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La Generalitat de Catalunya afirma
que “Badia del Vallès tindrà la
barrera sònica pactada l’any vinent”
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L’AJUNTAMENT INFORMA

El Conseller Joaquim Nadal afirma que Badia tindrà
la barrera sònica pactada en el termini d’un any
El passat mes d’octubre la Sala
de Plens de l’Ajuntament de
Badia del Vallès va acollir una
roda de premsa, per tal que el
conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, Joaquim Nadal, dissipés qualsevol mena de
dubte entorn del tema de la barrera sònica a Badia del Vallès.
El conseller va afirmar que tal
com es va pactar, “Badia del
Vallès tindrà una barrera sònica, d’un quilòmetre de llargària
aproximadament, que consistirà en la seva majoria, en pantalles vegetals d’entre 6 i 8 metres
d’alçada, amb un pressupost total de 2,5 milions d’euros i que
s’executarà en el termini d’un
any”. A més, va detallar que “El
primer tram consistirà en pantalles vegetals de 6 metres, més el
talús; el segon tram, també vegetal, serà de 8 metres, arrencarà
del peu del talús. I per últim, el
tercer tram amb mur de contenció, serà de 6 metres i de polimetacrilat”.
Joaquim Nadal va recordar que
el primer projecte que es va redactar sobre la barrera sònica,
consistia en pantalles de 2 metres d’alçada i que “a petició
explícita de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, resultava un
projecte insuficient per tal de
reduir l’impacte acústic d’aquest
tram”. Per aquest motiu, el

conseller va explicar que “calia fer un projecte nou, que un
cop estigui redactat i aprovat,
s’executarà durant l’any vinent”.
Aquest fet és el que ha provocat
que es produeixi “un lapse de
temps entre l’entrega de l’obra
del lateral de la C-58 i la barrera
sònica”. Però va afirmar contundentment que “hi ha els diners
per executar-ho i es compliran
els terminis establerts”.
Per finalitzar, l’alcaldessa de
Badia del Vallès, Eva Menor, va
celebrar que “Badia tindrà barrera sònica” i va apuntar que
“és millor trigar una mica més
i acabar tenint una barrera que
minimitzi al màxim l’impacte
acústic de la zona”. n

Joaquim Nadal atenent els mitjans de comunicació

El conseller Joaquim Nadal va declarar que “Badia del Vallès tindrà barrera

L’alcaldessa Eva Menor i el conseller Joaquim Nadal durant la roda de premsa

sònica l’any vinent”

celebrada a l’Ajuntament
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Contra la crisi, bonificacions i congelació d’impostos
El Govern Muncipal congela les ordenances fiscals del 2011. Una mesura que ajudarà a pal·liar els efectes de la crisi
El Tinent d’Alcalde David Sanuy va presentar la modificació de les Ordenances
Fiscals manifestant que “ moltes famílies
estan passant per veritables problemes
per tirar endavant , un fet que ens ha
condicionat molt en l’elaboració de les
ordenances”. Per aquesta raó “les Ordenances es caracteritzaran per la congelació dels impostos, de les taxes i dels
preus públics” va apuntar. En aquest
sentit, també va explicar que “augmentar
la pressió fiscal en aquests temps de crisi seria collar encara mes a les famílies i
la intenció es precisament la contraria,
intentar alleugerar en la mesura de les

nostres possibilitats a la ciutadania de
Badia del Vallès”.
En relació als Pressupostos de l’any vinent, Sanuy va destacar que la decisió de
congelar les Ordenances “marcarà de
forma important el proper exercici perquè també obligarà a preparar uns pressupostos marcats també per la congelació dels ingressos fiscals municipals
mantenint i millorant els serveis que
s’atorguen a la ciutadania”.
Per la seva banda, el Regidor d’economia,
va incidir en “la importància d’entendre
les possibilitats del nostre Ajuntament a
l’hora de donar uns determinats serveis i
la importància que tenen les ordenances

fiscal pel bon desenvolupament de la gestió del nostre ajuntament”. Per aquesta
raó va procedir a desglossar les ordenances fiscals en els tres paquets fonamentals: Impostos, Taxes i Preus Públics.
D’una banda, va explicar que “Els impostos són el mecanisme que té
l’administració publica, per recaptar els
diners necessaris per donar els serveis
marcats per les seves competències, allò
que esta marcat per llei que tenim la obligació de fer”. En la mateixa línea va detallar els cinc impostos que recapta
l’ajuntament: IBI, IAE, IVTM, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i l’ICIO.

En el cas de les taxes, va declarar que “son
el preu que posa l’ajuntament per posar en
marxa un servei del qual no necessariament te la competència però que el posa en
marxa per l’interès general o per la demanda de la ciutadania” i en va posar alguns
exemples com: les escombraries, el poliesportiu, l’ocupació de la via publica, etc...
I finalment va definir els preus públics
com “aquells que cobra l’administració
per la prestació d’un servei en igualtat de
condicions que el sector privat. En el cas
del nostre ajuntament son el lloguer de
maquinaria, mobiliari i útils, i adquisició
de material fungible (fotocopies)”, va
destacar.

Bonificacions ordenances fiscals 2011
Ordenança fiscal número 1
Impost sobre béns immobles (IBI)

- 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.
- Gaudiran d’exempció el immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui
inferior a 6,00 €.
- Bonificació de fins el 50 % de la quota
integra de l’impost els habitatges en
q u è s ’i n s t a l · l i n s i s t e m e s p e r
l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol i la mateixa
durant el decurs del primer any els locals on s’estableixi una nova activitat.

- S’estableix tanmateix una bonificació
del 20% segons les emissions de gassos característiques del seu motor.

Ordenança fiscal número 5
Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICiO)

- Els pensionistes que portin a terme una
remodelació del lavabo, seran bonificats amb un 90% de la quota de
l’impost.
- S’estableix una bonificació de fins el
95% de l’impost per a les obres
d’implantació d’energia solar tèrmica i
/ o plaques fotovoltaiques.

Ordenança fiscal número 12

Ordenança fiscal número 3

Taxa per ocupació temporal de
la via pública

- B onificació del 50% de la quota de
l’impost a favor dels titulars de vehicles
híbrids o elèctrics.

Les associacions sense ànim de lucre del
municipi, inscrites en el registre municipal o en altre registre de rang superior
estan exemptes del pagament de la tarifa corresponent.

Impost sobre vehicles de tracció
mecánica (IVTM)

Ordenança fiscal número 17
Taxes per la prestació de serveis
esportius i usos d’instal·lacions
esportives

- Seran exempts o causa d’abonaments
especials aquells interessats (aturats,
jubilats, pensionistes) que els Serveis
S o c i a l s d ’a q u e s t A j u n t a m e n t
n’informin favorablement d’acord amb
els criteris de risc i de conformitat que
per aquest efecte s’estableixin a nivell
professional.
- Per raons de promoció esportiva i de
caire social, les entitats esportives,
culturals i socials es podran beneficiar de bonificacions en les tarifes vigents fins a un 50% dels imports establerts.
- L´inscripció simultània en dues activitats incloses als serveis esportius, suposarà una bonificació automàtica del
50% de la tarifa de l’activitat de menor
import.

Ordenança fiscal número 20
Taxa per la prestació de serveis
socio-educatius

- La inscripció de 2 o més menors a les
activitats del Casal d’Estiu seran objecte de bonificacions.
- 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.
- Les sol·licituds presentades seran valorades en funció de criteris de risc, 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.

Les esmentades bonificacions són de naturalesa reglada i tenen caràcter rogat, revisar el document complert de les ordenances fiscals.
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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

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

Telèfons d’interès
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

,
L Ajuntament de
Postal Nadal

Badia del Vallès
Us desitja unes
molt Bones Festes

Ajuntament
93 718 22 16
OAC
93 693 33 00
Inst. Esportives
93 718 36 54
Serv. Mun. Ocupació 93 718 16 62
Biblioteca Municipal 93 719 03 94
Of. Benestar Gen.
93 718 01 58
Casal de Joves
93 729 46 51
Casal dels Infants
93 718 77 58
Mercat Municipal
93 718 66 14
Ecoteca
93 718 40 51
Notaria
93 719 08 61
ADIGSA
93 228 71 00
Atenció Ciut. Generalitat
012
Guàrdia Civil
93 719 3610
Policia Nacional
93 724 75 00
Prefectura Trànsit
93 298 65 00
Bombers
085 // 080
Emergències
112
IES Badia del Vallès 93 718 75 06
IES Fed. Montseny 93 718 51 14
CAP (informació)
93 719 26 00
CAP (urgències)
93 719 26 01
CAP (progr. visites) 93 728 44 44
Hosp. Parc Taulí
93 723 10 10
Creu Roja
904 106 106
Veterinària
93 729 03 27
FECSA (avaries)
900 770 077
Repsol Butano
901 12 12 12
Gas Natural
900 760 760
Sorea (aigua)
93 718 24 12
Renfe
902 240 202
Taxis Badia
93 729 44 34
Mossos d’Esquadra
088
Policia Local
902 01 04 08
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premsa@badiadelvalles.net
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Maquetació i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó
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Partits polítics
Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

