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Editorial

CONTINUEM
ENDAVANT!

Desembre de 2013
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Badia celebra la Diada
Nacional de Catalunya

Fa mesos que vàrem iniciar un camí per demanar a la Generalitat de Catalunya una solució definitiva al problema de finançament
de la nostra ciutat. En aquest camí, ens hem
aplegat totes les forces polítiques d’aquest
Ajuntament i hem treballat per compartir
aquest procés tan important amb la ciutadania.
Tots els grups municipals volem donar les
gràcies a totes les persones que s’han implicat
activament en el procés.
Gràcies als membres del Grup Motor per la
generositat de dedicar de manera altruista el
seu temps i ajudar-nos en el disseny i desenvolupament de totes les sessions informatives,
que han estat moltes. Tres mesos de reunions
amb la ciutadania a peu de carrer per poder
explicar la proposta que presentarem al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies per la vostra implicació.
Gràcies a tota la ciutadania que ha participat
a les diferents trobades, per enriquir i donar
força a aquest procés que és de tots i de totes.
I a partir d’ara, què farem?
Revalidem el nostre compromís de seguir endavant i presentarem al Parlament de Catalunya la proposta de modificació de la Llei de
creació del municipi per establir un sistema
de finançament estable i digne per a la nostra
ciutat.
Som conscients que no serà fàcil, que l’escenari polític i econòmic és complicat, però no
deixarem de lluitar per aconseguir l’autosuficiència financera de Badia del Vallès i ho farem com ho hem començat: amb unitat, diàleg i comptant amb la ciutadania.
Junts, continuem endavant!

L’Alcaldessa i els Portaveus dels grups municipals del Consistori durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya

Un any més, el monòlit de l’oreneta de l’Ajuntament va ser el punt de trobada, per commemorar
la Diada Nacional de Catalunya a Badia del Vallès. L’acte va comptar amb una gran participació
per part de les associacions i entitats badienques i
l’expectació de molts ciutadans i ciutadanes.
Després de la particular ofrena floral per part
de les entitats, associacions i partits polítics (Badia Sardanista, Centre Cultural Nova Badia, la
Penya Blaugrana, Fundació Tallers- ASPADIME, Federació de Judo i l’Assamblea Nacional
de Catalunya, PSC, ICV-EUiA, CiU i PxC ),

Ballada de sardanes a la plaça Major

l’alcaldessa, Eva Menor i els portaveus dels
grups municipals del PSC, AEB, PP, ICVEUiA, CiU i PxC van dipositar el coixí floral
en representació del consistori i es va escoltar
el cant dels Segadors.
Posteriorment, la plaça Major va acollir la
tradicional ballada de sardanes, que cada any
organitza Badia Sardanista i un petit refrigeri
a tots els assistents. La novetat d’enguany és
que es podia participar d’uns tallers durant
tot el matí, que consistien en pintar baldufes
i elaborar imants amb la senyera catalana.

Taller de pintar senyeres
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L’educació a Badia
L’educació és un element clau per
al desenvolupament d’una comunitat i a Badia del Vallès tots
els agents educatius s’han implicat per millorar l’oferta eductiva, l’acompanyament a l’escolaritat i la creació d’un projecte
de vida adequat per a cada un
dels nostres joves i infants. En
aquesta línia, Ajuntament, escoles, instituts, Centre de Formació d’Adults, famílies, associacions i teixit empresarial han unit
les seves forces per millorar, any
rere any, els resultats educatius al
municipi.
L’Ajuntament, conscient d’aquest
fet, impulsa un important conjunt d’iniciatives que, acompanyant els infants i joves del municipi en la seva escolaritat, volen
promoure l’ èxit escolar. Aquests
programes són:

El Programa CROMA consisteix en tallers d’estudi assistit a primària. a càrrec de
l’Ajuntament amb la collaboració de la FAS (Fundació Autònoma Solidària) i la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB (Universitat
Autònoma de Barcelona). En
aquests tallers s’acompanya,
mitjançant voluntaris universitaris, nens i nenes que, per
circumstàncies diverses, tenen dificultats per assolir els
objectius escolars.

En la mateixa línia, però
a la secundària, es porten
a terme els TEA (Tallers
d’Estudi Assistit). Aquest

projecte ofereix als estudiants de secundària amb més
dificultats, un espai per
millorar les competències

relacionades amb l’estudi i
el treball escolar, de manera que augmentin les seves
possibilitats d’èxit escolar.

En el Projecte Acompanya
un infant amb l’associació
AFEV es realitzen acompanyaments educatius individualitzats a infants i joves amb diverses dificultats.

Cada setmana un jove voluntari acompanya a un infant durant una tarda, en la
qual comparteixen inquietuds, motivacions i una
bona estona.

Educació
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Per la seva banda, el projecte LECXIT (Lectura per a l’Èxit Educatiu)
té com a objectiu millorar la comprensió lectora de l’alumnat de primària, mitjançant un espai
de lectura setmanal, on
l’alumnat comparteix amb
persones voluntàries espais de conversa i de lectura.

Durant tres cursos ha estat un programa dut a terme per la Fundació Jaume
Bofill, amb el finançament de l’obra social La
Caixa i la col·laboració
del Departament d’Ensenyament. La llarga col·
laboració entre l’Ajuntament i la Fundació
va permetre que Badia
fos un dels deu primers

Ja a la secundària i des de fa
4 anys, el projecte de diversificació curricular Cruïlla té com objectiu l’apropament dels joves amb baix
rendiment i motivació pels
estudis al món professional,
per així construir un projecte de vida formatiu a llarg

termini. L’Ajuntament realitza aquest projecte als dos
centres de secundària en el
marc d’un conveni signat
amb el Departament d’Ensenyament i amb la participació del teixit empresarial
del municipi i dels municipis propers.

municipis on s’inicià el
projecte. Aquest curs escolar 2014-15 l’Ajuntament iniciarà un pla pilot
que es coordinarà a través
de la biblioteca municipal, amb la col·laboració
de la Federació d’Entitats
Culturals de Badia del Vallès, la Fundació Jaume
Bofill i el Departament
d’Ensenyament.

Participants al projecte Cruïlla el curs 2013-2014

L’Ajuntament promou la cultura emprenedora dins els
centres escolars. Des del curs
passat i en col·laboració amb
el COPEVO (Consorci per
l’Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental)
s’ha assessorat i donat suport
als centres en el desenvolupament de l’assignatura optativa
emprenedoria, a tercer d’ESO.
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Tots els esforços dels joves es reconeixen també en els premis a l’excel·lència que s’atorguen anualment als
nois i les noies de Badia amb els millors expedients acadèmics a la secundària obligatòria i el batxillerat,
i millor trajectòria als cicles formatius de grau mitjà. També, es lliuren
dues mencions especials a la superació personal.
Aquests premis volen impulsar el valor de l’esforç tot destacant i visibilitzant els millors estudiants, perquè
serveixin de model per a la resta de
companys i companyes. Es persegueix també millorar el rendiment
acadèmic dels estudiants gràcies a la
motivació extra dels premis. Aquests
premis consten d’un diploma en reconeixement de la seva excel·lència
i un xec per valor de 200 euros per
ajudar a la continuació dels estudis.
I també anualment es convoca el Certamen Minerva amb el qual el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments
dels municipis participants (Badia del
Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat) volen potenciar els
treballs de recerca dels alumnes de 2n

Guardonats en l’edició del Certamen Minerva de 2014

El programa Campus Ítaca
(programa socioeducatiu per
a l’alumnat de secundària) té
l’objectiu d’animar els alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori.
El perfil d’alumnat al qual va
adreçat és el d’estudiants amb
bons resultats acadèmics que
per diferents motius no es senten atrets per l’opció de continuar estudiant.
Participants de Badia al Campus Ítaca 2013

Guardonats als premis d’excel·lència. Curs 2013-2014

de batxillerat, relacionats amb les arts,
les ciències de la naturalesa, de la salut
i del medi ambient, les ciències socials,
les humanitats, les llengües, l’educació
física, les matemàtiques i la tecnologia.

