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El Parlament aprova un
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per a Badia del Vallès
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Telèfons d’interès
Ajuntament
OAC
Inst. Esportives
Serv. Mun. Ocupació
Biblioteca Municipal
Of. Benestar Gen.
Casal de Joves
Casal dels Infants
Mercat Municipal
Ecoteca
Notaria
ADIGSA
Atenció Ciut. Generalitat
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Prefectura Trànsit
Bombers
Emergències
IES Badia del Vallès
IES Fed. Montseny
CAP (informació)
CAP (urgències)
CAP (progr. visites)
Hosp. Parc Taulí
Creu Roja
Veterinària
FECSA (avaries)
Repsol Butano
Gas Natural
Sorea (aigua)
Renfe
Taxis Badia
Mossos d’Esquadra
Policia Local

93 718 22 16
93 693 33 00
93 718 36 54
93 718 16 62
93 719 03 94
93 718 01 58
93 729 46 51
93 718 77 58
93 718 66 14
93 718 40 51
93 719 08 61
93 228 71 00
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93 719 3610
93 724 75 00
93 298 65 00
085 // 080
112
93 718 75 06
93 718 51 14
93 719 26 00
93 719 26 01
93 728 44 44
93 723 10 10
904 106 106
93 729 03 27
900 770 077
901 12 12 12
900 760 760
93 718 24 12
902 240 202
93 729 44 34
088
902 01 04 08
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Badia del Vallès celebra la Diada Nacional de Catalunya
Un any més, l’Onze de Setembre va
congregar multitud de badiencs i badienques al voltant del Monòlit de l’Oreneta, on diferents entitats, associacions i
partits polítics de la ciutat van acudir a
realitzar la tradicional ofrena floral amb
motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
L’acte va culminar, com sempre, amb
l’ofrena per part de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, que va anar a càrrec

de l’alcaldessa, Eva Menor, i dels portaveus dels grups municipals del PSC,
Rafael Moya; de l’AEB, Quim Duran, i
de Badia en Comú, Elísabeth Ruiz, que
van escoltar amb solemnitat el Cant
dels Segadors, en presència de molts
ciutadans.
Abans, havien dipositat els seus rams
i ofrenes l’entitat Badia Sardanista,
la Penya Blaugrana de Badia del Vallès, el Centre Cultural Nova Badia,
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Rafa Moya, Eva Menor, Elísabeth Ruiz i Quim Duran escolten l’himne de Catalunya davant el Monòlit de l’Oreneta

l’Associació de Vidus i Vídues de Badia,
la Federació Catalana de Judo, la Fundació Tallers i una representació dels partits polítics i coalicions: Junts pel Sí, Badia en Comú i PSC de Badia del Vallès.
En acabat, la festa es va traslladar a la
contigua plaça Major, que va ser l’escenari d’una ballada de sardanes que, com
ja és tradició, havia estat organitzada per
l’entitat Badia Sardanista que, a més, va
oferir un refrigeri als assistents. n
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Badia prova un innovador
mètode de control de la
població de coloms
Badia del Vallès controlarà la
població de coloms del municipi mitjançant el subministrament d’un producte, anomenat Ovistop, formulat a base de
grans de blat de moro recoberts
amb nicarbazina, substància
que actua com a anticonceptiu
per als coloms.
Des del juliol, cada matí, tres
dispensadors automàtics escampen la dosi necessària per
a la població de coloms de la
ciutat (10 grams per colom).
L’empresa Ambiens, distribuïdora del producte, s’encarrega
de reomplir els dispensadors i
fer els corresponents censos de
coloms. El tractament es perllongarà del juliol fins al desembre, període de màxima reproducció dels coloms.
Cap risc
El producte que s’utilitza no
representa cap risc per a les
persones ni per als animals

Expectació mediàtica

domèstics. Per resultar tòxic
s’haurien d’ingerir 750 kg/dia
en humans, 30 kg/dia en gats i
150 kg/dia en gossos. Tampoc
té cap efecte nociu sobre la salut dels coloms ni de les aus rapinyaires que, eventualment,
poguessin menjar-se algun colom i, per la seva mida, no pot
ser ingerit per espècies més petites, com els pardals. Finalment, tampoc té cap risc ecològic ja que els grans de blat de
moro estan recoberts de silicona per evitar que, en cas de pluja, la nicarbazina arribi al medi
ambient.
Els avantatges d’aquest mètode
són, per una banda, una gran
efectivitat, ja que en un període de 4-5 anys de tractament es
pot assolir una reducció del 80
% de la població inicial i, per
una altra, que evita el sacrifici
de coloms. Cada mes, una parella de coloms posa dos ous i
en dos mesos, els colomins que
en resulten ja es reprodueixen,

Imatge d’un dels dispensadors instal·lats al
carrer

per això al cap d’un any una
sola parella de coloms pot haver generat uns 48 descendents.
Frenar la seva reproducció és la
millor forma de reduir les poblacions de coloms de forma
permanent. n

La posada en marxa d’aquesta mesura, va despertar la curiositat de molts mitjans de comunicació, que es van fer ressò de la
notícia i alguns dels quals, van visitar Badia per comprovar, de
primera mà, con funcionaven els dispensadors.
Les trucades van arribar també des d’altres ajuntaments, que es
van interessar per aquest mètode innovador i, alhora, respectuós amb el medi ambient. n
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40è aniversari de la inauguració de Badia
Arxiu Diari de Sabadell

El passat 14 de juliol es van
complir 40 anys de la inauguració del polígon Ciutat Badia, un
barri en aquell temps compartit
entre les poblacions de Barberà
i Cerdanyola del Vallès. L’acte
d’inauguració va comptar amb
la presència dels aleshores prínceps d’Espanya, Joan Carles i
Sofia, que van fer l’entrega simbòlica de claus a alguns dels primers veïns que havien d’ocupar
els nous habitatges. Tot i que se
n’havien projectat més, finalment van ser 5.372 els habitatges que es van construir i que

havien d’allotjar prop de 25.000
persones.
Aquest va ser un dels problemes a què es van haver d’enfrontar els primers habitants
de Badia, però no va ser, ni de
lluny, l’únic. Aquell barri perifèric tenia pisos, però li faltaven els serveis que la ciutadania necessitava. Molts d’aquells
problemes es van anar superant per la lluita i l’esforç dels
badiencs i les badienques: des
de la construcció i posada en
funcionament d’escoles i llars

d’infants, del centre d’atenció
primària i la llar d’avis, fins a
la més recent del Casal Cívic,
Badia del Vallès s’ha anat fent a
si mateixa.
Ara, 40 anys després, Badia
afronta nous reptes, com ara, entre d’altres, el desenvolupament
del Pla General Metropolità
del Front del Riu Sec, que permetrà dotar a Badia d’una zona
d’activitat econòmica. L’aprovació, al mes de juliol d’un finançament transitori especial per
a la ciutat, a l’espera que en la
Arxiu Diari de Sabadell

El príncep Joan Carles va lliurar personalment alguns dels títols de propietat dels habitatges

El príncep, el dia de la inauguració

nova legislatura parlamentària
se n’aprovi un d’específic i definitiu, ha d’alleugerir les tensions
financeres al municipi i garantir
la suficiència econòmica que permeti, des d’ara, començar a escriure el futur de la nostra ciutat.