Marta Figueras
Grup Municipal CiU

ALUMBRADO NAVIDEÑO!
En este número queríamos hablar sobre las Elecciones
Autonómicas celebradas el 28 de Noviembre, y de como se ha
utilizado la condición femenina sin ningún tipo de ética o
dignidad en los slogans o anuncios por parte de algún partido
político. Pero... como cuando salga el presente número ya
habrán pasado, preferimos comentar algo que entendemos
que es discriminatorio para los vecinos de algunas calles de
este municipio.
Nos referimos al “Alumbrado Navideño”. Ese que nos llena de
ilusión cada año en estas fechas.
Este año nuestro ayuntamiento se gastará 33.500 € más
6.030 € de I.V.A., esto hace un total de 39.530 €. osea, SEIS
MILLONES SEISCIENTAS MIL de las antiguas pesetas,
unos 10.000 € menos que el año pasado.
Este alumbrado se instalará solamente en las calles de
primera de Badía eso es:
Avda. Cantábrico, Vía de la Plata, Avda. Burgos, Avda.
Mediterraneo y Costa Brava.
Y a nosotros se nos plantean dos preguntas:

EL MUR DE LA VERGONYA
Els habitatges dels blocs número 6 i 8 de l’avinguda de la
Mediterránia que estan orientats cap al que s’està coneixent amb el
nom de “mur de la vergonya” són pisos amb molta humitat i que, en el
seu dia, Adigsa havia qualificat d’insalubres. Per aquest motiu es va
decidir que els propietaris dels pisos afectats tindrien l’oportunitat de
canviar el seu pis per un altre de nou –pisos nous del carrer de Porto
i/o del carrer d’Eivissa- a un preu mòdic, i a canvi, Adigsa es faria
càrrec dels pisos afectats, els rehabilitaria, i els convertiria en pisos de
lloguer. Passat el temps, Adigsa decideix incomplir l’acord, i no fer-se
càrrec d’aquests pisos. Com que els habitatges de Badia són de
protecció oficial, els propietaris dels pisos afectats no poden comprar
legalment un pis nou que també és de protecció oficial. Per tant, es
veuen obligats a vendre el pis abans d’adquirir el nou. És aleshores
quan el PSC decideix obrir una borsa de possibles compradors per
aquests habitatges. Habitatges que -recordem- estaven sent abandonats
pels seus actuals propietaris precisament per no reunir les condicions
sanitàries i higièniques necessàries per viure-hi. Així, d’entrada, la
primera impressió és que des de l’Administració pública “d’esquerres i
progressista” que gestiona aquesta cartera, s’ha optat per dividir els
veïns en dos grans grups: els ciutadans de primera i els ciutadans de
segona. Els ciutadans de primera són aquells que, si el seu pis està en
males condicions, tenen dret a canviar-lo i comprar-ne un de nou que
sí reuneixi tots els requisits necessaris. Els ciutadans de segona són
aquells que poden anar a viure als pisos que no són aptes per als
ciutadans del primer grup. Des de CiU ens plantegem què passarà
quan, d’aquí a uns anys, els 13 nous veïns dels pisos afectats tornin a
trobar-se amb el problema de la insalubritat. Perquè, recordem-ho, la
rehabilitació és només una solució provisional. El mur continuarà
estant allà, i la humitat continuarà apareixent.
D’altra banda, alguns d’aquests pisos no han pogut ser venuts (els
que estaven en pitjors condicions). Ha passat un any, i aquests veïns
afectats continuen vivint en condicions veritablement indecents. Arran
de la intervenció en el Ple de l’Ajuntament del mes de maig d’una de
les afectades, des de Convergència veiem que si no hi ha bona voluntat
per part dels estaments oficials de posar solució a aquest greu
problema i atès que hi ha un incompliment d’acord amb el que
estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia on s’exposa que
totes les persones tenen constitucionalment reconegut el dret a un
habitatge digne i que per tant, les administracions públiques tenen el
deure de vetllar per la qualitat dels habitatges i per les condicions en
les quals s’hi accedeix, dedicant una atenció especial a les formes
d’accés de les famílies econòmicament menys dotades, vàrem decidir
treballar aquest tema mitjançant el nostre grup parlamentari. A hores
d’ara, encara estem esperant resposta de l’equip de Govern de la
Generalitat. Una actitud vergonyosa que ens demostra que a l’hora
d’assumir responsabilitats, el Govern del PSC-ERC-ICV-EUiA no va
ser capaç de donar la cara, deixant una problemàtica sense resoldre i
amagant el cap sota l’ala.
Com que havíem adquirit un compromís amb els veïns afectats, la
nostra tasca no es va aturar aquí i el dia 28 de setembre vam tenir una
reunió amb la Sra. Carme Trilla, que ens va assegurar que ens
comunicaria una possible solució al problema. Finalment, la tant
esperada resposta ha arribat: lloguer amb opció a compra d’un any de
durada. El preu del lloguer es descomptarà del preu final de compra
del pis nou; no es fan càrrec en cap cas de l’import de les obres. Les
farà Adigsa i se’ls descomptarà del preu de venda del seu pis. El valor
aproximat de les obres és d’uns 20.000 euros; quan s’acabi el contracte
de lloguer al cap d’un any, si les famílies no han venut el seu pis, han
de tornar al pis vell i perdran tot el que hagin pogut invertir en el seu
nou habitatge.
No tenim paraules per qualificar aquesta “gran” proposta, el que sí
sentim és vergonya del comportament de l’anomenada Secretaria
d’Habitatge i de l’equip de govern que ens ha representat a tots el
catalans i que permet que es jugui amb la gent d’aquesta manera. Des
de Convergència de Badia “felicitem” la Secretaria d’Habitatge,
Adigsa i Incasol pel regal de Reis que ha donat a aquestes famílies.

1. Puestos a instalar alumbrado navideño, y teniendo en
cuenta que todas las calles forman parte de Badía y de su
“espíritu navideño” porque nunca se coloca alumbrado en
calles como: OVIEDO, SANTANDER, ALGARVE,
MENORCA, MALLORCA etc... en esas calles también
vivimos vecinos que contribuimos con las tasas e
impuestos a la sostenibilidad del municipio, también
pagamos ese alumbrado sin disfrutarlo.
O NO?
2. Si no se coloca el alumbrado en todas las calles, “para
economizar” no coloquen en ninguna y con esos casi
40.000€, solucionemos alguna de las muchas necesidades
que existen entre las familias de los parados de Badía,
entre nuestros mayores, que se invierta en los Centros
educativos de Badía, que alguna carencia tienen...
O NO?
No creen que contribuiría a ayudar en alguna medida, por
pequeña que sea a mejorar algo??
SON LAS PEQUEÑAS COSAS LAS QUE HACEN
ALGO IMPORTANTE.
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Juan Antonio Lancho
Grup Municipal PSC-PM

Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Sergio Escribano
Grup Municipal AEB

El próximo nueve de diciembre aprobaremos los
presupuestos municipales y la modificación del cuadro de
inversiones para el 2011.
La práctica congelación de las tasas y ordenanzas, la
reducción de los ingresos que nos llegan desde el Estado y
la Generalitat, y la dificultad que se tiene para generar
nuevos ingresos económicos, nos llevan a tener unos
ingresos de 11.782.431,56 euros.
El Grupo Municipal Socialista es conocedor de la situación
que vivimos, de los dramas personales y colectivos, que la
crisis esta provocando.
Por ello nuestro empeño en mantener los programas
dedicados a la atención a las personas y los servicios básicos.
Ayudas sociales, becas, cheque alimentos, son ejemplos de
esta apuesta por los ciudadanos que más lo necesitan.
El mantenimiento de la bolsa de contratación para realizar
las intervenciones en vía pública, es otro de los ejes de
nuestro programa.
El Grupo Municipal Socialista continuará esforzándose por
mejorar el día a día de todos nosotros.