Complementant aquests projectes, comptem amb una sèrie d’actuacions que volen
promoure la creació de projectes de vida a
llarg termini dins l’àmbit formatiu com a
garant d’una millor inserció al món adult.
Ja des de fa nou anys, l’Ajuntament ofereix el servei d’orientació municipal L’EINA per a joves entre 16 i 25 anys i les
seves famílies, on realitza atenció personalitzada i un seguiment de les trajectòries amb més dificultat. En aquest servei,
s’acompanya el jovent en el procés de presa de decisions i de definició de l’itinerari
formatiu.
Aquests servei, en col·laboració amb els
dos centres de secundària del municipi,
porta a terme els tallers d’orientació formatiu-professional Ariadna. Aquests tallers, destinats als joves de 3r, 4t d’ESO

i les seves famílies i a
l’alumnat de batxillerat, tenen l’objectiu
d’acompanyar el jovent en el procés de
recerca del seu itinerari personal a llarg termini, adequat a les
característiques personals de cada jove.
El servei també és l’encarregat de portar a
terme l’Observatori anual de les trajectòries educatives, on s’analitzen els resultats
escolars a la secundària. Aquest Observatori ha servit per constatar la millora dels
resultats educatius (en les últimes promocions estudiades s’ha vist un augment del
21 % de joves que han obtingut el graduat en ESO, sense haver repetit en cap ocasió) i ha donat les claus d’allò que s’ha de
continuar millorant.

Educació

Des del curs passat es porta a terme
el projecte FYEVB (Facing Youth
unemployment from its very beginning; lluitant contra l’atur juvenil des dels seus inicis), subvencionat per la Unió Europea en el marc
dels projectes Comenius Regio.
Aquesta és una iniciativa liderada
per l’Ajuntament de Badia del Vallès, en col·laboració amb el de Cerdanyola, i té com a objectiu crear un
programa d’acompanyament educatiu per millorar les oportunitats del
jovent amb més dificultats per reeixir a l’escola, mitjançant la utilització de metodologies innovadores:
mindfulness, orientació personal,
emprenedoria i treball comunitari.
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D’aquesta manera, es persegueix la
millora de les accions educatives del
territori per aconseguir millors resultats educatius i en conseqüència,
com s’ha vist en els darrers estudis,
la reducció de l’atur juvenil.
Els socis del projecte són l’ajuntament de la localitat anglesa de Portsmouth i les organitzacions: Motiv 8,
Harbour School i Bivol Trust, de la
mateixa localitat. Al Vallès Occidental s’hi ha implicat el Consorci per
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO)
i els instituts Badia del Vallès i Federica Montseny, de Badia del Vallès,
i els instituts Banús i Jaume Mimó,
de Cerdanyola del Vallès.

Tècniques i professorat durant la trobada de treball el juliol de 2014 a Portsmouth

Les famílies són un element clau
per a la millora de l’èxit escolar,
per això es porta a terme L’ASEF
(Projecte d’Acompanyament al
Suport Educatiu de les Famílies),
un espai de trobada i reflexió amb
les famílies de 6è i 1r d’ESO, sobre
temes d’acompanyament escolar.
En aquestes trobades, es treballen temes com: hàbits i condicions d’estudi, com les famílies poden ajudar perquè als seus fills i
filles els vagi bé l’institut, la importància del treball escolar i de la

Un grup de pares en una sessió de l’ASEF

construcció per part de cada jove
d’un itinerari educatiu, la millor
comprensió dels nois i noies en
aquest moment de canvi, la transició de l’escola primària a la secundària, el projecte professional, etc.
També es treballen tècniques pràctiques per acompanyar els fills i les
filles en l’estudi.
Finalment, i a través del Consell
Municipal d’Educació, es vol potenciar la co-responsabilitat educativa en la comunitat.
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Partits polítics

Juan Antonio Lancho Aceituno
Portavoz del PSC

La agenda política de los próximos meses estará marcada por la convocatoria de la consulta del 9N, una convocatoria que quedará en
suspenso una vez que el Gobierno central presente su recurso en el
Constitucional. Lo más probable será un adelanto electoral y por
supuesto, el inicio de la campaña electoral de las municipales.
Nos encontramos en una época de extremos, ellos y nosotros, blancos y negros, los unos y los otros, que se van retroalimentando y que
engullen el tiempo y el esfuerzo de toda una sociedad, distrayéndonos de los problemas reales que nos afectan a tod@s. Envolvernos
en la bandera, sea la que sea, no nos sacará de la crisis.
Las consecuencias de este enfrentamiento, de esta polaridad, es que
los problemas importantes que nos afectan a todos han pasado a un
segundo plano en la agenda pública. El espacio que la mayoría de
medios de comunicación y políticos les dedican, se ha visto reducido en favor de un discurso sordo y vacío, entre los máximos responsables del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalitat:
Rajoy y Mas.
Mientras se dirige el debate público hacia las identidades, banderas y símbolos, se desvía de lo que es importante y urgente para el
conjunto: encontrar una salida para esta crisis que no signifique sacrificar a buena parte de la sociedad, dejándola en el camino, sin
presente ni futuro.
Ante la construcción de muros y la división, l@s socialistas proponemos una fórmula que se aleja del inmovilismo de unos y de la
separación de los otros. Un camino que no es equidistante de una
u otra orilla. Ni fácil, ni popular, sino que busca darnos un marco
nuevo de convivencia. Una segunda transición, salvando las distancias que existen entre los dos momentos de la historia e intentando
no repetir los errores de la primera. Una segunda transición que dé
respuesta a las necesidades de una sociedad como la nuestra y que
nos permita encarar un futuro en comunidad y concordia. Un Estado federal.

Quim Duran
Grup Municipal AEB

Antonia Escrivá
Portavoz del PP

SUMEM

BADIA CAMINA...

Des de l’AEB volem canviar el govern de Badia.
Ho volem fer amb una candidatura municipalista i alternativa almarge dels grans partits i amb la suma dels esforços de les personesque se sentin interpelades a la construcció d’una Badia millor.
En els 20 anys d’existència de l’AEB, hem treballat des de baixdonant suport de forma assembleària als diferents moviments socialsque han aparegut a la ciutat.
Entenem que estem davant una oportunitat històrica perquè aquest
treball des de la base doni els seus fruits.
L’aparició de noves formacions polítiques d’esquerres tant a l’Estatcom a Catalunya amb principis i formes de treballar similars a les
que sempre han definit l’AEB i les Candidatures Alternatives del
Vallès(CAV), ens indica la maduració de tot un projecte de transformació social.
Creiem que la unitat de l’esquerra es fa en la lluita del dia a dia,
desde la base i no amb la suma de sigles. Sabem que hi ha méspersones a Badia que creuen en aquesta unitat i que no s’identifiquenamb
els partits tradicionals mal anomenats d’esquerra que hangovernat o
donat suport a governs amb polítiques de dretes.
Per això, emplacem sumar a aquelles persones d’esquerres que han
format, formen o vulguin formar part dels moviments socials a canviar Badia amb ganes i idees en el mateix sentit que es pretén des
de l’AEB.
Badia necessita un canvi important com a ciutat i regenerar el govern municipal pot ser una eina important per canviar-ho tot amb
un front ampli des de la no professionalització i l’ètica.

