élite tienen una
caducidad como jugadores ¿Te
ves como entrenador en un
futuro?
De momento sólo pienso en jugar a
fútbol y espero que todavía me queden muchos años. La verdad que es
una profesión que cansa mucho. En
el momento que la dejas tienes que

llegas te das cuenta de lo que hacen tus compañeros. Tienen fundaciones, Campus... de momento
no me lo he planteado, pero es una
opción que barajo a largo plazo.
Cuando esté más asentado y sepa
bien como funciona todo.

¿Qué tiene Badia con el
deporte? ¿Por qué salen tantos
jugadores de élite?
Badia es una ciudad de origen humilde y que fomenta el deporte.
Los niños desde pequeños acostumbran a jugar en el parque con
la pelota, en el polideportivo o
en el colegio. Yo creo que es por
eso. A base de práctica, de hacerlo

de que salgan jugadores de Badia y
de que los dos estemos en grandes
equipos de la liga española.

Irremediablemente no se
puede eludir la figura de tu
padre, Carlos Busquets. ¿Qué
consejos te da, qué valores te
ha transmitido?
Consejos ninguno. Al principio
cuando aparecí en el primer equipo pues sí que me dijo que estuviera tranquilo, que fuera yo mismo, que todo iba a salir bien. Que
no tuviera nervios sobretodo. Respecto a la vida, la educación y los
valores que he recibido desde pequeño.

me lo hubiese creído. Ha sido espectacular. Hemos sido el único equipo
que ha conseguido los 6 títulos. Luego mi debut en la selección... Ahora
tener un mundial y además jugar bastante. No me lo esperaba, no puedo
pedir más. Simplemente que ojalá
pueda seguir en la misma línea.

Por cierto con quién
compartirás habitación en el
mundial?
Con nadie! Cada uno la suya.

Siempre he tenido los mismos y ¡Espero que me duren muchos años!

Si tuvieras que escoger un
logro en tu vida, ¿Con cuál te
quedarías?

Jugar en el primer equipo del
mundo está reservado para
muy pocos. ¿Se acostumbra
uno rápido al éxito? ¿En qué
dirías que ha cambiado Sergio
Busquets?

Si te dijera un título sólo, te mentiría. Me quedaría con el año entero.
Con los 6 títulos. Es algo que nadie
ha conseguido. En ningún momento te lo esperas. Yo creo que pasarán
años y todavía no habrá habido ningún equipo que lo haya conseguido.

Me he acostumbrado muy rápido y
bastante bien. Es difícil porque vives situaciones que nunca antes has
vivido. Aunque yo tengo la suerte de tener un padre, del que algo
he podido observar cuando era más
joven. Pero hasta que no te toca en
primera persona no sabes lo que es.
Pero ¿Cambiado? Yo creo que no
me ha cambiado en nada.

Los entrenamientos los hemos diseñado de la manera en que yo entreno. Tal y como entrena el Barça,
donde yo lo hago. A partir de ahí,
intentaremos que los chavales mejoren en todo, no sólo en algo específico. Desde acciones de juego
a... todo! Los porteros también trabajaran a parte.

Sí, en el Campus va a estar mi padre, familiares y monitores de mi
plena confianza. Todo muy cercano a mí.

Me gusta mucho hacer deporte.
Cuando desconecto del fútbol, me
gusta estar con la familia, con los amigos... en realidad, es lo que más me
apetece al estar tanto tiempo de viaje,
tanto tiempo fuera. Lo único que tienes ganas es de estar un poco tranquilo, y con la gente que aprecias.

En ese sentido, ¿Has cambiado
de grupo de amigos?

¿En qué va a consistir el
Campus? ¿A parte de técnica
y táctica, hay algo en especial
que le quieras trasmitir a los
chavales?

Me consta que tu padre
entrenará a los porteros...

¿Qué otras aficiones tiene
Sergio Busquets a parte del
Fútbol?

En nada... ¿Nada?
Bueno, sí, el hecho de pasar desapercibido. Cuando sales del fútbol
y tienes ganas de hacer cualquier actividad, como salir a cenar o cualquier cosa que la gente hace normalmente, está claro que no puedes
pasar desapercibido como antes.
Pero te tienes que acostumbrar...

Después del rápido ascenso
que has tenido: 3º división,
2º B, 1º división, titular del
Barça… 6 títulos ¿Pensaste
alguna vez que acabarías
jugando un Mundial?
No, no... Si me hubieran dicho antes
lo que ha pasado en estos dos años, no

Se puede afirmar que Sergio
Busquets ha alcanzado su
sueño?
Si está claro que sí. Cuando tienes un sueño lo intentas cumplir y
yo diría que se ha cumplido, aunque todavía pueda ser más amplio.
Todavía me falta un Mundial, una
Eurocopa... A nivel de Clubs está
claro que lo he conseguido todo.
Pero todavía me quedan muchísimos años y espero que en vez de
conseguir un poco de cada, tenga
muchísimo más de todo.

Si a alguien que esté
persiguiendo un sueño, tú le
tuvieras que decir cuál es el
secreto del éxito, ¿Qué le dirías?
Sin duda, el trabajo. Yo le recomendaría trabajar y seguir las pautas marcadas. En mi caso, las de mis
padres y las de mi entrenador. Así
tienes mucho ganado.
Está claro que hay jugadores que
nacen con una virtud, con la que
sólo se nace, tipo Messi, pero para
los que no, el trabajo y ser serio.