EL PRESUPUESTO DE LA RESIGNACIÓN
Próximamente hablaremos del presupuesto para 2011 y las
expectativas no son halagüeñas. Y no lo son porque seguimos sin
compartir el método de elaborarlo, la manera de hacer participar
a la oposición ni los números propuestos por el PSC.
Para ICV-EUiA, la actual crisis obliga al Ayuntamiento a
aumentar y hacer más eficientes las partidas destinadas a políticas
sociales de proximidad. Esto reabre el debate sobre una reforma
urgente del sistema de financiación de los Ayuntamientos, pero
mientras tanto debemos generar propuestas en el presupuesto
para garantizar que esos servicios sociales lleguen a todo el
mundo que los necesiten.
La actual crisis ha hecho aflorar un nuevo usuario de servicios
sociales, a quien el paro y el alto nivel de endeudamiento le
dirigen a los servicios sociales por primera vez. Los trabajadores
de servicios sociales se sienten impotentes ante la avalancha de
demandantes que les sobrepasan. ¿Cómo actuar desde los
ayuntamientos? Siendo “proactivos” para obligar a cada
administración a cumplir con sus obligaciones, así como
asegurar el aumento creciente de los recursos para servicios
básicos en proporción a las nuevas necesidades que
aparezcan. En ello nos va la cohesión social en nuestros
municipios.
En el caso de Badia la situación se agrava por las peculiaridades
propias de los ingresos municipales, altamente dependientes de
subvenciones y del pago de servicios por parte de la Generalitat.
Las características del presupuesto municipal nos hacen más
inmunes a la caída de la actividad inmobiliaria e industrial,
pues prácticamente no tenían importancia en los ingresos,
pero nos hacen más débiles ante la necesidad de aumentar los
gastos sociales siendo dependientes de otras
administraciones. Se trata de un presupuesto muy similar en
ingresos cada año, que imposibilita la actividad inversora
municipal propia, proponiendo un presupuesto que a pesar de
“cuadrar los números” no es demasiado realista, pues su nivel de
ejecución real estará en función del endeudamiento que podamos
soportar.
Nuestro margen de maniobra es escaso, pero algunas cosas se
deberían hacer en nuestra opinión como la racionalización del
gasto (supresión de programas innecesarios, de una reducción del
gasto en dedicaciones políticas, de la revisión de todas las
contrataciones de obras y servicios, de la revisión de gastos de
locomoción, de publicidad, premios, dietas y subvenciones a
entidades), más eficiencia en la gestión y más eficacia en las
inversiones. En el caso de Badia, especialmente será
importantísimo no endeudarnos más de nuestra capacidad
real de amortización futura, pues la capacidad de generar
nuevos ingresos se está demostrando nula. Esto nos obliga a
estudiar muy bien las inversiones, pues cualquier inversión
significa un gasto futuro para mantener un servicio de calidad.
El presupuesto para el 2011 presentado por el PSC no
cumple la mayor parte de nuestras demandas y eso
dificultará, a nuestro entender, la situación para los
badienses más afectados por la situación económica. Un
presupuesto de 11,7 millones de euros que sigue dependiendo de
los 3,4 millones que aporta la Generalitat para los servicios NO
OBLIGATORIOS, con un gobierno incapaz de aumentar los
ingresos debería seguir criterios de austeridad, eficiencia y eficacia
en la gestión y la inversión. Sin estos planteamientos, los servicios
que necesitan los badienses cada día serán menos o de peor
calidad. Y para eso no optamos por la independencia como
municipio.

JA VA SENT HORA QUE COMPTIN AMB
ELS VEÏNS MÉS QUE UN COP CADA
QUATRE ANYS... NO?
L’AEB fa 15 anys que demana any rere any que una part del
pressupost municipal es destini a aquelles finalitats que
decideixin els ciutadans. Que es convidi a tothom, que desitgi
participar, a decidir on aniran a parar una part dels impostos
que paguen. Des de llavors hem anat empassant saliva cada
cop que rebíem una resposta per part de l’equip de govern del
PSC. Aquestes han anat des del saber sense preguntar, amb
afirmacions com “la gent de Badia no està interessada en
decidir aquestes coses”, passant pel despotisme il·lustrat, o la
capacitat de governar per a la gent però sense la gent, amb
exemples com “...i si en procés decideixen invertir els
diners en una cosa que realment no interessa, què fem?”,
fins a la mentida: “d’acord, al proper pressupost ens
comprometem a encetar un procés participatiu amb
relació al pressupost”.
Aquest any ens ha tocat la MENTIDA, que potser és una de
les que més mal fan. Ens hem passat tot l’any recordant que el
compromís que van adquirir el desembre del 2009 era
començar a parlar dels pressupostos el gener de 2010 per tal de
deixar espai a la ciutadania per participar, per decidir. El
silenci com a resposta i el resultat final: unes ordenances fiscals
i uns pressupostos que no han permès la participació de ningú
que no sigui del PSC.
La conseqüència: hem votat en contra de les ordenances fiscals
i votarem en contra del pressupost. Mentre la tònica sigui no
deixar participar la ciutadania en els pressupostos de la seva
pròpia ciutat, aquest serà el nostre posicionament. Una
llàstima.
Continuarem defensant la necessitat d’un pressupost
participatiu i denunciant la falta de paraula de l’equip de
govern.

8

Actualitat

Desembre de 2010

actualitat

Badia obté gran èxit de
participació al programa
Voluntariat per la llengua
Badia del Vallès ja ha posat en
funcionament a més de 129
parelles lingüístiques des del
seu inici del programa a la nostra població. El Voluntariat
per la llengua és un programa
de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat
de Catalunya i del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL) que fomenta
l’ús de la llengua catalana en
les relacions personals tot posant en contacte una persona
que parla habitualment català
a mb u na a lt ra que en té

coneixements bàsics i que vol
fer un pas endavant per parlarlo amb normalitat.
El CPNL va iniciar el programa l’any 2002, a Cornellà de
Llobregat, amb 19 parelles participants. Des del 2003 fins al
2009 hi han participat més de
40.000 parelles a tot Catalunya.
Amb relació a les entitats i establiments col·laboradors en el
projecte, des del 2006 fins al
2009 hi han participat més de
2.300 entitats i més d’11.000
establiments.

El Voluntariat per la llegua està
obert a totes les persones majors
d’edat, que parlin habitualment en
català i disposin d’una hora setmanal durant un mínim de 10 setmanes. Un programa pensat perquè
les persones que vulguin aprendre
puguin adquirir fluïdesa i incorporar la llengua d’una manera natural a les seves activitats quotidianes,
laborals o de relació social.
Per participar en el programa
us podeu posar en contacte
amb el Servei Local de Català o
enviar un missatge electrònic a
vxl.vo3@cpnl.cat. n

25 de novembre:
Dia Internacional
per a l’Eliminació
de la Violència
envers les Dones
El passat 25 de novembre, a la
Plaça de l’Ajuntament de Badia
de Vallès, va tenir lloc la lectura
d’un manifest per tal de reivindicar l’eliminació de la violència
envers les dones. L’acte va consistir en la lectura d’un manifest
i posteriorment van haver-hi
lloc diverses actuacions musicals, a càrrec de dones músiques
de Badia del Vallès.
La data 25 de novembre va ser
designada per l’Assemblea

General de les Nacions Unides
com a Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. Una data
que commemora el brutal assassinat que va tenir lloc l’any
1960, de les germanes Mirabal, activistes polítiques de la
República Dominicana.
Es reconeix i es recorda que els
drets de les dones són essencialment drets humans. n

L’alcaldessa Eva Menor,
rep la primera targeta de clienta
del Mercat Municipal
L’alcaldessa, Eva Menor, i el regidor de Comerç, Pau Domínguez, van assistir a l’acte de presentació de la nova targeta de
fidelització del Mercat Municipal de Badia del Vallès, que va
tenir lloc durant el passat mes
de novembre. Una actuació
més, en la línia d’altres campanyes estratègiques que des de
fa anys, desenvolupa el Mercat
Municipal de Badia, per tal de

situar-se com a Mercat de referència dins de la comarca.
Dura nt la presentació
d’aquesta nova estratègia de fidelització de clients, l’alcaldesa
i el regidor van rebre les primeres targetes de client i van
aprofitar la visita per veure els
nous projectes de remodelació
del Mercat que en breu seran
una realitat.

L’alcaldessa Eva Menor i el Regidor de comerç, Pau Dominguez, reben la targeta de
fidelització de clients al Mercat Municipal

La Targeta de Client és una iniciativa de l’Associació de Botiguers del Mercat amb el suport
de l’Ajuntament de Badia del
Vallès. Una iniciativa a través
de la qual el client podrà obtenir “qualitat, servei , atenció i
un món de regals”. El funcionament és molt senzill: només
s’ha de lliurar la targeta en cada
compra per tal d’obtenir diverses bonificacions. Unes bonificacions que consisteixen en
l’acumulació de punts bescanviables per vals de compra o obsequis.
Entre el llistat d’obsequis destaca un sorteig setmanal de 100
euros en vals de compra, vals de
compra per valor d’1 euro (100
punts), de 5 euros (500 punts) ,
de 10 euros (800 punts) i davantals de cuina (440 punts). A
més durant un any, si el número de la targeta és igual al número premiat del Cuponazo de
l’ONCE dels divendres, se li
lliurarà un “val de compra” per
valor de 100 euros per gastar al
Mercat. n

L’ajuntament de
Badia del Vallès
atorga quasi 700
beques per a
material escolar
El passat mes d’abril, es va
obrir el termini per a sol·licitar
ajuts en concepte de material
escolar. En total es van presentar 696 sol·licituds, de les quals
s’han concedit 666, amb puntuació igual o superior a 7 punts,
d’acord amb el criteris establerts
pel Servei de Benestar Social, i
d’acord amb la valoració professional de la situació socio
econòmica de la família.
Els beneficiaris dels ajuts rebran 40,00 € tant si es tracta de nens escolaritzats en
educació infantil i primària i
60 €, en el cas dels alumnes
d’educació secundària.