Todos, o al menos una amplísima mayoría de Badienses, somos
conscientes del presente que existe en nuestro municipio, somos
conscientes de las carencias económicas que soportamos y también
que debido a ellas no podemos invertir en aquellas necesidades o
proyectos, que nos preocupan.
Sistematicamente vemos como todos aquellos proyectos que queremos realizar para mejorar nuestro municipio, tienen que pasar por
la disponibilidad económica que tenemos, siempre sometidos a que
la Generalitat de Catalunya nos haga el ingreso adeudado en forma
y tiempo.
Podríamos reflejar en este escrito las quejas, carencias, y gestión del
gobierno municipal que desde luego no es referente del resto de colores políticos pero, queremos plasmar la satisfacción y el agradecimiento a la ciudadanía de Badía, hacia el grupo motor, técnicos y
demás personas implicadas, también a aquellos que viendo problemas sistemáticamente nos han proporcionado una visión más amplia de la realidad de Badia, ya que incondicionalmente han estado
presente en todas las charlas, reuniones e informaciones que se han
llevado a cabo para explicar la propuesta de Ley que nos llevará ante
el Parlament para que, una vez aprobada tengamos esa estabilidad
económica reconocida por Ley.
Queda camino por andar y solo la fuerza de la convicción del trabajo bien hecho, nos impulsa a seguir trabajando para conseguir esta
realidad.
Por eso, por la importancia del proyecto de Ley de Badia, por que,
sin esa Ley estaremos siempre sujetos al capricho de pago de la Generalitat, y privados por ello de desarrollar nuestro municipio, sujetos a la impotencia de ver como ante determinados gastos superfluos, no escatiman ni tiempo ni forma, el mismo tiempo y forma que
por responsabilidad y coherencia asumieron con Badía.
Queremos deciros que un nuevo impulso nos implicará a todos
para llevarlo a su destino por que es el futuro, es nuestro futuro y el
de nuestros hijos.
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Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Partits polítics

Partits polítics

Partits polítics Partits polítics Partits

Carme Mateu i Sala
Grup Municipal CiU

La fuerza de la ilusión
Nos encontramos en medio de una crisis que ha dejado en la cuneta a miles de familias españolas. Entre ellas muchas de Badia que están sufriendo
la peor y más dura crisis que podemos recordar en los últimos años. El resultado de esta situación es un descrédito de las instituciones, de la política,
en cierta manera de lo público, que nos lleva a la necesidad de cambios estructurales.
La ciudadanía hemos llegado a un punto límite, sin retorno. En Europa,
amplias mayorías han decidido dar apoyo a planteamientos de extrema derecha en la que el antieuropeismo y el racismo son los ejes a través de los que
giran sus propuestas. En Catalunya y España, la aparición del 15-M significó una vacuna contra esa posibilidad y amplias mayorías apostaron por una
planteamiento fundamentado en recuperar derechos sociales a través de desafiar el status quo. El nacimiento y crecimiento rápido de una organización
política como Podemos solamente lo puedo interpretar como ese grito de
hartazgo de una sociedad ante una crisis que la asfixia, la enorme corrupción en amplios sectores de la política, las finanzas y el mundo empresarial y
la necesidad de ampliar las bases democráticas de nuestra sociedad. Las mujeres y hombres que integramos ICV-EUiA enfocamos estos tiempos desde
la convicción que esa es la línea correcta: profundizar en la democracia, mejorar los sistemas de control, generar nuevas formas de organización de los y
las trabajadoras,... ¡No nos es ajeno ese ambiente de lucha y reivindicación!
Pero la posibilidad de éxito depende en gran medida de la capacidad de
ilusionarnos y organizarnos. Lo estamos viendo con el proceso soberanista
en Catalunya, en la que la suma de la constancia de unos y la incapacidad
de otros han hecho que el sentimiento de querer construir un estado nuevo
haya calado entre miles de catalanes y entre ellos, muchos badienses. Aprendiendo de este movimiento que en su base tiene a miles de personas que se
han ilusionado de manera colectiva, debemos aprender a ilusionarnos y creernos que “otro mundo es posible” y que lo tenemos en nuestras manos con
la fuerza de la ilusión. Ilusionarnos por una nueva organización social, por
una política sin corruptos ni corruptelas, por una sociedad justa de hombres
y mujeres libres e iguales, por una economía sostenible y respetuosa con el
medio ambiente y las futuras generaciones... En definitiva, ilusionarnos por
un futuro mejor a construir entre todos. En concreto, en Badia ilusionarnos por la posibilidad de un cambio en las formas de hacer en la política
municipal puede ser el detonante del cambio en las elecciones del próximo
año. Esta ilusión nos puede llevar a organizarnos y proponer una unión de
aquellas personas que con una visión crítica y constructiva hemos estado defendiendo otra manera de hacer las cosas. En algunos otros municipios esta
ilusión ya está concretándose en candidaturas unitarias de confluencia. En
Badia, todavía estamos a tiempo de ilusionarnos por la política y pensar que
“tot està per fer i tot és possible”, que es posible una Badia limpia y ordenada, con mejores servicios, una ciudad que escuche y genere mecanismos
de participación de sus ciudadanos, una ciudad de la que enorgullecernos
como badienses. Esta ilusión está en la calle; ahora nos toca organizarnos y
hacerla posible en las próximas elecciones municipales.

Partits polítics

Raúl Ortiz
Grup Municipal de PxC

cATALANIDAD ES HISPANIDAD
Com a conseqüència del proces participatiu engegat a Badia envers la
llei de finançament de Badia, consensuada amb tots els partits politics
que formem part del municipi, fa dies que em faig una pregunta, És
possible el treball en equip?, com s’arriba a fer-ho amb un grup de gent
amb visions, perfils i estils tant diferents?
En la diversitat d’idees hi ha la riquesa, cadascú aporta unes experiències, punts de vista diferents; obertura als altres, passió per la feina, compartir il.lusions i projectes ens fa créixer, com a persones i com a grup.
Crec que tenim massa por al grup, el nostre egocentrisme ens fa creure
que el que sabem es el mes encertat i posem una barrera quan algú te
idees contraries.
A mi personalment la feina en equip m’ajuda a deixar de pensar que la
meva és la veritat absoluta, a plantejar-me noves visions i maneres de fer
i a reafirmar-ne d’altres. Treballar en equip vol dir ser capaç d’acceptar a
l’altra, les seves opiniós i maneres de fer, sempre i quan siguin raonables.
Vol dir també saber compartir idees, moments, inquietuds, il.lusions i
frustracions. No es fàcil treballar en equip, sobretot si no hi ha comprensió si no ens escoltem bé, si no “volem entendre” el missatge de l’altre i si estem enfoscats en veure en l’altre l’aspecte negatiu i no el que en
vol aportar amb aquella manera de fer.
Un altre aspecte difícil de treballar en equip es el sentit de critica. Tothom te dret ha dir el que pensa, Però sovint es difícil d’acceptar que l’altre no pensa “ com jo”. I això ens fa mal i ens crea un sentiment automàtic de rebuig cap aquella persona.
Ser companys i amics son termes també diferents que de vegades confonem. No es necessari ser amics per treballar junts, Encara que es pot
donar aquesta situació.
Si treballem tranquils, si estem oberts a noves situacions, canvis, renovacions, si pensem que en la nostra feina mai ho sabem tot, per molta
experiència que tinguem, si pensem que treballar sols ens empobreix en
contes d’enriquir-nos, es molt possible que encara que de vegades es donin situacions delicades, ho veurem tot des d’una altra perspectiva molt
mes positiva, I si es així l’ambient de treball serà per nosaltres molt més
agradable.
Treballar junts vol dir apartat pedres del camí en contes de posar-les i
nosaltres així ho hem fet per conseguir un futur millor per el municipi.

Después de la Diada de Cataluña de este último año no podemos pasar
por alto como se tergiversa y se adultera la historia de España.
Rafael de Casanova era un patriota español por mucho que les duela a
todos los independentistas que cada 11 de Septiembre van a depositar
flores con esteladas que a él le repugnarían. PXC al igual que este patriota español queremos una Cataluña catalana que sea compatible con el
resto de España, ya que una Cataluña independiente sería una Cataluña
sin catalanes, quedarían más ausentes de identidad ya que a día de hoy
más del 20% de la población son de origen extranjero y de este 20% la
gran mayoría son musulmanes con una religión que nada tiene que ver
con la nuestra. Este colectivo se suma al proceso separatista para así poder seguir llenando nuestra Cataluña de mezquitas aun siendo ya la Comunidad Autónoma que más hay, superan actualmente las 250.
Todos los que se han llenado la boca con que Madrid nos roba son los
mismos que amontonan cuentas ilegales en Andorra o en Suiza con cientos de millones de euros obtenidos de la Banca Catalana y del cobro
mafioso de comisiones ilegales. ¡Basta de engañar a los catalanes!. Y por
si todo esto fuera poco tenemos al gobierno de la Nación que al jurar su
cargo se comprometió a defender la unidad de todo el territorio español
bajo cualquier situación y circunstancia en una actitud pasiva y consentida. ¡Ni lo ha hecho, ni lo está haciendo, ni lo hará!.
Finalmente es indignante que los ciudadanos que se sienten igual de orgullosos de ser catalanes como españoles no puedan expresar su opinión
porque de alguna manera los políticos separatistas están llevando a crear
un clima de enfrentamiento simplemente por tener distinta manera de
sentirse identificado con una cultura, nos llevan a tener que elegir entre
ser una cosa o ser otra no tienen cabida las dos y lo peor es que los catalanes nos estamos dejando llevar por esa corriente. Estos políticos separatistas que se jactan de querer llevar a cabo el hecho más democrático
que puede haber que es votar son los mismos que están enfrentando a la
sociedad, ¿eso es democracia?, ¿Es eso lo que queremos?, ¿queremos dos
sociedades catalanas enfrentadas?.
“A FIN DE DERRAMAR GLORIOSAMENTE SU SANGRE Y SU
VIDA POR SU REY POR SU HONOR POR SU PATRIA Y POR LA
LIBERTAD DE TODA ESPAÑA.” (Cita: Rafael Casanova).
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Us expliquem el procés participatiu de la modificació de la Llei de creació del municipi de Badia del Vallès