Badia del Vallès va esdevenir
un municipi independent el 14
d’abril de 1994 i, en complir-se
els 40 anys de la seva inauguració (juliol de 2015), comptava amb una població de 13.932
habitants. n
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Ple Municipal
Ple del Cartipàs Municipal
El dimarts 30 de juny va tenir
lloc el primer Ple de la legislatura 2015-2019, un Ple Extraordinari en el qual es va donar
compte de les resolucions d’Alcaldia referents al Cartipàs Municipal per a dita legislatura.
Primer es va donar a conèixer
la nova organització municipal
del govern del PSC i les delegacions dels nous regidors. Com
a punt més destacat, hi havia la
creació d’una nova tinença d’alcaldia de Presidència. A partir
d’ara, els quatre tinents d’alcalde s’encarregaran de la direcció,
inspecció i impuls de quatre
àrees, respectivament: Territori,
Serveis Centrals, Presidència i
Acompanyament a les Persones.
Seguidament es va aprovar per
unanimitat que la periodicitat
de les sessions del Ple Municipal continuï sent d’una al mes,
concretament l’últim dimecres
no festiu, a les 18.30 h. Pel que
fa a la Junta de Govern Local,
les sessions continuaran sent
setmanals, els divendres a les
13 h. Aquesta mesura va tenir 9
vots a favor (PSC i PP) i 8 abstencions (AEB i BeC).
La constitució dels grups municipals va ser aprovada per unanimitat. Així, el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès
comptarà aquesta legislatura
amb 4 grups: Grup Municipal
Socialista (8 regidors/es), Grup
Municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (5 regidors/
es), Grup Municipal de Badia
en Comú (3 regidors/es) i Grup
Municipal de Partit Popular (1
regidora). Aquests grups municipals rebran una aportació econòmica de 890 euros fixos més
10 euros per regidor, a proposta de l’equip de govern. Aquesta xifra es manté respecte a
l’anterior legislatura el que, en
paraules del portaveu socialista, representa un estalvi ja que
ara hi ha dos grups municipals
menys. A més, considera la xifra més justa ja que, al seu parer, no beneficia els grups majoritaris, ja que la diferència entre
el grup que més rep i el que
menys, és de 70 euros. El portaveu de l’AEB, Quim Duran
va mostrar el seu desacord amb

la proposta i va proposar que la
xifra fixa fos més reduïda, i el
variable per regidor s’incrementés, al·legant que tampoc representaria una discriminació per
als grups més minoritaris. En
conseqüència, el seu grup municipal hi va votar en contra.
La proposta, però, va tirar endavant amb els vots a favor dels
regidors del PSC i de Badia en
Comú i l’abstenció de la regidora del PP, Saray Muñoz.
Acte seguit, es va votar la creació i composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes, que
es va aprovar amb 9 vots a favor (PSC i PP) i 8 abstencions
(AEB i BeC).
Un dels punts que va aixecar
més debat va ser el del règim
retributiu i la dedicació dels regidors. El portaveu del PSC va
anunciar que a partir d’ara tots
aquells que exerceixin tasques
de govern han d’estar acollits
al sistema de la Seguretat Social i cobrar en funció de la seva
dedicació (que va del 40 % al
100 %) i deixaran de rebre indemnitzacions per assistència
a reunions. També va anunciar la intenció de modificar el
Reglament Orgànic Municipal
(ROM) per tal de sancionar els
qui no compareguin a les sessions que els corresponguin.
La portaveu de BeC, Elísabeth
Ruiz, es va mostrar d’acord en
aquest últim punt però va proposar una reducció del 15 % en
les retribucions dels membres
de l’equip de govern i la modificació de les aportacions per
assistir a comissions informatives, incrementant l’aportació
per assistència a juntes de portaveus. El portaveu de l’AEB va
mostrar la seva perplexitat sobre aquestes propostes d’última hora. A més, va qüestionar
els percentatges de dedicació
dels regidors i el cost que tindrà això per a la ciutat. L’alcaldessa també va mostrar sorpresa
per les propostes de modificació de les indemnitzacions per
assistència a reunions recordant
que la proposta portada al Ple
havia estat acordada en Junta de Portaveus i va afegir que
s’havia plantejat una manera
més transparent de retribuir la

dedicació dels regidors. Va indicar, també, que el cost global
dels càrrecs electes es mantenia
i que, en cap cas, s’apujava el
sou dels regidors, tot el contrari
ja que la majoria dels regidors
de govern cobraran menys que
la passada legislatura.
Finalment, es va designar l’alcaldessa, Eva Menor, com a representant al Consell Metropolità de l’AMB, tal com preveu
la llei, amb 9 vots a favor (PSC
i PP) i 8 abstencions (AEB i
BeC).
Ple extraordinari de juliol
El dia 6 de juliol es va celebrar
el Ple extraordinari en el qual es
van aprovar, entre d’altres, les
modificacions del pressupost
i del quadre d’inversions per a
2015 amb els vots a favor del
PSC i les abstencions de la resta
de formacions (AEB, BeC i PP).
Abans, es va donar compte de
les resolucions d’Alcaldia, entre les quals hi havia l’aprovació
de la liquidació del pressupost
de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, la modificació del Cartipàs Municipal 2015/2019 i la
designació de regidors amb especial dedicació.
Ple extraordinari de sorteig
de meses electorals
El dimarts, 1 de setembre, es
va celebrar un Ple extraordinari
en el qual va tenir lloc el sorteig per escollir els membres de
les meses electorals (presidents/
es i vocals) per a les eleccions al
Parlament de Catalunya que es
van celebrar el 27 de setembre.
Ple d’aprovació del Compte
General 2014
El Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar en sessió extraordinària, el passat 9
de setembre, el Compte General de l’exercici 2014 per 8 vots
a favor (PSC), 3 abstencions
(BeC) i 5 vots en contra (AEB).
La regidora del PP va excusar la
seva assistència al Ple.
El punt va ser defensat per la
tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Montserrat Jiménez (PSC), que va declarar

que els indicadors del Compte
General eren bons i mostraven
una evolució positiva i va afirmar que l’Ajuntament complia
amb els indicadors d’estabilitat
pressupostària amb un nivell
d’endeutament raonablement
bo, que va xifrar en el 13,92 %,
molt per sota del 110 % que
s’estableix com a límit.
Per part del grup municipal de
Badia en Comú va intervenir la
seva portaveu, Elísabeth Ruiz,
que va anunciar l’abstenció del
seu grup en la votació. Ruiz va
destacar positivament el correcte compliment de l’estabilitat
pressupostària però va demanar
que es reduís el període mínim
de pagament, que actualment
es troba per sobre dels 60 dies
que marca la llei.
Quim Duran, portaveu de
l’AEB, va comunicar que el
seu grup no avalaria el Compte General i va lamentar que es
digués que l’Ajuntament tenia
superàvit però després no s’invertissin diners, recordant que
no tenia sentit tenir diners al
banc però deixar coses per arreglar.
Aquesta afirmació va ser contestada per l’alcaldessa, Eva Menor, que va recordar que una
cosa és la tresoreria i, una altra, el resultat comptable i que
tancar un resultat en positiu no
significava tenir diners al banc.
Per l’alcaldessa, el Compte General reflecteix que s’havia gastat amb prudència allò a què
l’equip de govern s’havia compromès i va afegir que, malgrat els recursos limitats que
té la ciutat, durant una època,
per efecte de la crisi, s’han hagut de duplicar o triplicar partides pressupostàries destinades
a programes determinats, com
ara beques.
Ple de setembre
En el Ple Municipal del dia
30 de setembre es va aprovar
per unanimitat donar suport a
l’acollida de població refugiada
víctima dels conflictes armats a
la Mediterrània que incloïa, entre d’altres, la declaració de la
ciutat com a municipi d’acollida. També per unanimitat es

van aprovar la proposta de festes locals per a 2016, fixades
pels dies 14 d’abril i 31 d’octubre; una moció presentada
per BeC per a la creació d’una
taula de diàleg dels ajuntaments
de l’àrea sanitària d’influència
de l’Hospital Parc Taulí i un últim punt afegit d’urgència de
suport per exigir una nova llei
reguladora del dret a l’habitatge
que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional, presentat per
la PAH.
A més, es va aprovar, amb 8
vots a favor (PSC) i 9 abstencions (AEB, BeC i PP), va ser
l’ampliació de la delegació de
competències a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de
dret públic derivats dels contractes de concessió administrativa de gestió de serveis públics
i/o del gaudi exclusiu del domini públic.
Amb el vot a favor de tots els
grups, excepte el PP, que es va
abstenir, es va aprovar la moció de BeC de suport als treballadors de Telefónica-Movistar,
punt defensat per un dels treballadors afectats. Seguidament,
un altre treballador en lluita, en
aquest cas de la planta de Valeo
de Martorelles, va intervenir per
defensar la següent moció, també del grup de Badia en Comú,
de suport a l’activitat industrial de la planta vallesana. Aquest
cop el suport va ser unànime ja
que la moció va ser aprovada per
tots els regidors del Ple.
El següent punt en l’ordre del
dia va ser una moció sobre
les prioritats del nou mandat
2015/2019, presentada també
per BeC, que va ser rebutjada,
amb 8 vots a favor (AEB i BeC)
i 9 vots en contra (PSC i PP).
Tots els grups van coincidir en
què el procediment per aprovar les prioritats del mandat no
és mitjançant l’aprovació d’una
moció unilateral per part d’un
sol grup, sinó fruit del consens.
Per això, l’equip de govern va
proposar treballar-ho de manera col·lectiva entre tots els
grups municipals. n
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Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya
El PSC repeteix com a força més votada a les eleccions al Parlament de Catalunya a Badia del Vallès mentre que Ciutadans
duplica els vots i salta a la segona posició.
El PSC va ser la força més votada a Badia del Vallès en les eleccions al Parlament de Catalunya
celebrades el passat 27 de setembre. Els socialistes van aconseguir 2.075 vots, 275 més que al
2012, el que representa el 27,36
% del total dels sufragis emesos
a la nostra ciutat.
En segon lloc es va situar Ciutadans, amb 1.912 vots (25,21
%), 1.136 més que en les anteriors eleccions. Com a tercera força va aparèixer Catalunya Sí que
es Pot, que va rebre 1.359 vots,
un 17,92 % del total. Aquesta
era la primera vegada que aquesta coalició (integrada pels partits
Podem, ICV, EUiA i Equo) es
presentava a les eleccions. Darrera d’ells va quedar el PP, amb
840 vots, un 11,07 % del total, que va perdre 223 vots respecte els comicis de 2012. Una
altra de les noves formacions
que es van presentar a aquestes