A partir del 10
desembre,
el Mercat
Municipal
romandrà obert
durant els
migdies dels
DIVENDRES

De 8 a 20 hores
ininterrompudament
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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
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Si vols estar

informat,

visita el nostre

web
www. badiadelvalles.net

Servei Municipal d’Ocupació
Edifici El Molí
C/ Costa Blava, s/n.
Tel. 93 718 16 62

AV Í S

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

Per evitar que les devolucions de
material coincideixin amb les
dates de tancament, ampliem el
període de préstec.
Us agrairem però, que si podeu
tornar els materials abans del 24
de desembre, ho feu. En cas
contrari, cuideu i controleu el
material prestat fins a la
reobertura de la biblioteca.
Disculpeu les molèsties.
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B reus
El diputat al Parlament
de Catalunya,
Mohammed Chaib, visita
el col·lectiu marroquí de
Badia del Vallès

L’Obra Social ”la Caixa”
i la Federació d’Entitats
Culturals de Badia del
Vallès signen un nou
acord de col·laboració

que ha seleccionat 166 iniciatives
amb una dotació global 2,5 milions
d’euros. 40 d’aquests projectes, amb
una dotació total de 627.000 euros,
corresponen a entitats catalanes.

El diputat al Parlament de Catalunya
en matèria d’immigració, Mohammed Chaib, es va reunir durant el
mes de novembre, amb l’alcaldessa
de Badia del Vallès, Eva Menor, el regidor d’Habitatge, Pau Domínguez, i
el col·lectiu marroquí de la ciutat.
Una reunió que va tenir lloc a les dependències de l’Ajuntament, per tal
d’acostar-se a aquest col·lectiu immigrant i obtenir així, de primera
mà, les seves inquietuds, preocupacions i problemes, posant a la ciutat de Badia del Vallès com a model
d’integració.

Durant el mes de novembre, davant
la presència de l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, la Federació
d’Entitats Culturals de Badia del Vallès
i l’Obra Social “la Caixa” van signar un
nou acord de col·laboració, pel qual
rebran una dotació de 7.000 euros.

L’Ajuntament de Badia
del Vallès i PIMEC
Vallès Occidental sumen
esforços per ajudar els
empresaris del municipi

L’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament
es trasllada a l’edifici
El Molí
Des del passat 29 de novembre, l’àrea
de Benestar social es troba a l’edifici El
Molí (av. de la Costa Blava, s/n).
Per motius del trasllat, el Servei va romandre tancat durant els dies 25 i 26
de novembre.

La Federació d’Entitats Culturals de
Badia del Vallès promou el projecte
“Badia Bon Veí”, un model de suport
als col·lectius en risc d’exclusió social que té per objectiu crear una plataforma activa que treballi per donar
resposta i suport als col·lectius de la
ciutat en risc d’exclusió social, fent
d’enllaç entre entitats i institucions, i
potenciant la solidaritat en el seu entorn més proper (veïns i família ), intentant superar l’estigma creat.
Programa de l’Obra Social
“Foment del Voluntariat”
L’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat
35 projectes presentats per entitats
sense ànim de lucre barcelonines als
quals ha dotat amb 569.050 euros.
Els projectes formen part de la Convocatòria de Foment del Voluntariat,

El passat 20 d’octubre, l’Ajuntament
de Badia del Vallès i PIMEC Vallès Occidental es van reunir per
tal de cercar possibles línies de
col·laboració, amb l’objectiu de sumar esforços en aquest context
econòmic i donar suport als empresaris, al comerç i als autònoms
del municipi. Les dues entitats estudiaran en quines matèries concretes poden col·laborar per impulsar
l’activitat econòmica del territori.
PIMEC Vallès Occidental buscarà
fórmules per fer arribar a les empreses del municipi, mitjançant
l’Ajuntament, suport especialitzat en
diferents matèries, com formació,
acords de cara a l’estalvi, i totes les
eines que estiguin al seu abast per
ajudar el teixit productiu a una ràpida

recuperació. També treballarà per
ajudar a trobar feina als aturats del
municipi, amb diferents programes
que té en marxa a la comarca.
L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva
Menor, i Martí Puig, president de PIMEC Vallès Occidental, van coincidir
en les “possibilitats de futur en l’àmbit
empresarial que té el municipi, i en
l’alta concentració de treballadors de
la comarca que aglutina el municipi”.
Per la seva banda, Martí Puig també va
manifestar “la necessitat de donar suport a l’emprenedoria i a la creació de
noves empreses per permetre una recuperació més ràpida de l’economia”.

Castanyada 2010

El PSC guanya amb un
29’29 % dels vots a
Badia del Vallès
Els resultats obtinguts durant els Comicis del passat 28 de Novembre a
Badia del Vallès, continuen afavorint
els Socialistes catalans.
El percentatge de vots del Partit Socialista Català, els va situar amb un 29’29%
dels vots escrutats. Seguidament es situa el Partit Popular amb un 19,83%,
Convergència i Unió amb un 19,37 % i
ICV-EUiA amb un 10,78 % dels vots.
La jornada va transcórrer sense cap incidència, amb un total de 4855 electors.
Aquest nombre va resultar un percentatge de participació del 45,69 %, molt
superior al 39,77% que va resultar dels
anteriors comicis de l’any 2006.

Tots els Centres Educatius de Badia
del Vallès van celebrar la festa de la
Castanyada i Halloween, el passat 29
d’Octubre. Entre les diferents activitats

que es van organitzar per aquesta tradicional data, va tenir lloc un fantàstic
Concurs de Moniatos que va consistir
en convertir el suculent tubèrcul en figures de tota mena. També van haver-hi diferents danses de la Castanyada, representacions, disfresses de
Halloween, llegida de contes i per descomptat, tot l’alumnat va fer un tast del
fruit protagonista: les castanyes.

Dades a Catalunya
A Catalunya va estar Convergència i Unió la
força política que va obtenir els millors resultats amb un 38,47 % dels vots (62 escons), seguidament pel PSC amb un 18,32
% (28 escons), el PP amb un 12,33% (18
escons), ICV-EuiA amb un 7, 39% (10 escons), ERC amb un 7% (10 escons), SI
amb un 3,28% (4 escons), C’S amb un 3,
4 % (3 escons) dels vots escrutats.
El fet més destacable d’aquestes eleccions va estar l’alt índex de participació.
La jornada va superar en 3 punts superiors la participació respecte a les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya
del 2006. En total van votar 3.135.764
persones, un 59.95% de la població.
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Programa: Reflexions sobre
sexualitat i afectivitat
Un any més es posa en marxa el
programa “Ref lexions sobre
sexualitat i afectivitat” adreçat a
adolescents d’entre 14 i 15 anys
d’edat, que cursen 3r de l’ESO
en ambdós Instituts d’educació
secundària del nostre municipi.
El programa està impulsat pel
Servei de Salut i Hàbits Saludables i Igualtat del nostre Ajuntament.
És evident que entre els i les
adolescents, les relacions en general, i més concretament les de
parella, juguen un paper fonamental en el seu procés de subjectivació. La relació amb el
propi cos té també un pes definitiu en aquesta etapa evolutiva. Partint d’aquesta base general, la sexualitat, entesa des
d’un punt de vista ampli, és
una qüestió que preocupa molt
el jovent i que exigeix una resposta per part de la comunitat
educativa.
En la cultura en la què vivim,
les referències implícites i explícites a la sexualitat són constants i estan absolutament generalitzades. No obstant això,
molts d’aquests missatges que
ens arriben des dels mitjans de
comunicació, per exemple, no
són neutres i tenen un impacte
decisiu en la vida dels nois i les
noies. Així, ens trobem amb un
determinat discurs sobre sexualitat caracteritzat per una visió

marcadament tradicional dels
rols de gènere i per una visió
distorsionada de la sexualitat.
Per dir-ho breument, el jovent
rep molta quantitat
d’informació però aquesta és
molt poc crítica, està molt poc
elaborada i la majoria dels cops
no està acompanyada d’un discurs que pugui canalitzar,

qüestionar o afegir informació
rellevant i educació en valors
ètics de gènere, obtenint com a
resultat un alt grau de desorientació i la perpetuació de
mites relacionats amb la sexualitat i l’afectivitat.
L’objectiu principal del programa és treballar amb tota la comunitat educativa per ta l

d’oferir un concepte d’afectivitat
i sexualitat més saludable emocionalment i on el patrons de gènere tradicionals deixin de tenir
vigència. En aquest sentit, la
prevenció de la violència masclista ocupa un lloc privilegiat.
Per tant, de manera progressiva,
anem sumant participants al
projecte. Enguany, a més a més

dels i les adolescents, veritables
protagonistes del programa, intervenen diversos serveis, institucions i professionals del territori: professors i professores
(instituts), infermeres (programa salut – escola), llevadores
(PASIR), i educadores del Servei
de Salut i Hàbits Saludables de
l’Ajuntament. n