El mes de març, l’Ajuntament de Badia
del Vallès va engegar un procés participatiu, amb la finalitat d’aconseguir un
millor sistema de finançament, just i suficient, mitjançant una proposta de modificació de la Llei de creació del municipi. Totes les forces polítiques que formen
part del consistori es van unir per defensar la ciutat i aconseguir un finançament
estable garantit per llei.
Durant els mesos de març, abril i maig
l’alcaldessa, Eva Menor, els portaveus
dels grups municipals del consistori
(Quim Duran, AEB; Antonia Escrivá,
PP; Eusebio Argueta, ICV-EUiA; Carme Mateu, CiU; Raúl Ortiz, PxC) i alguns regidors i regidores, es van reunir
amb un bon nombre de veïns i veïnes a
peu de carrer, en un seguit de reunions
setmanals que es van organitzar a totes
les comunitats de la ciutat.

Durant aquests mesos, a banda de les reunions a les comunitats, també es van
organitzar altres trobades a d’altres indrets, com al Casal de Joves, per al més
joves de la ciutat; al Casal d’avis, per explicar tot el procés a la gent gran o la que
es va fer per a entitats i associacions a
l’Auditori Municipal. En aquest sentit,
la Biblioteca Vicente Aleixandre, també
va acollir diverses reunions d’aquest caire, per informar a totes les persones que
no havien pogut assistir en el seu moment, a la comunitat que els pertocava.
Fins i tot, es va organitzar una trobada
per explicar el funcionament del pressupost municipal de l’Ajuntament.

Les reunions van ser molt participatives.
Cadascú podia dir la seva opinió. De fet,
es van recollir diverses propostes i suggeriments. Al llarg de tots aquests mesos,
s’han anat recollint signatures d’adhesió
al document de proposta de modificació
de la Llei, que hores d’ara es presentarà
al Parlament de Catalunya per aconseguir un finançament just i suficient per
a la ciutat, que estigui garantit per llei.

Especial de l’Informatiu

Trobada amb el jovent, al Casal de Joves

Per explicar tot el procés, es van editar
diversos materials: des d’un vídeo explicatiu per difondre a través de les xarxes
socials, cartes a tots els veïns i veïnes i
també, un Informatiu específic.

Trobada a l’Auditori Municipal amb les entitats i associacions

Vídeo explicatiu sobre la proposta de modificació de la Llei de

del municipi

creació de Badia del Vallès.

Reunió al carrer de Menorca

Reunió a l’avinguda de la Mediterrània

Sessió informativa sobre el pressupost municipal a la Biblioteca Vicente Aleixandre

Per què demanem un millor sistema de finançament?
L’any 1994, es va aprovar la Llei de creació del municipi 1/1994, de 22 de febrer,
que garantia la subsistència de Badia del
Vallès, amb la condició que progressivament l’aportació econòmica que atorga la
Generalitat de Catalunya s’acabaria reduint i finalment, podria desaparèixer.
Malgrat els esforços que ha fet Badia del
Vallès per incrementar els ingressos, la situació econòmica de la ciutat no ha canviat, per diversos motius. La ciutat pateix
un gran dèficit estructural a causa de la

manca de territori que li impedeix augmentar l’activitat econòmica i perquè els
impostos i taxes no permeten obtenir ingressos propis suficients per mantenir les
despeses del municipi.
És per tot això que tots els grups polítics
que formen part del consistori van acordar en la Junta de Portaveus de juliol de
2013, obrir un procés participatiu amb
una Proposició de llei que té per objecte
establir un nou sistema de finançament
diferenciat que garanteixi la suficiència

financera del municipi, tal com estableixen els articles 9.1 i 9.5 de la Carta europea d’autonomia local (redactada a
Estrasburg el 15 d’octubre de 1985), l’article 142 de la Constitució espanyola, els
articles 217, 218 i 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i altres disposicions de règim local. Aquesta llei planteja
també un nou sistema transitori que dóna
compliment a allò acordat tant a la Llei
creació del municipi, com al conveni de
finançament.

GRÀCIES A LA TASCA ALTRUISTA
DEL GRUP MOTOR!
En aquest procés es va comptar amb un
grup de ciutadans i ciutadanes (grup
motor), escollits per diferents rangs
d’edat, que van ser la guia principal del
procés participatiu i van col·laborar en
tot el material que s’ha editat.

Membres del Grup Motor

Especial Procés Modificació de la LLei

El Consell d’Alcaldes
del Consell Comarcal recolza la proposta de finançament de Badia del
Vallès
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formen part del consistori, “d’establir un nou sistema de finançament diferenciat, que garanteixi la
suficiència financera del municipi,
tal com estableixen els articles 9.1 i
9.5 de la Carta Europea d’Autonomia Local, l’article 142 de la Constitució Espanyola, els articles 217,
218 i 219 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i altres disposicions
de règim local”. Una llei que planteja un nou sistema transitori que
doni compliment a allò acordat
tant a la Llei creació del municipi,
com al conveni de finançament.
L’alcaldessa va exposar la problemàtica que pateix la ciutat, explicant
que “l’any 1994, es va aprovar la
Llei de creació del municipi 1/1994,
de 22 de febrer, que garantia la subsistència de Badia del Vallès, amb

la condició que, progressivament,
l’aportació econòmica que atorga la
Generalitat de Catalunya s’acabaria
reduint i finalment, podria desaparèixer”. Davant d’aquest fet, l’edil va
manifestar que “malgrat els esforços
que ha fet Badia del Vallès per incrementar els ingressos, la situació
econòmica de la ciutat no ha canviat”. En aquest sentit, va desglossar les causes del dèficit estructural
que pateix la ciutat “ la manca de
territori que li impedeix augmentar
l’activitat econòmica i la insuficiència dels impostos i taxes que no permeten obtenir ingressos propis suficients per mantenir les despeses del
municipi”.
També va explicar que “el veritable problema rau en la insuficiència de base fiscal del municipi amb

caràcter permanent”,
ja que no es pot superar per l’acció ni
les decisions de l’administració municipal. La insuficiència de base fiscal ve
condicionada per la
realitat territorial i
socioeconòmica del
municipi, reconeguda i acceptada
per la mateixa Llei de creació i que
fa de Badia del Vallès un municipi
especial molt diferenciat de la resta
de municipis de Catalunya.
Per acabar, Menor, va explicar a
tots els alcaldes i alcaldesses que el
municipi va obrir un procés participatiu, per tal de recollir avals entre la ciutadania i portar al Parlament de Catalunya una proposta