eleccions, Junts pel Sí (integrada per CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya i Moviment
d’Esquerres així com diversos
membres de la societat civil) va
aconseguir el 9,60 % dels vots a
Badia, això és, 728. La CUP va
obtenir el 5 % dels sufragis a la
nostra ciutat, el que es tradueix
en 379 vots, 178 més que en les
eleccions del 2012. Ja més lluny
– i sense haver assolit representació parlamentària – van quedar el partit animalista PACMA
(amb 118 vots, un 1,56 % del
total), Unió.cat (71 vots i 0,94
%) i Recortes Cero (65 vots i
0,86 %). Finalment, va haver-hi
38 vots en blanc, que representen el 0,50 % del total.
Alta participació
A Badia del Vallès la participació
va ser del 72,03 % xifra que, tot
i que més baixa que la del conjunt de Catalunya, representava

un augment de 12,61 punts respecte la de les eleccions del 25
de novembre de 2012, que va
ser del 59,42 %. El total de vots
emesos a Badia va ser de 7.623.
Victòria de Junts pel Sí
Pel que fa al total de Catalunya,
amb un 77,45 % de participació, la candidatura de Junts pel
Sí va aconseguir una còmoda
victòria, amb 62 diputats i diputades, lluny però de la majoria absoluta, que està fixada
en 68. Darrere, com a principal partit de l’oposició, va quedar Ciutadans, que va obtenir
25 escons. El PSC se situa com
a tercera força política al Parlament de Catalunya amb 16 diputats i diputades, per davant
de Catalunya Sí que es Pot i el

PP, amb 11 escons cadascun, i la
CUP que, tot i quedar-se amb
10 diputats (triplicant, això sí

els escons de l’última legislatura) molt probablement tindrà la
clau de la governabilitat. n
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Partits polítics

Rafa Moya Camarón
Portavoz del PSC

Por una Catalunya mejor en una España diferente
Sin duda el tema político de actualidad son las últimas elecciones al parlamento catalán.
El president Mas, para evitar hablar de su nefasta gestión al frente del gobierno catalán,
planteó estas elecciones en clave plebiscitaria. A pesar de que las elecciones plebiscitarias
no se recogen en nuestro ordenamiento jurídico ni constitucional, Junts pel Sí decidió
apostar por esta fórmula, con el objeto de demostrar su fuerza. Error. El resultado ha
debilitado, sin lugar a dudas, a esta fuerza política y su proyecto secesionista.
El resultado ha sido claro y da igual la suma que se haga: el resultado no da. Se puede
interpretar de diferentes maneras pero se han vuelto a equivocar y han medido mal sus
fuerzas, no han podido demostrar que los catalanes queramos la independencia. Como
se utiliza en derecho el “ onus probandi “, quien realiza una afirmación posee la responsabilidad de probar lo dicho, y no lo han podido demostrar: solo son más en TV3.
En clave local, hay que destacar que el partido socialista ha vuelto a ser la fuerza más votada y el conjunto de fuerzas de izquierdas ha conseguido la mayoría de los votos en la
ciudad. La ciudadanía no se ha dejado arrastrar ni por la marea independentista ni por
los cantos de sirena de la España rancia hipernacionalista, los badienses le han dado la
espalda a la Catalunya de Mas y a la España de Rajoy. En Badia la ciudadanía lo tiene
claro: queremos vivir en una Catalunya mejor en una España diferente.
La sociedad badiense ha hablado, y más allá de los estereotipos de siempre de los que somos víctimas por la prensa, la ciudadanía de Badia lo que quiere son cambios, cambios
reales que tengan un impacto en su vida. Aquí poca gente tiene la necesidad de colgar
ninguna bandera, lo que necesitamos en una política que dé respuestas en forma de trabajo, oportunidades y una vida mejor. Es muy difícil priorizar banderas cuando se cobran 426 euros.
Queda poco para un nuevo proceso electoral en el que el PSC tiene puestas sus esperanzas. Si cambiamos el gobierno de España, si encontramos un nuevo interlocutor al
problema del encaje Catalunya y España, si tenemos un presidente socialista, veremos el
cambio real hacia un futuro mejor.

Grup Municipal AEB

Comencen les obres del nou parc Joan Oliver
Consideracions de l’AEB
Aquesta obra, finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un pressupost
de 761.855,63€, es preveu que tingui una durada de 7 mesos.
Adjudicada i amb contracte signat des del febrer, les obres han començat aquest mes de setembre, després que l’antic equip de govern decidís ajornar-les fins desprès de les eleccions
municipals, creiem, degut a les fortes crítiques que havien aixecat entre els veïns.
Remodelació envoltada de polèmica des del primer moment, ja que moltes veïnes opinen
que és una inversió exagerada en un parc que no tenia queixes generalitzades, a no ser els
tolls d’aigua que es formen quan plou degut a problemes de drenatge.
El descontent dels veïns es va veure reflectit en una sessió informativa que va organitzar
l’anterior equip de govern convidant només als veïns més propers al parc, sense tenir en
consideració que d’aquest parc en gaudim tots els veïns, no només els que viuen al davant.
A la reunió es va explicar en què consistiria el projecte de remodelació, i els veïns assistents
van comprovar que tota idea proposada per ells era rebutjada i que aquest era un projecte
tancat on per res comptava l’opinió dels ciutadans.
Desde l’AEB tot i que saludem qualsevol millora denunciem que:
1.Aquesta remodelació és innecessària. Cal, això sí, arreglar el problema de drenatge que
ha estat deficient des del primer dia tot i que ja s’hi va fer un altre intervenció totalment
ineficaç. La resta dels diners s’hauria d’invertir en altres parcs del municipi, la majoria
d’ells en un estat lamentable.
2.Si alguna de les parts del parc com la el quiosc de música i l’amfiteatre estaven malmeses, era per falta de manteniment, responsabilitat de l’ajuntament.
3.Seguint el costum d’aquest equip de govern no s’ha tingut en compte en cap moment
l’opinió dels veïns.
4.Un cop realitzada l’obra, l’AMB passarà a encarregar-se’n del manteniment. Un cop
més externalitzen un servei de manera que quan el veïns ens dirigim a l’Ajuntament per
reclamar manteniment pot ser que treguin pilotes fora dient que és responsabilitat de
l’AMB.
5.Aquesta remodelació suposa també la tala d’arbres que fa temps conviuen amb nosaltres i que encara que segons diuen seran substituïts no seran ni de bon tros tant grans
com els que hi ha. Hi haurà una eliminació d’espais d’ombra.
6.Els infants del nostre municipi es queden durant una bona temporada sense parcs on
anar a jugar degut a que hi haurà dos parcs en remodelació al mateix temps (Mediterrani i Joan Oliver) i a que la majoria de la resta de parcs estan en un estat més que lamentable.
Exigim que el govern habiliti espais de joc alternatiu (patis escoles, altres parcs abandonats) i la reutilització del mobiliari infantil desmantellat al parc de Joan Oliver així com
que un cop acabada l’obra no passi com sempre, que per falta de manteniment del dia a
dia, els diners gastats són diners llençats.