El Pla Educatiu Entorn som tots/es!!
El Pla Educatiu Entorn de Badia
va iniciar el curs 2010 – 2011
amb la noticia d’una retallada
econòmica del 50 % (i un 33%
en els Tallers d’Estudi Assistit),
això va implicar una nova valoració de les actuacions que s’estaven
duent a terme, i la recerca de fórmules innovadores per poder
mantenir el màxim d’actuacions.
Però el Pla Educatiu Entorn de
Badia té un valor afegit que no es
dóna en altres municipis, aquest
valor és el treball en xarxa, que es
materialitza en el funcionament

de diferents comissions de treball
on participen diferents actors del
municipi (professionals, entitats i
ciutadans/es).
Actualment hi ha en funcionament 8 comissions de treball, si
voleu conèixer més en detall el
treball que estan realitzant, qui
en forma part, etc., podeu entrar al blog que vàrem estrenar
l’any passat. Volem que aquest
blog sigui un espai no només on
poder informar-se sinó també
on poder aportar idees, fer propostes etc. Us animem a fer

d’aquest blog un espai de tots/es:
http://badiadelvalles.wordpress.com/
Aquestes comissions intenten
treballar des dels següents valors:
• C orresponsabilitat i implicació: en el Pla Educatiu
d’Entorn tots i totes hi estem
convidats a participar. Participar no tan sols suposa (fer propostes, sol·licitar recursos etc.,
sinó que també implica una
responsabilitat). Tots i totes
som responsables i hem de tenir un paper actiu en la

millora de les necessitats detectades conjuntament.
• Confiança, diàleg i consens:
professionals – famílies – entitats/associacions formen part
del PEE i conjuntament defineixen necessitats, planifiquen
i desenvolupen propostes de
millora. Per a què el treball en
xarxa sigui una realitat és fonamental que entre tots i totes
es doni un clima de confiança,
diàleg i consens.
• S ostenibilitat: és important
tenir present que la pròpia

comunitat és un recurs en si
mateix. Per tal de garantir la
continuïtat de les actuacions
necessàries és important fer ús
i optimitzar els recursos existents i buscar també recursos
externs (fundacions, altres administracions, caixes, etc.). n
Si vols més informació
contacta per email:
informaciopeebv@yahoo.es
O via telèfon: 93 729 46 51
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Una cinquantena de persones
donen suport al poble Sahrauí
en una concentració a la plaça
de l’Ajuntament
Una cinquantena de persones, entre ciutadans i ciutada
nes, regidors i regidores de
l ’Ajunta m ent de Badia del
Vallès, es van reunir el passat
mes de novembre, a la plaça

Major, per tal de rebutjar els
fets que s’estan produint a Al
Aaiún (Sàhara Occidental).
L’acte va consistir en la lectura d’un manifest de suport
al poble Sahrauí, per part de

la 2a t i nent a d ’a lc a lde s sa
de Badia del Vallès, Raquel
G r a c i a . Un a c t e a m b e l
s u p or t i c on s e n s d e t ot s
els grups polítics del consistori. n

BADIA SOLIDÀRIA AMB EL POBLE SAHARAUÍ
Els darrers fets ocorreguts al campament
Gdeim Izik de Al Aaiún amb l’actuació de la policia i l’exèrcit marroquí torna a posar la situació del poble sahrauí en primera plana internacional. Els anys de patiments, de vexacions contínues, de lluita i
reclamació de drets per part dels activistes del Polisari han arribat a
una situació extrema. La impassibilitat i ineficàcia durant aquest 35
anys dels organismes internacionals fan de la lluita per la llibertat dels
sahrauís i el reconeixement dels seus drets com a poble un acte de
justícia universal i necessària.
Els sotasignats reclamem:
1. Una aturada immediata de la repressió brutal i injustificada vers
persones indefenses.
2. Una aturada immediata de la sistemàtica violació dels drets humans dels i de les sahrauís en els territoris ocupats del Sàhara
Occidental.
3. L’alliberament immediat de tots els presos polítics sahrauís a les
presons marroquines.
4. A causa de la responsabilitat històrica que ens uneix a l’antiga
colònia espanyola, demanem que els governs català i espanyol
facin ús de totes les mesures diplomàtiques i de pressió polítiques i econòmiques perquè el govern marroquí acati les resolucions de l’ONU pel que fa a la situació al Sàhara Occidental. De
la mateixa manera, instem la comunitat internacional, a fer acatar
les resolucions de l’ONU fins el final del conflicte.
5. Com a resposta als darrers fets ocorreguts al campament de Al Aaiún
ocupat, així com el sostingut endarreriment d’una solució viable d’un
conflicte que ja dura massa temps a causa del Regne del Marroc,
instem a l’Ajuntament de Badia del Vallès a reconèixer la República
Àrab Saharauí Democràtica, membre fundador de l’Organització de
la Unió Africana, com a estat sobirà del poble sahrauí i demanem al
Govern de l’Estat espanyol que declari immediatament el reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica com a estat sobirà
per part d’Espanya.
Els badiencs i badienques aquí presents en aquest acte en solidaritat amb les persones que han patit violència i repressió, volem tornar a manifestar el nostre rebuig enèrgic als fets i ens reafirmem
com a badiencs i badienques en la recerca d’una ràpida, efectiva i
pacífica solució del conflicte.
VISCA EL SÀHARA LLIURE!

Lectura del manifest de suport al poble Saharauí
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Èxit de participació a les Jornades de
Cooperació Cultivem la Diversitat
El passat 12 i 13 de novembre
van tenir lloc les Jornades de
Cooperació, sota el títol Cultivem la Diversitat, unes jornades
que s’han caracteritzat per la
gran afluència de públic.
Durant dos dies consecutius es
van dur a terme diverses activitats i actuacions, davant la
presència de l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, i la
regidora de Cultura i Cooperació, Montserrat Jiménez.

Des del consistori es va agrair
especialment a les entitats que
formen la Comissió de Cooperació i es va adquirir el compromís “de continuar donant suport als projectes i a les entitats”.
Les Jornades de Cooperació
Cultivem la Diversitat son una
clara “oportunitat perquè els
ciutadans de Badia puguin gaudir i aprendre de la diversitat”.
Durant la nit del divendres,
es van presentar els diferents

Sopar solidari, a càrrec de Diannah-ba-Catalunya i
Asociación de Apoyo al Inmigrante de Badia (AAIB)

projectes que algunes de les associacions i entitats de Badia del
Vallès estan duent a terme a diferents països, com Nicaragua,
Perú o Senegal. A continuació,
es va convidar a tots els assistents a participar d’un sopar solidari amb menjar típic del Senegal, a base d’arròs amb peix,
un assortit de verdures, pastes i
te. Els assistents van pagar un
total de 3 euros pel sopar. Els
diners recaptats es destinaran a

Actuació musical a càrrec de Malang Sisojo

les entitats Diannah-ba-Catalunya i Asociación de Apoyo al
Inmigrante de Badia (AAIB),
que van ser les encarregades de
preparar el sopar. Seguidament,
es va donar pas a l’actuació de
diferents formacions musicals
d’estils diversos d’arreu del món.
D’una banda, es va comptar
amb una mostra musical del Senegal, a càrrec de Malang Sisojo, i d’una altra, amb l’actuació
de la Coral la Ginesta del Vallès.

Parada de broquetes, pastes i te durant la Festa del Xai

El punt i final el va posar l’actuació
d’una animada Orquesta Atípica
Yuntamalandra, interpretant murga i tangos, que van aconseguir fer
ballar a tot el públic que va assistir
al Casal de Joves.
La jornada del dissabte va estar
menys concorreguda a causa de
la pluja i el fred. Tot i el mal
temps, es va celebrar la tradicional Festa del Xai, on es van
repartir broquetes de xai, te i
pastes per a tothom. n

Orquesta Atípica Yuntamalandra

L’Associació de Vidus i Vídues de Badia recull
més de 600 euros per la Marató de TV3
L´Associació de Vidus i Vídues
de Badia del Vallès amb la
col·laboració de l´Ajuntament,
van treballar de valent per tal
de recollir quasi bé 620 euros,
en solidarització amb la Marató
de TV3. La Plaça de l’Ajunta
ment va replegar més de 200
persones que van colaborar,
tant amb donatius, com amb
l’adquisició de productes al
Mercat Solidari, organitzat durant tot el matí. La oferta era
molt variada, es podien adquirir des de productes artesanals,
manualitats, llibres, figuretes, a
tot tipus d´accessoris.
L a Ma rató de T V3 aquest
any està dedicada a les “Lesions medul·lars i cerebrals

adquirides”, i s’emet rà el proper 19 de desembre, durant
aprox imad a ment 15 hore s
consecutives. La Marató de
TV3 es un projecte impulsat
per Televisió de Catalunya i
la Fundació de La Marató de
T V3 i enfocat a obtenir recursos econòmics per a la inve st ig ació cient íf ic a de

Voluntàries de l’Associació de Vidus i Vídues

malalties que , ara per ara, no
tenen curació definitiva.
A més, de la recaptació de
fons, la Marató també té una
tasca important de sensibilització de la població catalana
respecte malalties a les quals es
dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per
prevenir-les. n

Mercat solidari

L’Alcaldesa Eva Menor col·laborant per la Marató de TV3
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Per Nadal, consum responsable


Aquestes
festes, feu
comptes!