la ciutadania de Badia en aquest
procés, que vol aconseguir la moQuè passa amb la modificació de dificació de la Llei de creació del
la llei d’independència de Badia? municipi. Mentrestant, els nostres
On som ara?
representants han anat reunint-se
amb els diversos partits polítics del
Els mesos anteriors a l’estiu han Parlament i alts càrrecs instituciobullit d’activitat al voltant de la nals de la Generalitat per fer avanmodificació de la Llei d’indepen- çar la modificació de la Llei.
dència de Badia del Vallès. El pas- S’han realitzat accions informatisat mes de març totes les forces po- ves al Casal d’Avis, al Casal de Jolítiques es van unir per reclamar ves, a la biblioteca, amb les entitats,
amb una sola veu un finançament amb els infants. S’ha creat un grup
just i estable per a la ciutat. Imme- ciutadà (el Grup Motor), que s’ha
diatament es van posar en marxa anat reunint per acompanyar i astot un seguit d’accions per implicar sessorar el procés. S’han fet diverses accions informatives
(vídeo, fullets, articles
al butlletí municipal
i a la web…). La celebració del 14 d’abril va
convertir-se també en
un clam unitari per a la
modificació de la Llei.
S’han mobilitzat molDe esquerra a dreta: Juan Antonio Lancho (PSC), Eusebio Argueta
tes persones per dema(ICV-EUiA), Marta Figueras (antiga portaveu de CiU –a l’actualitat és
la Sra. Carme Mateu)–, Eva Menor (Alcaldesa), Quim Duran (AEB), nar la signatura del doAntonia Escrivá (PP), Raúl Ortiz (PxC).
cument d’adhesió a la

modificació de la Llei. Els nostres
representants polítics, encapçalats
per l’alcaldessa, Eva Menor i acompanyats per membres del Grup
Motor, han celebrat reunions a totes les comunitats del municipi.
Aquestes reunions van ser un espai privilegiat perquè els veïns i
veïnes coneguessin de primera mà
la proposta de modificació de la
Llei, pactada per totes les forces
del consistori. Es van poder fer
preguntes, consultar tots els dubtes, fer propostes i suggeriments,
manifestar opinions. En total,
s’han realitzat més d’una quarentena de reunions a peu de carrer,
en les quals han participat aproximadament una vintena de veïns i
veïnes a cadascuna.
Aquesta acció dels nostres representants polítics és inèdita i molt
especial. Pocs municipis poden
explicar que l’alcaldessa i els regidors i regidores han anat a totes
les comunitats de veïns a explicar
algun tema. Però es tracta d’un
tema tan excepcional i important

per a la ciutat i les persones que
hi viuen, que el consistori ha hagut de plantejar-se accions poc comunes. I és que l’Ajuntament ha
volgut que tots els veïns i veïnes
estiguessin perfectament informats sobre què representa aquesta modificació. Per aconseguir-ho,
calia un contacte directe amb la
ciutadania. És d’agrair l’esforç de
l’alcaldessa i dels regidors i de les
regidores dels diversos partits, que
han estat presents durant tants
vespres a les comunitats de veïns
de Badia. També cal agrair molt
especialment la feina desinteressada de la ciutadania del grup motor, que han estat la guia principal
del procés participatiu i que també han col·laborat en les reunions
a les comunitats i en la recollida
de signatures. I per descomptat, la
presència de tants veïns i veïnes a
les reunions i espais informatius.

Els Alcaldes i Alcaldesses que formen part del Consell Comarcal del
Vallès Occidental recolzen la proposta de modificació de la llei de
creació del municipi de Badia del
Vallès, així ho van manifestar durant la celebració del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses el passat dia 2
de juliol.
L’alcaldessa Eva Menor, va explicar
l’acord de tots els grups polítics que

“I ara què?”

I ara què?
Podem dir que una gran part de la
feina ja està feta:

de modificació de la Llei de creació del municipi amb el màxim
recolzament dels ciutadans i ciutadanes. Durant els mesos de març,
abril i maig, els representants de
tots els grups polítics del Consistori, es van reunir amb un bon
nombre de veïns i veïnes, organitzant més d’una quarantena de reunions a peu de carrer i a d’altres
equipaments. n

-Els veïns i veïnes estan ben informats i han pogut aclarir els dubtes que tenien.
-S’han recollit un munt de signatures al document que demana el
canvi de la Llei i que es portarà
al Parlament. Però encara queden
molts badiencs i badienques per
signar! Aquí encara tenim feina.
-Políticament, s’estan fent les gestions necessàries perquè la proposta de modificació de la Llei sigui
acceptada i aprovada pel Parlament al més aviat possible.
Ara cal esperar quins són els resultats de la proposta unitària de Badia del Vallès al Parlament. Caldrà
estar atents i preparats per iniciar,
si calgués, accions de suport als
nostres representants. Mentrestant, us animem a seguir signant
els fulls d’adhesió. Recordeu que
el futur de Badia s’està jugant ara
mateix i que tots i totes hem d’implicar-nos per assegurar l’èxit de la
proposta i una millor qualitat de
vida per a nosaltres i les pròximes
generacions de badiencs. n
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Millorant
la ciutat

- Supressió de les barreres arquitectòniques de l’avinguda de la Mediterrània
núm. 36 i 38.

ABANS

Aquest any 2014 estem destinant part
dels recursos municipals a mantenir
i millorar els carrers de la ciutat, els
equipaments i les escoles.

ABANS

DESPRÉS

El concepte de barrera arquitectònica
es fa servir per designar aquells obstacles
físics que impedeixen que determinats
grups de població puguin arribar, accedir o moure’s per un edifici, lloc o per
una zona en particular. Per exemple, les
vorades de les voreres són barreres arquitectòniques, ja que impedeixen que les
persones amb cadires de rodes puguin
desplaçar-se fàcilment per les ciutats.
També ho són les escales sense rampa.

- Arranjament de la vorera del carrer de la
Bètica amb l’avinguda de la Via de la Plata.

DESPRÉS

- Arranjament del paviment de la plaça de
la Sardana.

DESPRÉS

- Arranjament del paviment de l’avinguda
de la Via de la Plata núm. 1.

ABANS

ABANS
ABANS

MILLORES A LA VIA PÚBLICA
- Arranjament de l’encreuament de l’avinguda de la Mediterrània amb el carrer
d’Eivissa.

DESPRÉS

ABANS

- Supressió de les barreres arquitectòniques de l’avinguda de la Via de la Plata
núm. 2, en el pas de vianants .

DESPRÉS

DESPRÉS

Via Pública
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- Arranjament de la recollida d’aigües en
el pas de vianants de l’avinguda de Via de
la Plata, amb l’avinguda del Cantàbric.

DESPRÉS

DESPRÉS

DESPRÉS

ACTUAL

- Arranjament del paviment i supressió de
les barreres arquitectòniques de l’avinguda
d’Eivissa núm. 2 i 4.

ABANS

- Arranjament del paviment de l’avinguda de la Via de la Plata, davant del
Complex Esportiu.

ABANS

- Eliminació de la font del parc del carrer
de Menorca i construcció d’una pista esportiva.

ABANS

MILLORA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC
S’han substituït una desena de fanals malmesos als carrers: Bètica, Manxa i Saragossa.
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S’han millorat els vestidors.

MANTENIMENT DE LES
ESCOLES
- Escola Las Seguidillas
-S’han unificat dues aules.

MILLORES AL MERCAT MUNICIPAL
- S’han canviat els contenidors de residus i s’ha arranjat
la zona de reciclatge.
- S’ha arranjat el paviment de les terrasses del Mercat.
ABANS

DESPRÉS

MILLORES AL COMPLEX ESPORTIU
S’han arranjat les parets de vidre de la piscina i del
pavelló.

DESPRÉS

ABANS

- Escola La Jota i La Sardana

ACTUAL

S’han suprimit les barreres arquitectòniques, construint
dues rampes d’accés des del pati a la zona del pavelló esportiu de les escoles.

- S’han substituït totes les bicicletes de spinning.

DESPRÉS
ACTUAL
ACTUAL

- S’ha pintat el terra del Mercat.

- S’ha substituït el paviment de la zona d’espera de la
piscina coberta.

MILLORES AL POLIESPORTIU
DE L’AVINGUDA del TIBIDABO
S’han instal·lat noves ombrel·les a l’entorn de la piscina
exterior.