lítics

Opinió Grups Municipals
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Elísabeth Ruiz Romero
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)
Primeros cien días en común
Han pasado más de cien días desde la constitución del nuevo gobierno municipal del
PSC. Han sido cuatro meses en los que l@s regidor@s noveles nos hemos ido integrando
en las maneras y formas de hacer en la institución. Más de 120 días en las que el nuevo
gobierno en minoría ha mostrado una versión continuista de los anteriores, sin enseñar las
nuevas maneras y formas que se prometieron en la sesión de investidura.
L@s tres regidor@s que formamos el Grupo Municipal de Badia en Comú nos hemos organizado para asistir a las comisiones informativas, reuniones varias, juntas y plenos. Y en
este breve espacio de tiempo hemos empezado a tener algunas impresiones de las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino. La ilusión y el empuje con el que decidimos
aceptar el compromiso permanecen intactos en tod@s nosotr@s. El conocimiento de las
dificultades no nos hará desfallecer nunca.
En el horizonte, abrir la institución a la ciudadanía mejorando los procesos de participación y toma de decisiones colectivas. Por ello, hemos propuesto al gobierno que se reactiven
todos los consells municipales que funcionaban en la anterior legislatura, actualmente paralizados, y la creación de nuevos. En este tema, tenemos el debate de ordenanzas y presupuestos para 2016 que Badia en Comú que abriremos a la participación ciudadana y la
actualización del ROM, que propondremos junto al debate de ordenanzas.
Esta necesidad de hacer Badia del Vallès un municipio en el que la participación y la deliberación colectiva sea un hábito, no implica que quienes hemos sido designados para
ocuparnos de lo público hagamos dejación de funciones. Por eso, reabrir temas como la
reordenación urbanística en la zona del polideportivo viejo y de los huertos, la creación
de un sistema definitivo de financiación de nuestro municipio o la búsqueda de caminos
hacia el objetivo de reducir la tasa de paro en nuestro municipio serán ejes de nuestras
primeras iniciativas institucionales. No por ello nos olvidamos de defender la recuperación de los servicios perdidos en el CAP, la retirada del amianto, la limpieza de las calles o
la mejora de la seguridad y convivencia en nuestras calles. Y todo ello lo haremos junto a
los vecinos, escuchando sus propuestas y debatiéndolas de manera abierta. Como hacemos
con nuestra asamblea abierta mensual en la que debatimos y aprobamos nuestro posicionamiento en los diferentes temas que van a pleno. Un ejemplo de que en Badia en Comú
hacemos lo que creemos, acertemos o no.
Iniciamos esta andadura llen@s de ilusión y esperanza, con la mochila llena de ideas y
propuestas. Con energía para controlar y criticar al gobierno municipal en todo lo que se
equivoque y apoyar aquello que sea de interés común para Badia. Esta es nuestra tarjeta de
visita que os iremos contando a lo largo de estos cuatro años. Esperamos recibir vuestras
propuestas para hacerlas realidad en el ayuntamiento. Como repetimos constantemente:
¡Nos vemos en las calles!
PD: La asamblea mensual de BeC es abierta. Se celebra cada lunes previo al pleno mensual en la Plaza Mayor de Abril a Septiembre y en local cerrado de Octubre a Marzo. ¡Os
esperamos!

Partits polítics
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Saray Muñoz Contreras
Portavoz del PP
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El Parlament de Catalunya aprova un finançament transitori
per a Badia que garanteix les aportacions econòmiques de la
Generalitat fins que s’aprovi un nou sistema
El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de
creació del municipi de Badia en la qual reconeix l’existència d’un dèficit de capacitat fiscal que s’ha de resoldre de
manera definitiva i es compromet a fer-ho en els propers quatre anys.
El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1994, de 22 de febrer, de
creació del municipi de Badia
en la qual reconeix l’existència
d’un dèficit de capacitat fiscal
que s’ha de resoldre de manera
definitiva i es compromet a ferho en els propers quatre anys.
Aquesta nova norma amb rang
de llei constata que les disposicions del conveni de finançament

vigent i també les d’aquest règim transitori no constitueixen
una solució definitiva a la insostenibilitat financera del municipi, ja que hi persisteix un dèficit estructural. Així doncs, la
finalitat d’aquesta llei és dotar
Badia d’un finançament transitori especial, mentre no s’aprovi un d’específic. Amb aquest
objectiu es crea la Comissió sobre el Finançament Específic de
Badia del Vallès, que ha d’existir mentre no s’aprovi el sistema

de finançament definitiu, que es
reunirà un cop l’any com a mínim i tindrà una composició paritària, amb tres representants
de la Generalitat i tres del municipi de Badia, sent copresidida
pel conseller la consellera competent en matèria de governació i per l’alcalde o alcaldessa de
l’Ajuntament de Badia.
Aquesta comissió garantirà que
els pressupostos de la Generalitat
tinguin una partida destinada al

Moment de la votació al Ple del Parlament

finançament de Badia. La Generalitat fixarà una quantitat anual entre els anys 2016 i 2019,
en una única partida de cóm a
mínim 3.008.118,24 euros dels
quals es transferiran una quarta part cada trimestre. Aquest
finançament transitori es prorrogarà anualment a partir de
2020 en tant que no se n’aprovi
un d’específic. Per a l’any 2015
resta vigent la quantitat que establia el conveni, sent per tant
l’aportació de la Generalitat de
3.008.118,24 euros
La nova norma substitueix i deroga les disposicions del conveni

de 2007 en tot allò que fa referència al finançament. El conveni es manté vigent respecte del compromís de traspàs de
les parcel·les qualificades com a
equipaments comunitaris i que
són propietat de l’Institut Català
del Sòl.
El text aprovat finalment, tot i
que no és el que s’havia treballat des de la ciutat, atura la reducció progressiva de les aportacions que recollia el conveni
fins aleshores vigent – que estaven destinades a desaparèixer- i
en garanteix la vigència en tant
que s’aprova un nou sistema. n
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Un procés llarg, laboriós i de consens
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el dimecres 22 de juliol la Proposició de llei de modificació de la Llei
1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia. Es tractava de l’últim acte d’un procés que havia començat
molt abans i que s’ha caracteritzat per l’intens treball, moltes vegades invisible, que ha comportat, i per la unitat que han
mostrat l’equip de govern de l’Ajuntament, l’oposició i la ciutadania.
Després de debatre el text definitiu acordat per la Comissió
d’Afers Institucionals del Parlament, la Proposta de resolució de
llei del règim transitori del finançament específic de Badia del Vallès es va aprovar amb 128 vots a
favor (dels grups parlamentaris de
CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA,
C’s i de la diputada no adscrita Marina Geli) i 3 abstencions,
les dels diputats de la CUP. Durant el debat parlamentari, tots
els grups van lamentar, en major
o menor mesura, que no s’hagués
pogut arribar a un acord que solucionés de manera definitiva el
dèficit de capacitat fiscal que pateix Badia. Tanmateix, moltes de
les intervencions van destacar la
seguretat jurídica que donava el
nou text i la garantia que representava passar d’un conveni a una
norma amb rang de llei. A més,
en l’aprovació d’aquesta nova
norma també ha destacat, i així
ho van fer constar molts dels diputats i diputades que van intervenir en la sessió, el consens polític que, des de Badia, ha dominat
tot el procés des del seu inici. Per
començar, el procés participatiu
dut a terme a la ciutat abans de la
presentació de la proposta al Parlament, i que la diputada del PSC
- i relatora del projecte- Montserrat Capdevila va qualificar de
“mostra modèlica de compromís,
civisme i democràcia”.