• Planifiqueu les despeses i eviteu sobreendeutar-vos.
• Feu una llista de les compres
que considereu més necessàries (aliments, regals...).
• Cenyiu-vos al pressupost de
què disposeu per evitar sorpreses desagradables.
• Tingueu en compte que el preu
d’alguns productes s’incrementa
pels volts de Nadal.
• Compareu els preus i la qualitat
dels productes i dels serveis.
• Compreu amb temps els aliments que es poden congelar
o emmagatzemar i feu les reserves dels regals i dels aliments que, per les seves característiques, només podreu
adquirir a darrera hora.
• Sigueu prudents amb l’ús de
les targetes de crèdit, vigileu
les despeses que no pagueu
en efectiu.
• Si feu servir la targeta de crèdit identifiqueu-vos perquè
l’establiment comprovi que
sou la persona titular de la
targeta que utilitzeu.
• Custodieu la targeta de crèdit
per evitar-ne la pèrdua, el robatori o qualsevol ús fraudulent.
• Demaneu i conserveu el tiquet o la factura de compra:
són la garantia del producte.
• Conserveu els catàlegs comercials i la seva publicitat.
• Si el producte no és conforme
us heu d’adreçar a la persona
venedora.
• En cas que necessiteu disposar
de diners d’una manera urgent,
cal que consulteu tots els productes que ofereix el mercat financer i que no us precipiteu.
Abans de contractar, demaneu informació a les entitats per trobar
l’opció més adient a les vostres
necessitats. No us deixeu portar
per la publicitat, vigileu el vostre
pressupost i les vostres despeses
mensuals per valorar si podeu fer
front a una nova quota.

A l’hora de
comprar
joguines aneu
amb mil ulls!

Heu de pensar que han de servir
per a divertir els petits.
• Tingueu en compte l’edat i la
maduresa dels infants.
• Valoreu els continguts dels
jocs i els aspectes educatius.
• Eviteu la distinció sexista i la
incitació a la violència.
• Llegiu les etiquetes, les regles
i les instruccions del joc.
• Fixeu-vos en les dades mínimes obligatòries que hi han
d’aparèixer:
• La marca CE, que significa que
la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes
comunitàries.
• El nom i la marca del producte.
• La raó social i l’adreça del fabricant o importador o venedor.
• Les instruccions i advertències d’ús.
• Les joguines de funcionament
elèctric han d’especificar la
potència màxima, la tensió
d’alimentació que necessiten
i el consum energètic que fan.
• Tot el contingut obligatori de
l’etiquetatge de les joguines
ha d’estar en català i/o castellà.
• Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un
impacte ambiental més baix
en el procés de fabricació que
les que es fan mitjançant processos industrials (materials
sintètics, plàstics...).

Si esteu
interessats en
un videojoc

Sapigueu que hi ha diferents
tipus de videojocs al mercat
(d’acció,
d’aventures,
d’estratègia, d’esports, educatius, de fantasia, històrics, simuladors, puzles…).
• Trieu el videojoc més adequat
a l’edat, personalitat i sensibilitat de la persona usuària, especialment si és menor d’edat.
• Comproveu que l’etiquetatge :
• Indica la raó social i l’adreça
del fabricant o importador o
del venedor.
• Inclou les instruccions d’ús i
les seves característiques.
• Està escrit en català i/o castellà,
si es distribueix a Catalunya.
• Té el Codi PEGI, que és el codi
de conducta de la indústria europea del programari interactiu,
que estableix una classificació
per edats i continguts.
• La classificació del joc ha
d’aparèixer en la part frontal
inferior i en la part del darrere delvideojoc. Fa referència a
l’adequació del contingut visual,
però mai al grau de dificultat o a
les habilitats que requereix.
• Aquests logotips mostren
l’edat recomanada del videojoc, la qual serveix per a
classificar-lo:
• Indicadors d’edat per a majors
de:3, 7, 12, 16 i 18 anys.
• Pictogrames informatius del
contingut dels videojocs:
- Són els descriptors del joc,
icones mostrades a la part
del darrere de la capsa, que
descriuen el tipus de contingut del joc.
- Cada videojoc, excepte els
classificats 3+, ha de mostrar un o més pictogrames
de contingut a la part del darrere, que indiquen les característiques concretes per
les quals es classifica el videojoc dins d’una determinada edat.

Contribuïu a un
Nadal sostenible
i respectuós
amb el medi
ambient

• Eviteu els embolcalls innecessaris i recicleu-los per a altres
usos.
• Dipositeu el cartró als contenidors corresponents.
• Utilitzeu les piles recarregables per a les joguines i els
aparells electrònics.
• Compreu productes i serveis
amb distintius oficials de qualitat ambiental.
• Podeu reciclar materials i envasos dipositant-los al contenidor de les escombraries corresponent.
• Si compreu electrodomèstics, us heu de fixar amb
l’etiquetatge energètic i escollir-ne un de classe A (categoria més eficient), ja que el consum energètic és més baix.
• Si voleu comprar un arbre de
Nadal, escolliu-ne un que provingui d’un viver o plantació
controlat.
• Quan acaben les festes, a casa
heu acumulat un munt de papers, embolcalls i materials
dels quals us heu de desfer.
• Podeu reciclar:
- el paper i el cartró
- els arbres de Nadal
- Les ampolles de vidre i plàstic
- Les joguines realitzades amb
materials renovables (fusta,
cartró...) tenen, usualment,
un impacte ambiental més
baix en la fabricació que els
dels processos industrials
(materials sintètics, plàstics...).
• Recicleu les joguines que no
feu servir. Feu arribar les que
estan en bon estat als infants
sense recursos i dipositeu les
fetes malbé al contenidor corresponent

Afavoriu un
consum de
proximitat

• A l’hora d’escollir els aliments
que posareu a taula, escolliu
els de producció local, és a dir,
opteu per un consum de proximitat, consumiu productes i
serveis fets en el vostre entorn territorial més proper, ja
que d’aquesta manera ajudareu a reforçar l’economia local
i a reduir la despesa energètica que produeix el transport
de productes d’un continent a
un altre. Si trieu aquesta opció, fixeu-vos que:
• Teniu un coneixement més directe de la procedència dels
productes, la qual cosa us
permet consumir amb més
garanties de seguretat i qualitat.
• Exerciu un consum mediambientalment més sostenible,
en reduir els costos energètics
de transport dels productes
procedents d’altres zones més
allunyades.
• Ajudeu al manteniment de petites explotacions familiars,
agràries i ramaderes, alhora
que eviteu l’abandonament de
zones forestals.
• Contribuïu al creixement i al
desenvolupament del nostre
país.
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GENT GRAN

6è Congrés Nacional
de la Gent Gran
El passat 7 d’octubre, a Cornellà
de Llobregat, es va realitzar el 6è
Congrés Nacional de la Gent
Gran. El Departament d’Acció
Social i Ciutadania i el Consell de
la Gent Gran de Catalunya impulsen aquest espai de reflexió
per tractar de la realitat que viuen
les persones grans de Catalunya i
les temàtiques que més els interessen.
A través d’un procés participatiu amb sessions territorials,
tallers en casals de gent gran,
sessions en diferents consells
de participació, sessions a diferents punts de la xarxa TIC
i bústia ciutadana per a les
aportacions de caire individual. Es va permetre a tota la

En aquesta sisena edició, el debat va girar entorn a les ponències següents:
• La participació de la gent gran
• L a pobresa i l’exclusió social
• L es polítiques d’envelliment
actiu

persones grans en les candidatures, en llocs electius.
• Una regidoria de la gent gran
als ajuntaments.
• Que la mateixa gent gran assumeixi la direcció i gestió
dels seus centres i locals.
• Més accessibilitat de la gent
gran als mitjans de comunicació (televisió, ràdio, diaris, revistes i edicions electròniques).

Alguns exemples de les nombrosos conclusions a les quals
van arribar són:
• D ema na r a l Govern de
Catalunya que creï una Direcció General de la Gent Gran.
• Que els partits polítics tinguin
en compte la presència de

Aquests documents serviran per
marcar l’agenda política dels
pròxims anys en matèria de
gent gran al nostre país. Si voleu
tenir més informació sobre el
congrés la trobareu a:
w w w.gencat.cat/6congresn
acionalgentgran n

gent gran que va voler participar donar la seva opinió i les
seves experiències.