ABANS

ACTUAL
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REFORMA DEL PARC de
JOAN OLIVER
La rehabilitació del Parc Joan Oliver es basa en recuperar la gran esplanada central del parc i transformar-la en
un espai multi funcional on poder-hi realitzar el màxim
d’activitats col·lectives. Per aconseguir-ho es millorarà
l’esplanada de sauló existent, es realitzarà un nou sistema
de drenatge lineal que recollià totes les aigües superficials,
també s’incorporarà un nou mobiliari i una il·luminació
perimetral que conjuntament amb la resituació dels jocs
infantils permetrà un ús més flexible de l’espai.
A nivell urbà, es millorarà l’accessibilitat al parc i la
connectivitat amb els diferents carrers. Alhora, s’augmentaran els accessos i les circulacions a través del parc.

Es restaurarà la pèrgola existent i es mantindrà tot l’arbrat. En aquest sentit, també s’incorporaran noves espècies vegetals i s’augmentarà la franja de prat verd per
tal de proporcionar diferents tipus d’ambients dins del
propi parc.

REFORMA DE L’APARCAMENT DEL CARRER de SANTANDER
La reforma de l’aparcament consistirà en la pavimentació del
terreny i la construcció de dues zones d’aparcament. També
es millorarà la via d’accés, tant per a vehicles com per a vianants. Així mateix, es preveu l’eliminació de les barreres arquitectòniques, el fet de garantir la seguretat dels vianants i
la resolució de la connexió entre la plaça de la Sardana i la
zona d’aparcament superior i la inferior. Tanmateix, es pretén aprofitar els espais entre els aparcaments i les voreres, amb
zones verdes i mantenir l’accés dels vehicles de descàrrega a la
zona de comerç.
L’aparcament continuarà essent totalment gratuït i el cost de
l’obra de remodelació l’assumirà l’Ajuntament, gràcies a la
subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El projecte encara resta pendent de licitació i el pressupost
d’execució és de 358.088,03 € sense IVA.

Aquesta reforma s’està licitant en aquests moments.
El pressupost és de 1.011.123,48 euros que aniran a càrrec de la subvenció que atorga l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, dins del marc de Catàlegs d’Actuacions Metropolitanes

I CONTINUEM
TREBALLANT EN:
- L’arranjament de les càmeres frigorífiques de
carn i peix del Mercat
Municipal.
- La millora dels carrers del voltant del Mercat
(Av. de la Via de la Plata) i l’eliminació de les
barreres arquitectòniques d’accés al Mercat.
- La supressió de les barreres arquitectòniques de
l’avinguda de la Mediterrània, 4-6-8 i 10.
- La reposició de l’enllumenat públic malmès.
- L’arranjament de la canalització de les aigües
pluvials de l’avinguda de la Mediterrània 26 i 28.
- La pavimentació dels aparcaments de l’avinguda
de la Mediterrània.
- La substitució del paviment del pavelló del
Complex Esportiu.
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L’Ajuntament de
En temps de
Servei
Badia amb les
crisi, cultivem la d’Adolescència
persones aturades comunitat!
L’atur i les conseqüències de l’atur per a tantes famílies del nostre municipi és un dels temes que més preocupen el govern municipal. Amb les limitacions que
té un ajuntament i especialment, un ajuntament de les
dimensions del de Badia, s’està fent tot el possible per
donar resposta a aquest gravíssim problema.
En aquesta direcció, cal destacar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l´Associació d’Aturats Actius, per promoure l’autoorganització i la iniciativa de
les persones aturades. L’associació ha creat el projecte
Espai Multiserveis, un espai d’assessorament, formació,
suport emocional, recuperació de l’autoestima i activitats, per al col·lectiu de persones aturades. Per dur a
terme el projecte, l’Ajuntament ha autoritzat l’associació perquè utilitzi el local situat al carrer de l’Algarve,
4.
Durant aquest trimestre, es duran a terme diversos
plans ocupacionals que permetran la contractació del
voltant d’una quarantena de persones aturades.
El primer pla ocupacional ja s’està duent a terme i ha
permès la contractació d’onze persones, beneficiàries de
la prestació de Renda Mínima d’Inserció, que estan realitzant tasques de jardineria. Les persones candidates
són seleccionades pel SOC.
Durant el setembre i l’octubre, s’iniciaran dos plans
ocupacionals finançats al 80 % per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El primer, de capacitació agrícola, permetrà contractar 13 persones. El segon, que intervindrà als espais interblocs, permetrà contractar-ne quatre
més. Aquests dos plans estan destinats a persones usuàries de Serveis Socials amb ingressos molt baixos i familiars a càrrec, i a aturats de llarga durada. Tenen un
component formatiu molt alt i exigeixen un compromís de les persones participants pel que fa a iniciar un
itinerari formatiu personal.
Durant aquest trimestre, s’iniciaran també dos projectes dintre del programa Treball i Formació del Servei
d’Ocupació de Catalunya: “Servei d’auxiliar de neteja
per a gent gran” i “Treballs de rehabilitació d’equipament municipal i millora de la via pública”, oberts a
persones aturades de Badia i que permetran contractar
6 persones. La Diputació de Barcelona també permetrà
la contractació de diverses persones en àmbits especialitzats (gent gran, petita infància, comerç...).
S’ha iniciat també una col·laboració amb l’empresa Activa per contactar amb empreses de la nostra àrea i explorar vies de col·laboració que permetin afavorir l’ocupació de persones que viuen a Badia. Igualment, s’està
treballant amb l’empresa Coma per crear una línia d’actuacions que millorin l’ocupabilitat de les persones aturades de Badia. Finalment, s’han establert contactes
amb diverses entitats del món de l’economia social amb
la mateixa finalitat: reduir l’atur a Badia del Vallès.

Vivim una època de crisi social i econòmica en la qual
és clau reforçar la cooperació entre el màxim de persones i plantejar noves respostes per millorar la qualitat
de vida de la comunitat de Badia. El Pla de Desenvolupament Comunitari, que ha aconseguit sobreviure gràcies a la mobilització dels veïns/es i entitats i
l’aposta de l’Ajuntament, malgrat la voluntat inicial al
2014 de la Generalitat de suprimir-lo, és un espai on
cultivem la solidaritat i la col·laboració entre persones i agents molt diversos i intentem promoure totes
les iniciatives que generin un canvi social positiu per
a Badia.
La cobertura de les necessitats bàsiques és un dels àmbits prioritaris en el qual hem treballat durant el curs,
des de la Comissió de Respostes Comunitàries a la
Crisi del Consell de Serveis Socials, que està formada
pel Voluntariat Social, Aturats en Actiu, la Fundació Tallers, la FEC, el Banc del Temps, Comerç Just,
Església Evangèlica, veïns/es no associats, Creu Roja,
ICV, AEB, PSC i els Serveis Socials de l’Ajuntament.
Entre d’altres coses, hem incrementat l’organització
i el volum de les recollides d’aliments. Entre octubre
de 2013 i ara, hem realitzat 4 recollides d’aliments,
implicant més de 100 voluntaris/àries, associats o no,
des dels alumnes dels instituts fins a gent gran. Aquestes recollides han sumat aproximadament 4.000 quilos d’aliments, que s’han repartit a les famílies amb
menys ingressos de Badia i han pogut complementar
els repartiments periòdics ja organitzats per Serveis
Socials, amb les tres entitats que se’n fan càrrec: Església Evangèlica, Voluntariat Social i la parròquia. Des
de la Comissió, també estem iniciant cicles de tallers
d’economia domèstica, gestionats per la Creu Roja i la
FEC, en àmbits com l’economia energètica i la cuina
anticrisi.
Ha crescut molt durant aquest curs l’Intercanvi, servei d’intercanvi de roba infantil, gestionat per Pla de
Desenvolupament Comunitari i el Voluntariat Social. Ara, comptem 220 persones que hi col·laboren o
intercanvien roba i 404 infants que es beneficien del
projecte. S’ha pogut consolidar la col·laboració amb
La Caixa, que finança en part el projecte i entitats
com la Fundació Tallers, que assumeix el servei de bugaderia de l’Intercanvi i la Creu Roja que aporta roba
regularment. Altres iniciatives exitoses com la campanya d’intercanvi de joguines, el mercat de segona mà
i artesania no professional (organitzat per un grup de
veïns/es) han rebut el suport del Pla Comunitari.
Aquest curs continuarem treballant des de la innovació social i l’acció comunitària, per reduir els efectes
de la crisi, promoure la convivència intercultural i intergeneracional, la valorització de l’entorn urbà i verd
de Badia. Necessitarem, més que maila vostra col·
laboració! Si en voleu saber més, poseu-vos en contacte amb placomunitari@badiadelvalles.org o passeu
pel Casal de Joves.