Va ser al mes de març de 2014
que s’obria aquest procés, amb un
seguit de reunions que l’alcaldessa, Eva Menor, i els portaveus dels
grups municipals del consistori
– Juan Antonio Lancho (PSC),
Quim Duran (AEB), Antonia Escrivá (PP), Eusebio Argueta (ICVEUiA), Carme Mateu (CiU) i
Raúl Ortiz (PXC)- van mantenir
amb totes les comunitats de veïns
i veïnes del municipi. Per portar a
terme tot el projecte, es va comptar amb un Grup Motor, ciutadans i ciutadanes escollits per diferents rangs d’edat, que van ser
la guia principal del procés participatiu. En aquestes trobades, la
ciutadania podria mostrar els seus
dubtes, opinions i suggeriments
respecte del futur de Badia.
Al mes d’octubre finalment la delegació de l’Ajuntament de Badia formada per l’alcaldessa, els
portaveus dels grups municipals i

membres del Grup Motor, va reunir-se amb els representants dels
diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, per tal
de demanar la constitució d’una
ponència conjunta per a la modificació de la Llei de creació del
municipi, amb l’objectiu d’incloure un sistema de finançament
estable per a la ciutat.
Ja al mes de novembre la proposta
va ser admesa a tràmit i es va debatre en el Ple del Parlament que
va tenir lloc el 26 d’aquell mateix
mes. Els diputats que van intervenir en aquella sessió van coincidir en la necessitat de donar una
resposta definitiva als problemes
de finançament de la ciutat i que
aquesta havia d’estar recollida a la
Llei 1/1994.
Més tard, l’alcaldessa de Badia,
l’interventor municipal i el portaveu de l’AEB al consistori van

Recollida de signatures d’adhesió a la proposta de modificació de la Llei de creació del municipi

ser requerits per a comparèixer
davant la Comissió d’Afers Institucionals on van poder explicar
abastament les dificultats de finançament que patia Badia, els
esforços que s’havien dut a terme per pal·liar aquest dèficit en la
mesura del possible així com l’objectiu de la proposta, resumit per
l’alcaldessa en la frase: “no venim
a pidolar, venim a proposar una

solució”. La compareixença davant la comissió, que seria l’encarregada de redactar el text definitiu
de la proposició de llei, va tenir
lloc al mes de febrer i va ser un
dels últims passos fins arribar a la
sessió del Ple del Parlament del 22
de juliol on es va aprovar de manera definitiva el règim de finançament transitori per a Badia del
Vallès. n

Els portaveus dels grups municipals que en la passada legislatura van acordar demanar al

L’alcaldessa, els portaveus dels grups municipals i els membres del Grup Motor van participar

Parlament la modificació de la llei

activament en les reunions amb els veïns i les veïnes
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El Grup Motor, peça essencial
en el procés participatiu
per a la modificació del
finançament de Badia
Una de les figures clau en l’èxit
del procés participatiu per a la
modificació de la Llei de finançament de Badia va ser la del
Grup Motor, un grup de persones de Badia molt actives,
amb diferents edats, procedències i tradicions culturals, que
van ser proposadespels regidors
i les regidores de l’Ajuntament,
a partir d’una llista de persones
- elaborada per tècnics i tècniques municipals- amb una important tradició participativa a
la nostra ciutat. Va ser la Junta
de Portaveus on, finalment, van
ser escollits per consens els seus
membres. El grup va quedar
format per 29 persones, d’entre
16 i 92 anys, representant tots
els grups d’edats de la població badienca i amb moltes sensibilitats diferents. Així doncs,
representants de les AMPA,
membres d’associacions o entitats solidàries del municipi o
organitzadors d’esdeveniments
com ara el Badia Street Festival,
entre d’altres, van acabar conformant la tipologia dels membres del Grup Motor.
Ara, un cop finalitzat el procés
amb l’aprovació del finançament
transitori per a Badia, alguns
membres d’aquest grup han rememorat per a aquest butlletí la
seva experiència en aquest instrument de participació ciutadana, que la majoria coincideix,
malgrat les dificultats, en qualificar com a positiva.
En Juan Carlos, més conegut
com a DJ Neas; la Charo, de
l’Associació contra el Càncer;
l’Adrián (“soy leal, como mi
apellido”); la Loles, tan batalladora; en Yusef, que insisteix en
la impossibilitat que té Badia de
créixer econòmicament; el Manuel, de l’Associació de Balls de
Saló; la Mercedes, de l’intercanvi de roba solidària... i així fins
a 29 persones Badiencs i badienques, que es van prestar a fer

Alguns dels membres del Grup Motor posen a l’Ajuntament.

allò pel que s’han caracteritzat
tota la vida els veïns i les veïnes
d’aquesta ciutat: treballar per
fer de Badia un lloc millor.
Entre les seves tasques hi havia
la de recollir signatures o assistir a les reunions per explicar
als seus conciutadans la raó de
ser i els punts més importants
de la proposta de modificació
de la Llei de creació de Badia
del Vallès. I, sobretot, “fer córrer la veu”.

que els preocupaven i que res
tenien a veure amb el finançament de la ciutat.
A més, lamenten la poca participació i implicació dels veïns.
I la pràcticament nul·la presència del jovent. Tot i això, la
tasca dels membres del grup va
ser important tenint en compte, afirmen, que molta gent ni
tant sols sabia com es finançava
Badia.

En el seu camí, però, van haver
de superar diversos obstacles. El
primer, la incomprensió de la
ciutadania, si més no al començament. “La gent no sabia què
fèiem o qui ens havia escollit”,
recorden. Com a contrapartida,
però, destaquen la importància
que tots els grups polítics estiguessin d’acord en la formació
i elecció dels membres d’aquest
grup i el treball de tots per
aconseguir l’objectiu marcat.

També hi ha, però, percepcions
positives, qualificant d’”encert”
les reunions amb les comunitats
de veïns. Fins i tot alguns membres reclamen que es repeteixi
aquesta experiència, “que es facin més reunions per a d’altres
projectes”. I una petició: s’hauria de fer més visible la feina
que s’està duent a terme. “Que
al carrer es vegi que estem fent
coses, que no quedi només entre nosaltres, perquè si no, no
serveix de res”.

A més, hi havia les reunions.
Tot i que el Grup Motor va ser
una part essencial del procés,
algunes veus dins del col·lectiu
lamenten no haver tingut una
mica més de participació. Altres, però, discrepen: els membres s’hi van implicar molt
(“mucha gente dio el callo”).
També apunten que molta gent
aprofitava la presència de regidors/es per queixar-se de temes

Per acabar, una de les components més actives del grup resumeix la importància del procés de participació ciutadana,
del qual el Grup Motor va ser
una part destacada dient: “En
la meva opinió, no hi ha hagut
cap tema del qual s’hagi donat
més informació, ni hi hagi hagut més apropament cap als veïns, ni que aquests hagin estat
més partícips en aquest”. n
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L’Ajuntament de Badia es reuneix amb els veïns i les
veïnes per tractar temes d’interès per a la ciutadania
L’Ajuntament de Badia es reuneix periòdicament amb les
comunitats veïnals per tal de
tractar temes d’interès per a la
ciutadania i posar en comú tant
els problemes que pateix la població com les seves possibles
solucions. Aquestes trobades,
que formen part d’un procés de
participació ciutadana, tenen
lloc el segon dimecres de cada
mes i hi participen representants de les comunitats de propietaris/àries i representants polítics i tècnics de l’Ajuntament.
La reunió del mes de setembre
va congregar una trentena de
persones que van mostrar la seva
preocupació per la presència de
rates al municipi. La tècnica de
Medi Ambient de l’Ajuntament
va explicar que els moviments
de terra produïts per les obres
que hi ha hagut en els últims
temps (a causa de la construcció del centre comercial, per la
instal·lació de la pantalla de so
o per l’adequació de l’aparcament del carrer de Santander,
entre d’altres) possibiliten que
les rates es desplacin amb facilitat, fet que en dificulta l’extermini. Així mateix, es va explicar què s’està fent per combatre
aquest problema. Per una banda, els controls integrats mensuals de desratització de la xarxa de clavegueram, a càrrec de
l’empresa Gestior Químics, en
la qual s’aplica un producte rodenticida anticoagulant, que és

tòxic per als rosegadors però resulta innocu per a les persones.
Per una altra, actualment s’està duent a terme a Badia una
prova pilot amb les conegudes
com a “trampes intel·ligents”.
Es tracta d’un dispositiu que es
col·loca dins de les canonades
de desguàs per tal d’interceptar
i eliminar – sense utilitzar productes químics- els rosegadors
que hi circulen.
Col·laboració ciutadana
La col·laboració ciutadana és
imprescindible per lluitar contra aquesta plaga, així que es va
recordar que la ciutadania pot i
ha d’avisar l’Ajuntament cada
cop que vegi una rata, bé per telèfon (93 718 22 16), bé a través de l’aplicació Línia Verda o
bé presentant una instància. A
més, es va parlar de la possibilitat, per part de la ciutadania de
denunciar de manera anònima
aquells veïns a qui es vegi llençant les escombraries de forma
incorrecta, com ara des del balcó. Cal esmentar que, per prevenir la proliferació de la plaga
de rosegadors, cal evitar llençar
brossa al carrer i als jardins comunitaris.
Finalment, es va acordar que
al desembre, el servei de Medi
Ambient informaria de l’evolució dels censos de la població de
rates, després dels nous tractaments que s’estan duent a terme.