Classes de castellà
i matemàtiques
bàsiques al Casal
Aquest curs s’ha reactivat el
projecte de classes per a gent
gran, dirigit a persones que no
assisteixen a les classes impartides per l’Escola d’Adults, obertes a qualsevol persona que s’hi
vulgui apuntar.
S’ha ampliat ara, el ventall de
les disciplines que es treballen,
ja que a més de practicar el castellà, la lectura, etc. s’iniciarà al
desembre, un curs de matemàtiques bàsiques i jocs de memòria.
Aquest projecte és el fruit
d’una col·laboració entre els
serveis d’Educació i de Gent

Gran de l’Ajuntament i el Pla
de Desenvolupament Comunitari, però no podria ser possible sense la dedicació setmana l, des de fa un a ny, de
voluntaris del Centre Cultural
Nova Badia i, últimament, la
voluntat de la FAVIC (Federació d’Associació de Veïns de
Catalunya), que imparteix les
c l a s s e s de m atem àt ique s .
Comptem també amb dues voluntàries joves del municipi i
esperem que aquestes classes
siguin molt profitoses!
Podeu demanar informació dirigint-vos al Casal d’Avis. n

Generosidad, cariño y sabiduria
Estos tiempos presentes, difíciles
y los futuros sin horizontes de
mejora, nos deben inducir a reflexionar sobre la situación que
están padeciendo los más débiles:
los necesitados, los ancianos y los
discapacitados. Si para la mayoría, la situación es y se espera
dura, austera, tremendamente
competitiva y de necesario reajuste, para los citados, más débiles,
desborda todo lo imaginable, por

la especial sensibilidad de estas
personas y sus limitaciones y precariedades. Todos en menor o
mayor medida, hemos de vivir
con austeridad, con lo necesario,
evitando el gasto superfluo e innecesario.¡¡ EXISTE TANTA
NECESIDAD EN EL MUNDO!!!, PERO,¡¡¡NO ES MAS
RICO EL QUE MÁS TIENE,
SINO EL QUE MENOS NECE SI TA !!! En Bad ia

somos generosos y solidarios,
pero tenemos que serlo más, tanto en dichos como en hechos. El
compartir con el necesitado, no
solamente es GENEROSO Y
SOLIDARIO, es también SABIDURÍA y un inmenso gozo.
Podríamos ingeniar eventos
para conseguir fondos, actividades que les entretengan y palien
en lo que se pueda sus carencias
y llenen de alegría sus corazones,
mitigando en parte sus sufrimientos físicos y psíquicos. Citamos varios ejemplos: una recogida de objetos que no se

utilicen y que se darían o se venderían; una exposición de artesanos de Badia (existen bastantes); Inducir a la práctica de
terapias y medicinas alternativas
(La músico terapia, la reflexoterapia, la terapia del Dr. Bach, el
yoga, la cura con agua, la medicina homeopática etc.). Y sobre
todo ¡¡¡DARLES CARIÑO,
ESCUCHARLES, HACERLES SENTIRSE ÚTILES… lo
que son en su medida, si se les
valora y se les tiene en cuenta.
ABADIA VEDRUNA

La Asociación de Viudos y Viudas de Badia llevaremos a cabo, a partir del día
30 de Noviembre y los días 7 14 21 23 y 28 de Diciembre, las salidas para ir
a cantar a los centros de día y residencias de Badia, Barbera del valles, Sabadell, Torre Romeo, Castellar del Valles y Barcelona como viene haciendo desde
hace unos años que empezamos a cantar en Badia y cada año nos piden de
cantar en más centros a pesar de no ser una coral .......ni lo pretendemos puesto que nuestra intención es hacer pasar un rato agradable a todas esas personas mayores que están en dichos centros cuando se acercan las fiestas de
navidad.

Peu de foto

También el día 25 de Noviembre montamos en la plaza mayor de Badia, con
la ayuda del Ayuntamiento, unas paradas solidarias en las que vendimos pulseras, figuras, peluches, pasteles etc. con intención de recaudar fondos para
la maratón de tv3, esperando la solidaridad de las personas de Badia aunque
sabemos que no estamos en momentos económicos muy sobrados pero con
un poco de voluntad podemos ayudar para la investigación de este año que
está dirigida a las lesiones medulares adquiridas.

Els Serveis Socials,
el Servei de Salut i
Hàbits Saludables de
l’Ajuntament i el Pla
de Desenvolupament
Comunitari us conviden
a la xerrada següent:

Menjar bé per
viure millor
Divendres 17 de
desembre,
a les 16:30 h,
al Casal d’Avis.
Curs programat per a
cuidadors/es de persones amb
dependència que es durà a
terme durant 4 divendres, els
matins del mes de novembre
“Cuidem als que cuidem”
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Plens municipals
OCTUBRE

NOVEMBRE

Congelació de les Ordenances fscals 2011

El Manifest 25 de Novembre contra la violència masclista
va quedar aprovat al Ple municipal de novembre

Durant el Ple municipal del mes d’octubre van quedar aprovades les Ordenances fiscals reguladores de tributs locals, amb 13
vots a favor PSC, CiU, PP), 3 vots en contra (AEB) i una abstenció (ICV-EuiA). Unes Ordenances fiscals marcades per l’actual
conjuntura econòmica, caracteritzades per la congelació dels
impostos, taxes i preus públics, i pel manteniment de les bonificacions.
També van quedar aprovats dos punts de l’ordre del dia. Per un
costat, amb 13 vots a favor (PSC;CiU;ICV-EuiA) es va aprovar
treure a concurs l’adjudicació per a l’explotació dels 4 quioscos
de premsa que es troben a Badia. I de l’altre, amb 14 vots a favor (PSC, PP, CiU, ICV-EuiA) i 3 abstencions (AEB), una moció de
CiU per tal d’afavorir la transparència municipal.

El Ple municipal del mes de novembre, va aprovar per majoria
absoluta, el Manifest 25 de Novembre, com el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i com
l’Assemblea general de les Nacions Unides va designar.
Amb aquesta aprovació es pretén promoure la sensibilització de
la ciutadania davant d’aquesta problemàtica. D’aquesta manera i per donar suport a aquesta data, l’Ajuntament de Badia del
Vallès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, va organitzar la lectura d’un manifest per
a l’eradicació de la violència masclista, així com diverses actuacions musicals.
En la mateixa línia, va quedar aprovat el manifest en solidaritat
amb el poble Sahrauí, com a resposta als darrers fets ocorreguts
al campament de El Aaiún ocupat. Des del consistori es demana que s’aturi la repressió i la injustícia comesa vers persones
indefenses; que s’aturi la violació dels drets humans dels i de

les sahrauís en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i que
s’alliberin d’immediat tots els presos polítics sahrauís que es troben a les presons marroquines.
L’Ajuntament de Badia del Vallès va deixar palès que reconeix la
República Árabe Saharauí Democràtica (RASD) membre fundador de l’Organització de la Unió Africana, com a estat sobirà del
poble saharauí i es demana al govern de l’Estat espanyol que
declari immediatament el reconeixement de la República Àrab
Saharauí Democràtica com a estat sobirà per part d’Espanya.
De la mateixa forma es demana als governs satalà i espanyol
que faci ús de totes les mesures diplomàtiques i de pressió polítiques i econòmiques perquè el govern marroquí acati les resolucions de l’ONU en referència a la situació al Sàhara Occidental, i
s’insta la comunitat internacional a fer acatar les resolucions de
l’ONU fins el final del conflicte.
També va quedar aprovat per unanimitat un altre punt de l’ordre
del dia, entorn la modificació del Reglament orgànic municipal.
Una modificació que té per objectiu que tots els regidors i regidores tinguin dret a obtenir de l’Ajuntament, l’accés a totes les
dades i informacions que es trobin en poder dels serveis administratius, i necessitin conèixer. Un Reglament que pretén afavorir la transparència municipal.

Obres a la via pública
Ja s’han acabat les obres de millora de
l’Enllumenat Públic

Els projectes a la via publica estan pràcticament
finalitzats

L es obres de millora de
l’Enllumenat públic ja s’han
finalitzat. El projecte de Millora de l’Enllumenat públic
forma part del projecte de les
obres finançades pel Fons
d ’Inversió E stata l per a
l’Ocupació i Sostenibilitat

Els projectes que s’estan duent
a terme a la Via Pública i que
es van iniciar el passat mes de
setembre estan acomplint els
terminis establerts pel que fa a
la primera, segona i tercera fase
de les obres.
L’obra civil està pràcticament
acabada, només restarà la recuperació de les zones verdes i la
senyalització horitzontal (pintat). Pel que fa a les obres a les
parades de bus (fase 3), la parada de Costa Brava està pràcticament finalitzada i s’iniciaran
en breu les obres a la parada de
l’avinguda Mediterrània.

Enllumenat Públic

Local (FEOSL), iniciades
el passat mes de juliol i finalitzades el passat 19 de novembre i que h a n e st at
gestionades mitjançant la
Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Els terminis s’han acomplert, incloent l’ampliació
de la millora de l’enllumenat
del Carrer Saragossa que
l ’e mpr e s a a dju d ic a t à r i a
(Rubatec S.A) va proposar
de millorar.
La reforma de l’enllumenat
que s’ha dut a terme compren
els carrers: Via plata , Avinguda Mediterrània i Costa
Brava. Les millores han inclòs la nova insta l·lació
d’enllumenat públic, substituint l’existent per un de tipologia similar però que
acompleix totes les normatives i reglaments existents.
Dins del projecte, també s’ha
inclòs la reforma dels passos
de vianants i la preinstal·lació
de l’enllumenat de Nadal que
es posarà en marxa en breu.