Des de l’Ajuntament de Badia del Vallès s’ofereix aquest servei destinat a adolescents del municipi i té la seva seu al Casal de Joves (C/ Porto, s/n).
El Servei d’Adolescència actua als espais on interactuen els
adolescents, fan vida i es relacionen. Genera projectes que
donen resposta a les seves necessitats i realitza un acompanyament socioeducatiu en aquesta etapa vital.
Els educadors d’adolescents estan presents a tots aquells espais on els joves interactuen, contacten amb ells i estan disponibles perquè els joves tinguin un referent adult de confiança que els pugui ajudar, assessorar i/o acompanyar en
els diferents processos per als quals estan passant. Perquè
aquesta relació es consolidi i es pugui treballar per a la millora de la qualitat de vida d’aquests joves, els educadors treballen amb diferents grups de joves de manera setmanal realitzant diferents projectes i/o activitats que s’adapten a les
seves necessitats i interessos.
A banda d’aquest projecte que esdevé l’eix central de la seva
feina, es porten a terme altres projectes relacionats amb els
diferents escenaris (escola, esports, equipaments, comunitari, cultural i altres).
- Dins dels instituts es desenvolupen projectes de manera conjunta:
Sidecar: projecte destinat a l’acompanyament dels alumnes
de primer d’ESO per part d’alumnes de 4t d’ESO durant el
primer trimestre.
Al llarg del projecte es realitzen diferents trobades en espais formals i no formals on l’alumne de 4tr fa de referent
i acompanyant en temes relacionats amb la convivència i
altres aspectes o dubtes que puguin sorgir a l’inici de curs.
En aquest projecte participen al voltant d’uns 80 adolescents per institut.
Elecció delegats a 1r d’ESO: projecte destinat a la tria dels
delegats de primer d’ESO on es reflexiona d’una manera
participativa i dinàmica sobre la importància de triar un representant de classe, i sobre les funcions i paper que aquest
desenvolupa al centre.
Hi participen al voltant de 60 adolescents per institut.
Delegats: projecte on es realitza un acompanyament en la
creació i dinamització de la junta de delegats dels instituts.
En aquest espai es tracten aspectes relacionats amb el centre,
la participació i la convivència, desenvolupant accions participatives a nivell de centre i comunitàries.
Hi participen al voltant de 30 joves per centre.
Trobada de delegats i mediadors: des de la Comissió de
Participació s’organitzen dues trobades dedicades a la formació dels delegats i mediadors dels dos centres de secundària del municipi. La primera trobada es realitza al llarg del
primer trimestre i la segona, al llarg del tercer trimestre. En
aquestes trobades participen al voltant de 70 alumnes dels
dos centres.
Schoolworkers: projecte vinculat a l’hora del pati dels instituts on les figures educatives són accessibles per facilitar
espais d’interacció. En aquest projecte poden participar els
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alumnes dels dos instituts, ja que els educadors s’adrecen als
dos centres educatius.

Participen en la gestió, organització i execució de l’esdeveniment al voltant de 50 joves.

La participació comunitària va ser del voltant de 300 persones.

- Vinculats a l’esport es desenvolupen projectes coordinats amb el Servei d’Esports per oferir espais d’iniciació
a la pràctica esportiva.

D’altra banda, l’activitat té una participació d’unes 200
persones (mares, pares, nens, nenes, adolescents, etc.).

Voluntariat amb infància: a través del voluntariat, els
adolescents ajuden al desenvolupament del projecte d’infància. Hi participen 20 adolescents, ja sigui en activitats
puntuals com en projectes, de manera més continuada.

Enforma’t: projecte on s’ofereixen diferents accions esportives destinades a diferents grups per fomentar la pràctica
esportiva i treballar aspectes relacionats amb les habilitats
socials, competències socioemocionals i potencialitats dels
adolescents.
Hi participen al voltant de 60 adolescents.
Campionat de frontó: Aquest campionat obert a tota la
població es va crear per la demanda d’un grup d’adolescents
jugadors de frontó i se n’han fet tres edicions. Aquest campionat es fa al juliol.
Hi participen al voltant de 20 joves.
- L’espai Casal de Joves vol ser referent per als adolescents del municipi. Dóna dos tipus de serveis i es gestiona de manera conjunta amb l’associació AIGMB:
Sala Roja: aquest espai és un punt de trobada, obert a les
tardes de 17h a 19.30h, de dilluns a dijous, amb una programació estable a més de disposar de jocs i espai lectura.
Aquest espai és d’entrada lliure i està obert a realitzar activitats proposades pels adolescents.
Hi participen al voltant de 30 joves.
Cessió de sales del Casal de Joves: aquest servei està
obert als adolescents i els ofereix espais per a la realització
d’accions concretes de manera estable durant la setmana
o de manera puntual. Aquestes sales es cedeixen a través
d’un contracte que implica l’acceptació de la normativa i
la col·laboració en els diferents esdeveniments que es generen al municipi.
Hi participen al voltant de 65 joves.
- Vinculat al Servei de Cultura i l’àmbit comunitari,
es realitzen diferents accions que surten de la iniciativa dels adolescents, on s’hi impliquen de manera
activa tant en l’organització com en la gestió.
Túnel del Terror: acció realitzada i ideada pel col·
lectiu adolescent. El 31 d’octubre dinamitzen un espai de la ciutat per oferir una oferta de lleure a tota la
població.

Carnestoltes: des del curs passat, aquesta acció està dinamitzada pels delegats dels instituts per incloure una oferta
juvenil dins de la programació municipal.
Participen al voltant de 40 adolescents en la gestió, organització i execució.
D’altra banda, l’activitat té una participació d’unes 300
persones (mares, pares, nens, nenes, adolescents, etc.).
Dance Expression Day: esdeveniment ideat per dues
noies del municipi que volien que la ciutat fos el referent de la dansa urbana. Durant aquest curs se’n farà la
tercera edició, on s’impliquen diferents col·lectius que
tenen en comú la pràctica de la dansa.
Participen de manera activa al voltant de 50 adolescents, amb els tallers de ball, exhibicions, etc.
La participació comunitària és del voltant de 600 persones.
Festa Major (Los bloques hablan): es fa un acompanyament en l’elaboració i organització dels esdeveniments
vinculats a “Los bloques hablan”, on participen 15 joves
del municipi en l’organització, gestió i execució de l’esdeveniment, per oferir un espai juvenil dins de la Festa Major del municipi.
La participació comunitària és del voltant de 500 persones.
Festes Casal de Joves: de manera puntual, al llarg del curs,
es realitzen diferents festes on els mateixos adolescents són
els ideòlegs i organitzadors. Aquestes festes són publicades
via xarxes socials i es realitzen en horari de tarda.
Tanmateix es fan altres accions amb serveis on la participació juvenil és molt important per promoure actituds
positives dins de l’organització.
Dia del drets dels infants: diada destinada a la conscienciació de la població sobre els drets dels infants. Es realitzen diferents tallers vinculats als drets i les activitats són
dinamitzades pels mateixos adolescents. La jornada s’organitza conjuntament amb els serveis de Petita Infància i
Família, Infància i Adolescents.
20 joves van participar-hi portant a terme els tallers i donant suport a les activitats.