A la trobada del mes de setembre també es va fer esment de
l’aparició de paneroles (“cucarachas”) en algunes comunitats
de veïns i es va decidir que es
faria una reunió específica amb
el regidor de l’àrea per parlar
sobre aquest tema.
La reunió va ser molt participativa, tant, que l’altre tema que
s’havia de parlar, el del control
de la població de coloms, es va
haver de posposar per falta de
temps. La reunió corresponent
al mes d’octubre tindrà lloc el
dia 14 i se centrarà en la morositat en les comunitats i el repàs
a les incidències relacionades
amb el soroll d’aquest estiu.
Reforma de l’av. de la
Mediterrània
A finals del mes de juliol va tenir lloc una altra trobada, en
aquest cas amb el veïnat de la
zona afectada per les obres de
millora de l’entorn i pavimentació del pàrquing de l’avinguda de la Mediterrània 9-21, per
tal d’exposar els aclariments
necessaris i donar resposta als
dubtes que haguessin sorgit, alhora que s’explicava el projecte. Es va acordar que, sis mesos
després de la finalització de les
obres, l’Ajuntament mantindrà
una nova reunió amb els veïns
i les veïnes per tal de valorar el
funcionament i el manteniment
d’aquesta instal·lació. n

Comunicació amb
l’Ajuntament
Qualsevol comunicació, suggeriment o queixa dirigida a un
departament de l’Ajuntament ha de ser feta mitjançant la presentació d’una instància a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania,
que es remetrà a l’àrea corresponent on se li donarà curs.
Teniu, tanmateix, altres maneres de contactar amb l’Ajuntament.
Si es tracta d’una incidència a la via pública, també podeu fer servir l’aplicació Línia Verda (www.liniaverdabadiadelvalles.cat) o el
formulari que hi ha penjat al nostre web (a l’Àrea d’Urbanisme >
Actuacions a la Via Pública):
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/formulari.php?id=2511. n
A més, també ens podeu trobar a les xarxes socials:
www.facebook.com/ajuntament.badiadelvalles
@AjuntamentBadia
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Inici de les obres de rehabilitació del parc de Joan Oliver
A començaments del mes de setembre, van començar les obres
de remodelació i millora del
parc de Joan Oliver, unes obres
molt necessàries ja que es tracta d’un dels punts neuràlgics de
la ciutat, escenari tant d’esdeveniments festius i celebracions
puntuals com de l’esbarjo diari
d’infants i famílies.
Fins ara, cada cop que plovia,
el parc quedava inundat a causa dels diferents nivells que
presenta. Amb les obres, no
només s’adreçarà aquest problema sinó que el projecte, redactat per un equip d’arquitectes, preveu l’ampliació de
la zona de jocs i de gespa, i la
conservació de l’arbrat, s’hi incorporaran noves espècies vegetals, de tal manera que es
creïn diferents tipus d’ambients perquè els badiencs i les
badienques de totes les edats
en puguin gaudir tot l’any.
Les actuacions que es duran
a terme inclouen la recuperació de la gran esplanada central del parc per transformarla en un espai multifuncional.
Per fer-ho es millorarà l’esplanada de sauló existent, es
durà a terme un nou sistema
de drenatge lineal que reculli
totes les aigües superficials, es
restaurarà la pèrgola existent
i s’hi incorporarà nou mobiliari i una il·luminació perimetral que, juntament amb
la reubicació dels jocs infantils, permetrà un ús més flexible de l’espai. Les obres també

preveuen la supressió de barreres arquitectòniques, per millorant millorar d’aquesta manera l’accessibilitat al parc i la
connectivitat amb els diferents
carrers; s’augmentaran el accessos i les circulacions a través del parc. A més, s’ampliarà la vorera de davant de la llar
d’infants La Mainada per facilitar-ne l’accés als infants i les
seves famílies.
Subvenció de l’AMB
Les obres d’arranjament del
parc de Joan Oliver han estat adjudicades al Grup Romero Polo, per un import
de 761.855,63 € i es troben finançades dins el Catàleg d’actuacions metropolitanes de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), a través
d’una subvenció que tracta de
dotar de serveis i infraestructures a tots el municipis de
l’Àrea Metropolitana per igual

i que no pot ser destinada a
un altre concepte que no sigui
obres d’inversió per al municipi i d’aprofitament per a tota
la ciutadania. És per això que
el procés d’adjudicació ha anat
a càrrec de l’AMB. La rehabilitació té una durada prevista de
set mesos. L’inici de les obres
s’ha calculat perquè estiguin
enllestides de cara a l’arribada
de la primavera, quan comença el període de major concentració d’activitats a l’aire lliure. De la mateixa manera, es va
decidir ajornar el seu inici fins
a després de l’estiu per evitar
tenir el parc inutilitzat durant
les èpoques de l’any de més
utilització del parc.

Simulació del resultat un cop finalitzades les obres

Inici de les obres a l’av.
de la Mediterrània 9-21

Amb aquesta intervenció, el
parc passarà a formar part de
la Xarxa de Parcs Metropolitans de Barcelona, fet que suposa, entre d’altres avantatges,
que l’AMB es farà càrrec del
seu manteniment. n

Les obres de millora de l’entorn i pavimentació del pàrquing situat a la zona de l’avinguda de la Mediterrània, compresa entre
els números 9 i 21, ja estan en marxa i tenen una durada prevista de dos mesos. Entre les actuacions que s’hi duran a terme hi
ha l’adequació d’un nou parc infantil, la plantació d’arbres a la
zona del parc i la col·locació de papereres en tota la zona. També s’hi preveu la construcció i manteniment d’un pipicà.

Estat del parc abans de l’inici de les obres

Abans, l’Ajuntament va mantenir una reunió informativa amb
els veïns i les veïnes de la zona afectada per les obres, on es va
explicar el projecte que ara s’executa i es va donar resposta als
dubtes que haguessin pogut sorgir. n
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L’Obra Social “la Caixa” dóna Tornen les Jornades Associatives i Culturals
10.600 euros per a projectes de Badia del Vallès
socials de Badia
Seran tres dies plens de tallers,
Els dies 16, 17 i 18 d’octubre se
celebrarà la 34a edició de les Jornades Associatives i Culturals de
Badia del Vallès organitzades,
com sempre, per la Federació
d’Entitats Culturals (FEC), amb
el suport de l’Ajuntament de Badia del Vallès, entre d’altres, i la
col·laboració de multitud d’entitats del municipi. La trentena
d’activitats que es duran a terme
es repartiran entre l’Auditori Municipal, l’edifici Antonio Machado, el Casal d’Avis i la plaça Major de Badia.

El passat 28 de setembre va tenir lloc un senzill acte de lliurament, per part de l’Obra Social
“la Caixa”, d’una donació destinada a projectes socials de Badia del Vallès. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcaldessa
de Badia del Vallès, Eva Menor;
el tinent d’alcaldessa de l’Àrea
d’Acompanyament a les Persones, Iván Sanz; la regidora de
Benestar Social, María José Granados i el director de “la Caixa”
a Badia del Vallès, Iván Lopez.
També hi eren presents representants de l’entitat Voluntariat Social, de l’Església evangèlica i de l’equip de l’Intercanvi de
roba, a més de la tècnica del Pla
Comunitari.
L’equip de projectes anticrisi del
Pla Comunitari i l’Ajuntament
van sol·licitar a “la Caixa” la seva

col·laboració de cara a desenvolupar i fer créixer dos projectes importants per al municipi: la botiga
social (per a la distribució d’aliments) i l’Intercanvi (intercanvi
de roba i accessoris per a infants i
persones adultes). Es tracta de dos
projectes claus per, per una banda, millorar l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones
des d’una perspectiva comunitària
(implicant voluntaris de diverses
entitats i els mateixos beneficiaris
en la gestió, promovent l’intercanvi i el reciclatge) i, per una altra, fomentar un sistema de justícia social que tingui en compte la
dignitat de la persona i el seu apoderament. La donació de “la Caixa” (8.000 € per a la botiga social i 2.600 € per a l’Intercanvi de
roba) permetrà millorar i sostenir
les instal·lacions i els serveis relacionats amb aquests projectes. n

exposicions, balls, concerts, espectacles, paradetes i molta
animació. Un cap de setmana
on l’associacionisme, la cultura
i la diversió seran els grans protagonistes als carrers de la nostra ciutat.