Arranjament de parterres i voreres

Supressió de barreres arquitectòniques
davant de les escoles (zona Bètica)

Taques i Parterres del Carre Algarve
i Via de la Plata

S’ha finalitzat
l’adequació de l’accés a
les escales mecàniques
L’adequació de l’accés de les
escales mecàniques al carrer
de la Manxa 13-15 ja s’ha finalitzat. Es tracta de la millora de l’espai situat a sobre
d e les escales mecàniques,
tant pel que fa a l’enllumenat,
al mobiliari, com a la pavimentació .
Amb aquesta millora, ja
s’aconsegueix la connexió directe entre la av. Mediterrania i el parc Joan Oliver. Les
obres es van iniciar el passat
mes de setembre i es van finalitzar el 16 de novembre.
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ESPORTS

Mig centenar de badiencs i
badienques inauguren la
nova temporada del cicle de
passejades “A cent cap als cent”
Gairebé mig centenar de persones de Badia del Vallès van participar
a la primera passejada, del nou cicle de passejades “A cent cap als
cent” 2010/2011. Una iniciativa de l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona que s’adreça a la gent gran.
El passat 16 de novembre es va
celebrar la primera de les “passejades” d’enguany, organitzada
per l’Ajuntament de Sant Celoni. Aquest any, Badia del Vallès
es troba en el Grup 2, integrat

pels municipis següents: Sant
Celoni, Martorell, Esparreguera
i Badia del Vallès.
La caminada va durar 3 hores,
des de l’ermita de Sant Guillem, a Campins, fins al Camp

Municipal d’Esports, baixant
pel GR-5. Van participar-hi
prop de 200 persones de les
quals 41 eren de Badia del Vallès. El punt de trobada va ser
el Pavelló Municipal d’Esports
a les 10 del matí, des d’on es va
pujar fins a Campins amb autocar i des d’allà, va començar
un itinerari de 9 km, visitant
l’ermita de Sant Guillem i baixant pel GR-5. Durant gran
part del trajecte es va poder
g aud i r del s pa i s at ge s del
Montseny i del Montnegre. El
desnivell de pujada va ser
d’uns 75 metres. Després de
gairebé 3 hores de caminada,
es va arribar a la pista coberta.
A llà, va tenir lloc el dinar
conjunt amb la presència de
l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu i la regidora de
Comunitat, Laura Costa. Per
finalitzar la jornada es va preparar un ball de clausura. n

Sara Sánchez, primera
classificada a la
II Copa Oyama-Fujimae
El passat 20 de novembre el
Club de K arate de Badia
del Vallès va participar a
través de la Kyokushin Cata lunya Orga nització
(KCO) a la II Copa Oyama-Fujimae, on es va classi f ic a r la bad ienc a Sa r a
Sá nchez es va cla ssif ica r
primera en categoria femenina juvenil de pes mitjà.

El campionat es va celebrar al
Poliesportiu Marina Besós, a
Sant Adrià del Besós, on també es van classificar les residents a Barberà del Vallès:
Laura Vidal, com a tercera
classificada en categoria femenina juvenil i Sa ndra
Gómez, com a primera classificada en categoria femenina
de pes lleuger. n

La contraportada
Francisco Navarro Ruiz
Francisco Navarro Ruiz: Nacido en 1961 en Barcelona. Vive en Badia del Vallès. Es Delineante de profesión y Cooperante de vocación. En la actualidad es el
Vicepresidente de Vínculos Ahimsa, entidad cooperante con el Barrio Memorial Sandino de Nicaragua.

“La gente cree que ayudar es tener caridad. Ése es un concepto equivocado.
Aumentar la autoestima de la gente es crearles y descubrirles sus propias
capacidades. Sólo así se propicia la cooperación.”
De dónde nace este
interés por la cooperación
internacional?
Llevo muchos años cooperando. Siempre he buscado valores que pueda
compartir. Empecé en los años 80 en
Ayuda en Acción. En el 89 me llamó
Rafa Puertas, ahora presidente de Intervida y entonces presidente de Ayuda en Acción. Empecé a colaborar, no
sólo como socio, sino como voluntario. En aquel entonces en Badia existía
un grupo de gente que colaboraba con
Manos Unidas y me propusieron colaborar. Poco después surgió el proyecto
de Badia Solidaria, integrada por Casa
del Salvador, Manos Unidas y Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí. En la primavera del año 2000 se
constituyó Vínculos Ahímsa, una entidad que trabaja por mejorar la calidad
de vida de las personas que viven en el
Barrio Memorial Sandino de Nicaragua. Ahí es donde trabajo como vicepresidente de la entidad.

¿Por qué Nicaragua?
Nicaragua fue un flechazo, conocí
el Barrio Memorial Sandino a través
de mi hermana. Para mí significa un
proyecto esperanzador. Yo no voy a
Nicaragua sólo para dar, sino también
para recibir. Nicaragua ha cambiado
mi vida. Ha cambiado mi autoestima,
la certeza de que las cosas no se terminan en un tiempo ni espacio limitado, que van mucho más allá. Que
lo importante son las personas y no
las fronteras. La cultura ajena te enriquece.

Qué tipos de trabajo
desarrolla Vínculos Ahimsa y
quiénes son sus principales
beneficiarios?
Se trabaja por las personas en riesgo
de exclusión social, por capacitarlos,
por elevar la autoestima de la mujer
que es la esperanza del futuro. Por
mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese barrio marginal, que es
el Barrio Memorial Sandino.

En qué consiste tu trabajo?
Básicamente soy el representante
cuando no está la presidenta, me encargo de difundir los proyectos que
se llevan a cabo, ocuparme de la venta de artesanía local en diferentes ferias de Cataluña, etc. Cuando estoy
en Nicaragua superviso los proyectos
que se llevan a cabo. Realizo tareas de
apoyo a las coordinadoras... si tengo
que construir una casa, la construyo,
o si tengo que ir a la otra punta del
país a buscar una estantería, voy... ¡Lo
que haga falta!

Qué proyectos se están
llevando a cabo en este
momento?
La casa social Ahimsa. Es un proyecto
que se traduce en ayuda a la mujer y
a la infancia. Dentro de la Casa Social
existe un proyecto que hemos presentado al Ayuntamiento de Badia sobre
mujeres emprendedoras, a través de
microcréditos para ayudar a montar
pequeños negocios. La mujer Nicaragüense es el futuro, es la esperanza,
por eso trabajamos, para estimularlas.

Como es esa mujer, la mujer
“Nica”?
Es una mujer tranquila, con la autoestima baja. Nuestro trabajo consiste en aumentar esa autoestima. Una
mujer de media tiene tres hijos en el
medio urbano y cinco en el medio rural. También existen las familias monoparentales, con el riesgo que eso
implica. Tienen hijos que crecen en
familias desestructuradas que salen a
la calle y buscan malos referentes.
Nicaragua es una sociedad machista,
donde los hombres tienen a la mujer
marginada, para que se ocupe de la familia y les satisfaga en el sexo. No hay que
olvidar que Nicaragua ha sido un país
ahogado por una dictadura, pero con un
componente de valentía importante.

Me imagino que la búsqueda
de financiación para cada uno
de los proyectos es uno de
vuestro cometidos. ¿Cuales
son las mayores dificultades
que encontráis en este
aspecto?
La intervención de la Administración Pública. Hay un problema general a la hora
de soltar el dinero. Muchas veces nos encontramos con proyectos aprobados a
principios de año , para los cuales no se
consigue el dinero hasta finales de año.
Por este motivo, tenemos que buscarnos
la vida a través de donaciones particulares, cuotas de socios o cualquier alternativa para mantener un proyecto vivo. En
tiempos de crisis todavía son mayores las
dificultades, pero hacemos de tripas corazón y si hay remanentes vamos tirando.

Cabe destacar que tenemos socios impecables. La cuota de socio es de 46
euros anuales. Hemos tenido donaciones muy importantes de gente que trabaja en los sindicatos. Gente muy valiosa, que renuncia a sus horas como
delegado sindical y que ha aportado
entre 1000 y 2000 euros anuales durante 3 o 4 años.Esto nos ha salvado
de situaciones muy críticas.

Es Badia solidaria?
Sí pero no lo saben. Hay que hacer
hincapié en esto. La vía es elevar la
autoestima. El pueblo de Badia tiene que saber que gracias a su ayuda
mucha gente sale adelante. Gente que
realmente lo pasa muy mal. Badia es
una población necesitada. Pero mi experiencia me dice que otros barrios o
poblaciones más pudientes, son menos solidarios que la nuestra. Creo
que en general el catalán y el español
son gente muy solidaria, porque son
pueblos donde se ha vertido mucha
sangre.

Muchas veces el problema no es la
falta de solidaridad sino la falta difusión y planificación en los proyectos.
Desgraciadamente no podemos contar con personal técnico de las administraciones que trabaje sólo para los
proyectos de cooperación. Por otro
lado, muchas veces falla el entendimiento entre los voluntarios de las entidades de cooperación. Muchas veces
el voluntario que coopera se quema.
Lo malo es que no sólo se quema su
trabajo sino que también se le quema
el alma. Debemos cuidar esos aspectos. Ser voluntario es trabajar desde el
compromiso y la responsabilidad.

Cuál crees que sería la
solución para mejorar estos
aspectos?
Transmitir los valores de solidaridad
y aportar nuestra experiencia como
cooperantes, ser un referente. En
España y Cataluña no se ha tenido
consciencia de la cooperación hasta que las necesidades no han estado
cubiertas. Hay que ser profesionales
para formar a los que vienen y que
así, continúen trabajando.
Muchas veces, a la gente que trabaja en solidaridad le pierde la utopía,
igual que en la política. De la utopía
se pasa rápido a la crítica y ahí se derrumba todo. Hay que empezar barriendo. Tener la suficiente humildad
para empezar barriendo tu alcoba. Estar limpio de corazón. Dar lo mejor
de ti. Hay que saber dar lo mejor de
uno mismo, desde el compromiso y la
responsabilidad.