Voluntariat amb el Pla de Desenvolupament Comunitari: es plantegen diferents accions amb gent adulta i gent
gran, amb l’elaboració de projectes conjunts per afavorir la
convivència.
Casal d’Estiu Adolescent: durant les tres primeres setmanes del mes de juliol, el servei d’adolescència organitza el
Casal d’Estiu, de dilluns a dijous, de 10 a 14 h. Es realitzen diferents activitats, piscina i sortides durant les vacances d’estiu.
Hi participen al voltant de 50 adolescents d’entre 12 i 18
anys.
Per a qualsevol informació que necessiteu, podeu posarvos en contacte amb els educadors del Servei d’Adolescència trucant al 937186397 o passant pel Casal de Joves (C/
Porto, s/n).
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Servei d’Infància
Des del Servei d’Infància de
l’Ajuntament de Badia del Vallès
es porten a terme diferents projectes destinats a infants de 6 a 12
anys del municipi i les seves famílies.
Totes les activitats tenen l’objectiu
d’afavorir el desenvolupament òptim dels infants, responent a les seves necessitats i proporcionant-los
espais que els permetin ser agents
actius en la vida comunitària del
municipi.
• Casal dels Infants: ofereix activitats dilluns i dimecres a la
tarda, on els infants de 6 a 12
anys poden compartir moments
de joc amb altres nens i nenes,
participar en tallers, veure pellícules, organitzar i participar en
activitats comunitàries i puntualment, fer sopars, vetllades i
acampades. Qualsevol d’aquestes
activitats està sempre oberta a la
participació de les famílies.
Actualment hi ha 40 places disponibles per a aquest servei.
• Espai de Joc: activitat basada
en el joc lliure que es realitza dimarts i dijous, al pavelló de les escoles La Muñeira i Las Seguidillas.
En aquesta activitat, mitjançant
els racons de joc, l’infant pot experimentar, desenvolupar la seva
creativitat i imaginació, aventurar-se en el seu propi joc, fer noves amistats i gaudir d’un ambient
agradable amb altres infants. L’activitat està destinada als infants de
6 a 12 anys i les seves famílies (els
infants de 1r i 2n han d’assistirhi acompanyats per una persona
adulta). El servei està obert a tots

els infants del municipi que desitgin participar-hi.
Actualment s’atén al voltant d’uns
70 infants.

de Petita Infància i Família, Infància i Adolescents.
La participació comunitària va ser
al voltant de 300 persones.

• Sortim al carrer: cada divendres a
la tarda, a la plaça de l’Ajuntament
,portem a terme activitats lúdiques
per als infants i les seves famílies.
Actualment hi participen al voltant de 100 infants.

• Activitats de Nadal al carrer: durant les vacances escolars de Nadal,
a la plaça de l’Ajuntament, s’ofereixen activitats de lleure de diferent
caire: creatives, esportives i de joc
lliure, entre d’altres.

• Tallers de música i creativitat:
aquesta activitat es realitza en collaboració amb Aldees Infantils
SOS de Catalunya. Està destinat
a infants de 6 a 12 anys i les seves
famílies.
Al llarg del 3r trimestre del curs
2013-2014, es van passar enquestes a infants de Badia amb l’objectiu de detectar quins interessos i
desitjos tenien amb relació a activitats de lleure.
En base a les necessitats detectades, es pretén que els infants del
municipi puguin tenir més recursos i oportunitats per desenvolupar-se i créixer; en segon lloc,
volem aconseguir que els infants
adquireixin coneixements nous
i que descobreixin altres realitats
diferents i, per últim, que puguin
explorar tot allò que han après
sortint del municipi i experimentant de primera mà els nous coneixements.
Aquest nou curs, 20 infants del
municipi podran gaudir gratuïtament els dimarts i dijous d’activitats relacionades amb la música i
la creativitat.

• Consell dels Infants: projecte que
es desenvoluparà durant aquest
curs 2014-2015. L’objectiu principal es donar veu al infants del municipi i fer possible que els infants
siguin subjectes actius de Badia del
Vallès.

• Dia dels drets dels infants: diada destinada a la conscienciació de
la població respecte als drets dels
infants, on es realitzen tallers vinculats al drets. La jornada s’organitza conjuntament amb els serveis

• Carnestoltes: el diumenge de
Carnestoltes, conjuntament amb
el servei de Petita Infància i Família, s’organitza el carnestoltes familiar municipal.
La participació comunitària és al
voltant de 250 persones.
• Casal d’estiu municipal: activitat portada a terme durant el mes
de juliol, per a infants de 3 a 12
anys. Les places disponible són 70.
• Festa Major: s’organitzen i
s’executen, conjuntament amb el
servei de Petita Infància i Família i
entitats del municipi, les activitats
que es porten a terme al llarg del
cap de setmana de Festa Major.
La participació comunitària és al
voltant de 500 persones.
• Voluntariat: projecte conjunt
amb el Servei d’Adolescència on
a través dels voluntariat els adolescents ens ajuden a portar a terme
els diferents projectes propis d’infància.
Hi participen 20 adolescents.

LíNEA VERDA
Un nou servei de consultes mediambientals i de
comunicació d’incidències
Des del mes de març,
l’Ajuntament de Badia del Vallès va posar en funcionament
el servei Línia Verda,
un canal de comunicació directe en temes
mediambientals amb
els ciutadans i empreses del municipi que
permet donar resposta a qualsevol consulta
mediambiental plantejada, a més de servir com a canal directe
de comunicació de les
incidències que es detectin en l’equipament
urbà del municipi.
Per accedir al servei Línia
Verda n’hi ha prou amb connectar-se al web www.liniaverdabadiadelvalles.cat,
a través d’un baner que s’ha
implantat al web municipal. Un cop registrat, l’usuari pot plantejar qualsevol
consulta a nivell mediambiental. Un equip d’experts en
la matèria, hi donarà resposta en un termini màxim de 24
hores. A més, també pot posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol incidència
que es detecti en l’equipament urbà del municipi.
Per facilitar encara més aquest
nou canal de comunicació,
l’Ajuntament de Badia del Vallès ha implantat el servei Línia Verda també, a través dels
dispositius mòbils. L’usuari es
pot connectar al web de Play
Store o APP Store en funció
de la tecnologia emprada en el
seu dispositiu mòbil (Android
/ iOS). Només cal seleccionar
l’aplicació Línia Verda i descarregar-la de forma gratuïta.
Un cop oberta l’aplicació al
telèfon, l’usuari pot decidir si
planteja una consulta o comnica una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill.
Per comunicar una incidència,
només cal seleccionar la categoria. A través de geolocalització, l’aplicació s’encarregarà de
detectar de forma automàtica
les coordenades exactes d’ubicació. Tot i així, l’usuari també

ho pot fer manualment, si decideix enviar l’avís en un altre
moment des d’un altre indret.
Posteriorment, es pot adjuntar
una foto de la incidència amb
una breu descripció. Un cop
enviada, el responsable nomenat per l’Ajuntament en rebrà una notificació. A partir
d’aquell moment, s’iniciaran
els tràmits per poder donar la
solució adient a la incidència
detectada. Un cop resolta, el
ciutadà rebrà una notificació
al seu mòbil.
El servei Línia Verda, a més
de ser un canal de comunicació directe de consultes i
incidències, ofereix àmplia
informació sobre legislació
mediambiental, sistemes de
gestió, residus, reciclatge,
contaminació acústica etc.
També serveix com a base de
consulta sobre tràmits administratius, ajuts i subvencions.
Línia Verda és un servei
completament gratuït. El ciutadà i empresa del municipi
podrà beneficiar-se dels avantatges que ofereix sense necessitat de dur a terme cap
contraprestació econòmica.
Amb la implantació d’aquest
servei, l’Ajuntament de Badia del Vallès pretén oferir als
ciutadans i empreses un canal
de comunicació directe per
així aconseguir un municipi
que compleixi les normes bàsiques de benestar social.

Octubre de 2014

l'informatiu 19
de Badia del Vallès

l'informatiu
20
La contraportada

Octubre de 2014

de Badia del Vallès

Toferim
tots els nivells
- Cursos de matí, tarda i vespre
- Cursos a distància
- Els cursos de català per a persones adultes et
permeten obtenir un certificat oficial en un any
lectiu.
- Clubs de lectura adaptats a diferents nivells
- Activitats culturals fora de l’aula
- Voluntariat per la llengua (inici el mes
d’octubre)
Proper període de matrícula:
del 15 al 19 de desembre de 201
Més informació: Servei Local de Català de
Badia del Vallès, Casal Cívic 2a planta, tel.
937293434, badia@cpnl.cat