Si voleu consultar el programa
d’activitats, podeu trobar-lo al
nostre web:
http://www.badiadelvalles.cat/ARXIUS/2015/agenda/TripticJornadesIN2015.jpg

Nous cursos de formació al Servei Municipal
d’Ocupació per a aquest trimestre
El Servei Municipal d’Ocupació
de Badia del Vallès ofereix aquest
trimestre nous cursos relacionats
amb sectors que es preveu que
tinguin una bona evolució a l’actual mercat laboral o bé que, de
manera transversal, contribueixin
a millorar les competències per
tal d’ajudar a augmentar l’ocupabilitat de les persones usuàries del
SMO.
Els cursos programats són:
- Curs de Carretons carretons elevadors (20 hores)
- Curs de Carnet carnet de manipulació d’aliments (on lineen línia)
- Curs de Microsoft Office bàsic
(24 hores)
- Curs de Magatzem magatzem

amb pràctiques en a empreses (80
h + 40 h de pràctiques)
- Monitor/a de lleure, per a majors de 18 anys (150 h + 160 h de
pràctiques).
Les persones interessades en a participar en alguna d’aquestes accions formatives han d’adreçar-se

al Servei Municipal d’Ocupació
(edifici “el Molí”), de 9 a 14.30 h
i emplenar una sol·licitud on s’especifiquin els cursos en els què
estan interessades. Per a a poder
prendre-hi part, són requisits indispensables estar inscrit/a com a
demandant d’ocupació i ser usuari o usuària del SMO. n
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Seguretat ciutadana

Consells de seguretat i autoprotecció al domicili
- Tanqueu les portes principals i secundàries amb clau, panys de seguretat i baldes.
- Instal·leu reixes a les finestres i portes de la planta baixa.
- Instal·leu un sistema de bloqueig per als tancaments d'alumini (són més vulnerables) i per a les persianes.

Per evitar robatoris

- No obriu l'entrada principal a persones desconegudes.
- Demaneu la identificació al personal de les companyies subministradores (empresa i nom). Si dubteu, truqueu a la companyia.
- Comproveu que la porta del garatge queda tancada en entrar i en sortir.
- Si heu estat víctimes d’un robatori a casa: no toqueu res i truqueu al 112 per informar la Policia Local o els Mossos d'Esquadra.
- Si sospiteu que encara hi ha algú al domicili no hi entreu. Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús i, en tot cas, faciliteu-ne la fugida.
- Feu revisar les instal·lacions de gas i electricitat per personal professional qualificat.
- No sobrecarregueu la instal·lació elèctrica.
- És molt perillós deixar espelmes enceses i fumar al llit.

Per evitar incendis

- No amuntegueu piles d'andròmines ni sobreocupeu les cambres, en cas d'incendi hi pot haver moltes víctimes.
- Tingueu els mistos i els encenedors fora de l'abast dels nens.
- No guardeu productes inflamables (alcohol, papers, teixits) prop de cap font de calor.
- Comproveu el bon estat dels extintors.
- Informeu-vos de les instruccions establertes en cas d'incendi a l'edifici on viviu i al vostre lloc de treball.
- Si hi ha foc a casa mantingueu la calma, allunyeu els objectes que puguin propagar l'incendi i truqueu al 112 per avisar els bombers.
- Si teniu a mà un extintor, ataqueu a la base de les flames.
- Si es cala foc a la cuina no tireu aigua, intenteu extingir-ho amb una tapadora o un drap.
- Si no podeu controlar el foc, tanqueu totes les portes que pugueu i sortiu al carrer sense agafar l'ascensor.

En cas d’incendi

- Si no podeu marxar de casa, tanqueu-vos en una habitació amb finestra al carrer, poseu draps mullats a les escletxes i feu-vos veure
per la finestra.
- Si hi ha foc a l’edifici, tanqueu les portes i les finestres i tapeu les obertures.
- Poseu senyals a les finestres perquè els bombers us vegin de seguida.
- No baixeu mai per una escala on hi hagi fum.
- Si us trobeu en un lloc ple de fum tingueu en compte que l’aire fresc es troba a ran de terra, avanceu a quatre grapes.

Cultura
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Acte de formació de parelles del Voluntariat per la llengua
El dijous, 15 d’octubre, a les
19 h, tindrà lloc al Casal Cívic
de Badia del Vallès, 5a planta,
l’acte de formació de parelles
lingüístiques del Voluntariat
per la llengua. L’acte és obert
a tota la població que vulgui
conèixer el funcionament del
programa.

Servei Local de Català de Badia
(SLC). A més, disposen d’un
carnet que els permet obtenir
descomptes i avantatges en cinemes, teatres, museus, establiments comercials, restaurants,
bars, etc.

Com cada any, les persones voluntàries i aprenentes rebran les
orientacions per participar-hi i
a continuació, podran conèixer
quina serà la seva parella lingüística. Seguint la línia dels darrers
anys, el Banc del Temps, entitat
badienca adherida al Voluntariat
per la llengua, donarà a conèixer
a tots els assistents què és el que
fan i com poden participar a les
seves activitats.

Per participar al programa s’ha
de ser major d’edat i la inscripció és gratuïta.
Qui pot ser voluntari/ària?
Qualsevol persona que vulgui
compartir el català amb algú
que vol parlar-lo millor. Qui
pot ser aprenent/a? Qualsevol
persona que tingui ganes de
perdre la vergonya i llançar-se
a parlar en català. També poden participar al programa els
comerços i parades del Mercat Municipal. Aquests establiments s’ofereixen a atendre
també en català a les parelles
lingüístiques, perquè puguin
practicar la conversa en un context real. Les entitats de la població també poden adherir-se
al programa. Promouen la participació de les persones associades al Voluntariat per la llengua i organitzen activitats per
donar-se a conèixer entre els
participants del programa.

El Voluntariat per la llengua
és un programa que funciona
a Badia del Vallès des de l’any
2004 i té com a objectiu ajudar
les persones a llançar-se a parlar en català. Les parelles lingüístiques estan formades per una
persona que té uns coneixements bàsics de català però que
necessita practicar-lo per guanyar més fluïdesa (aprenent/a)
i una persona que parla habitualment en català (voluntari/
ària). A partir d’aquí, les parelles es reuneixen per parlar en
català on volen i quan volen,
dels temes que trien. A banda
de les estones de conversa, totes
les persones que participen al
programa poden gaudir de les
activitats culturals i socials en
català que s’organitzen des del

Com participar-hi?

Per inscriure’s al programa cal
adreçar-se al SLC de Badia
del Vallès: 2a planta del Casal
Cívic, tel. 93 729 34 34, a/e
badia@cpnl.cat
vxl.vo3@cpnl.cat n

Un moment de l’acte de formació de parelles lingüístiques de l’any passat

Proper període de matrícula 14 de desembre.
Consulteu la informació actualitzada. Tel. 93 729 34 34 / badia@cpnl.cat
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Fundació Tallers, un exemple de lluita per la integració
de les persones amb diversitat funcional
Fundació Tallers, amb prop d’un quart de segle a la nostra ciutat, s’ha convertit ja en patrimoni de Badia, on participa de totes les activitats, festes i esdeveniments: Sant Jordi, Onze de Setembre, curses populars... Tot i estar
situats en un cantó del poble, professionals, persones treballadores i usuàries de la fundació s’han guanyat un lloc
al cor de Badia.
En total, la Fundació Tallers
ocupa 74 persones al centre
que tenen a Badia del Vallès
(en tenen un altre a Santa Coloma de Gramenet i les oficines centrals a Barcelona), entre
treballadors del Centre Especial de Treball (26) i usuaris/
àries del Centre Ocupacional
(48). L’estructura de la Fundació Tallers consta de tres àrees
d’activitat: l’Oficina d’Inserció, oberta a totes les persones
amb diversitat funcional; el
Centre Ocupacional, que atén
persones que l’administració
considera que no tenen possibilitats d’estar al món laboral normalitzat; i, finalment,
el Centre Especial de Treball
(CET), on l’objectiu principal és realitzar una activitat
productiva el més normalitzada possible i dins d’un sistema
de mercat, amb una ocupació
remunerada i la prestació de
serveis d’ajustament personal i
social que requereixen les persones amb discapacitat.
Pel que fa al Centre Especial de
Treball (CET), en no tenir producte propi, Fundació Tallers
funciona com una empresa de
serveis. Així, en el cas de Badia
del Vallès va guanyar el concurs
per encarregar-se de les tasques
de jardineria i manteniment de
les zones verdes de la ciutat,
que duen a terme dues de les
tres brigades de jardineria que
hi ha al centre badienc. La tercera, treballa a Barberà del Vallès, tant en escoles com en empreses privades. A nivell intern,
a més, tenen dues persones que
treballen al centre: la persona
que atén la recepció i la que
desenvolupa tasques d’auxiliar
al menjador i la cuina. Al CET,
els treballadors i les seves famílies compten amb suport especialitzat i l’acompanyament de
la fundació en el seu objectiu
d’arribar a l’empresa ordinària.

Al Centre Ocupacional, per la
seva banda, es treballen hàbits,
relacions socials i amb el territori, manteniment d’hàbits saludables i activitats d’ocupació
terapèutica. Les persones usuàries del Centre Ocupacional, a
diferència de les del CET, no
cobren una nòmina si no que
tenen un contracte assistencial.
Una tercera pota de la seva estructura és l’Oficina d’Inserció. Treballen en col•laboració
amb el Servei Municipal
d’Ocupació de Badia i gestionen programes del Departament d’Empresa de la Generalitat i de l’Ajuntament. En
el cas de l’Ajuntament, també gestionen plans d’ocupació
municipal, i és aquí on han començat a treballar amb persones en risc d’exclusió.
Anna Sampere, responsable de
Comunicació i Màrqueting,
resumeix en un parell de frases l’objectiu de l’entitat: “A
Fundació Tallers donem els
suports necessaris a cada persona per fomentar la seva autonomia. L’objectiu és afavorir
la millora de la qualitat de vida
de les persones amb diversitat
funcional a través de la inclusió social i laboral”. Concretament, treballen amb persones
amb discapacitat intel•lectual,
amb problemes de salut mental i persones en risc d’exclusió, totes elles amb especials dificultats d’inserció, amb
l’objectiu que estiguin en un
entorn laboral el més normalitzat possible. Actualment
desenvolupen un projecte de
foment del pas del Centre Especial de Treball a la contractació de l’empresa ordinària
fruit del qual, recentment, hi
ha hagut una contractació de 4
mesos en una empresa ordinària d’una persona treballadora
del Centre Especial de Treball.

Un cop finalitzada la substitució de vacances per la qual
va ser contractada, ha tornat
al CET per continuar la seva
relació laboral amb Fundació
Tallers.
Fundació Tallers és un
d’aquells casos en què la crisi, amb tots els problemes que
hagi pogut comportar, s’ha
transformat en una oportunitat. Pep Rosell recorda que
“vam ‘tenir la sort’ de perdre
clients industrials amb la deslocalització de 2006, i això ens
va obligar a reinventar-nos”.
Així doncs, es van centrar a
oferir serveis de manera que,
un cop arribada la crisi actual, Fundació Tallers ja tenia la
feina feta. “Això ens va permetre tenir certa estabilitat quan
va venir la crisi”. Tot i haver
notat el cop, en el seu cas han
pogut mantenir els llocs de
treball gràcies, assegura Pep
Rosell, “a una combinació de
bona gestió i capacitat d’adaptació al canvi de tot l’equip,
incloses les famílies“. Altres
entitats, lamenta, “s’han quedat pel camí”.
El camí de Fundació Tallers
tanmateix, s’albira llarg. El seu
model de treball, la seva capacitat d’adaptació i la il•lusió
per la seva feina els ha permès
tirar endavant i sortir reforçats
en situacions complicades.
Sempre sense perdre de vista
el seu objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.
“Perquè diversitat funcional
en tenim tots – explica Pep
Rosell. Uns hi veuen millor,
d’altres pitjor... Jo, avui, puc
deixar el meu braç perquè s’hi
recolzin. Però demà, segurament, seré jo qui necessiti un
braç”. Ajudem, doncs, perquè,
tard o d’hora, tots necessitarem ajuda. n

Relació amb Badia

La relació de la fundació amb Badia del Vallès va molt més
enllà de la d’un centre o una empresa amb seu al municipi.
Les persones usuàries del Centre Ocupacional acudeixen a
la biblioteca Vicente Aleixandre, van a nedar a la piscina del
Complex Esportiu i fan informàtica a l’Hotel d’Entitats. A
més, l’Associació contra el Càncer de Badia els ha demanat
sortir al calendari que han preparat per al 2016. “Un honor”, diu en Pep. La fundació treballa en xarxa i molt estretament amb Serveis Socials de l’Ajuntament i amb Salut
Mental. I no hi ha acte, activitat o esdeveniment popular
que no compti amb la seva presència. També participen activament en iniciatives com l’Intercanvi de roba solidària:
els usuaris del Centre Ocupacional s’encarreguen d’anar a
recollir, rentar i plegar la roba que després anirà als locals de
l’Intercanvi.
Com a mostra d’aquesta bona relació, el mes de juliol, els usuaris del Centre Ocupacional van dur a terme l’activitat “Donem alegria a les parets del nostre centre”, que va consistir a
pintar un dels murs de la fundació amb una colorista imatge
de la plaça Major de Badia del Vallès. n
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QUIM DURAN REDONDO
Quim Duran. 47 anys. Regidor i portaveu de l’AEB a l’Ajuntament de Badia del Vallès, ciutat on resideix des de 1977. Pare de dos fills, és musicòleg i treballa com a professor.

“Al nou equip de govern li demano coratge, humilitat i transparència”
•A les eleccions municipals
que van tenir lloc el passat
mes de maig, vostès van obtenir un regidor més que
en els anteriors comicis, repetint com a segona força
al consistori. Quins seran
els eixos estratègics del seu
grup municipal com a principal grup de l’oposició?
Ara som més forts, és cert.
L’AEB sempre s’ha caracteritzat per portar a la institució les inquietuds del carrer
des d’un punt de vista constructiu i de proposta. Continuarem defensant els drets
socials i els serveis públics
i informarem i mobilitzarem
la ciutadania quan calgui. A
més, controlarem i fiscalitzarem la feina de l’equip de
govern.
•Què li demana al govern
municipal de Badia del Vallès sorgit de les eleccions
del 24 de maig?
Coratge, humilitat i transparència.
Coratge per enfrontar-se a
entitats supramunicipals en
la defensa dels drets de la
ciutadania de Badia.
Humilitat per reconèixer les
mancances de la seva gestió
(que són òbvies).

Transparència per recuperar
la confiança de la ciutadania
envers els qui ens dediquem
(en el cas de l’AEB de forma transitòria i no professional) a la gestió del que és
públic.
•Què en pensa de l’aprovació del finançament transitori per a Badia? En la
seva opinió, què representarà per a la ciutat?
Una altra oportunitat perduda. CiU i ERC reconeixen
que Badia té un dèficit fiscal des del seu naixement
però no accepten la fórmula treballada des de Badia i
plantegen una solució provisional (“parche”) a un problema que és estructural.
Badia deixarà de perdre
100.000 € anuals que l’AEB
ja defensava des del 2006 i
que la resta de partits van
aprovar. Això suposa una
pèrdua per a la ciutat de més
de 3.600.000€.
Amb la conjuntura política actual a Catalunya o juguem bé (i junts) totes les
nostres cartes o Badia tindrà
un finançament insuficient i
transitori sine die.
•Què és el que més li agrada
de la nostra ciutat?

Anar pel carrer saludant la
gent. Moltes vegades a persones que ni tan sols coneixes però que si que et coneixen a tu. A mi això em
genera un sentiment de pertinença, de formar part d’un
tot.
•I, al seu parer, quines són
les necessitats més urgents
de Badia?
Treball, treball i treball. Del
treball es deriven les solucions d’habitatge i de pobresa energètica. Badia, amb
finançament insuficient gasta molt en ajudes d’urgència social que no inverteix
en altres àmbits com la via
pública. Cal revisar el finançament i molta pedagogia i
educació en serveis socials
per corresponsabilitzar cadascú en la gestió de la seva
pròpia vida.
•Vostè ha estat escollit diputat provincial i és el representant de les Candidatures Alternatives del
Vallès a la Diputació de
Barcelona. Quines seran
les seves prioritats d’actuació?
Pobresa zero i redistribució
equitativa dels recursos a
tots els municipis de la província.

•Què el va portar a voler
dedicar-se a treballar per
a la seva ciutat i presentar-se en una candidatura
en unes eleccions municipals?
Sempre explico que, tot i
agradar-me molt la política, el que em va decidir
per anar a l’AEB i treballar
per Badia va ser l’imminent

naixement de la meva filla.
D’alguna manera era i és la
meva forma de “fer el niu”
i contribuir a fer una ciutat
millor per a tothom.
• Com es veu en el futur?
Treballant en àmbits d’educació, economia, medi ambient o innovació social i veient créixer els meus fills.n

