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Badia es prepara per al Nadal

Calendari de 
festius per al 
2016

El Nadal ja se sent als carrers de Badia. 
Els llums es van encendre el passat dia 6 
de desembre i romandran encesos fins el 
8 de gener. 

Entre les activitats programa-
des per celebrar aquestes dates tan 
entranyables,destaca el pessebre vivent, 
organitzat per la Cofradía, que s’escenifi-
carà els dies 19 i 20 de desembre, a la pla-
ça de les Entitats. També, a càrrec de la 
Cofradía, se celebrarà un concert de na-
dales a l’Auditori Municipal, el dia 19 a 
partir de les 17 h. I el mateix 19 de de-
sembre, el Mercat del Trasto ocuparà la 
plaça Major durant tot el matí. Ja el 20, a 
l’Auditori, el grup Vermell i Negre repre-
sentarà una obra infantil, a les 12 h del 
migdia. Els infants xalaran d’allò més el 
21, amb el cagatió que tindrà lloc a la pla-
ça Major de Badia, a partir de les 17 h (si 
plogués, l’acte es traslladaria a l’Auditori).

En la sessió del Ple del mes de setembre 
es va aprovar per unanimitat la propos-
ta de festes locals per a 2016, que fixa els 
dies 14 d’abril (aniversari de la consti-
tució del municipi) i el 31 d’octubre de 
l’any que ve com a festes locals de Badia 
del Vallès, ambdues de caràcter retribuït i 
no recuperable. Aquestes festes se sumen 
a les fixades per la Generalitat a Catalu-
nya i les comunes al conjunt de l’Estat. 

Així doncs, el calendari de festius per a 
2016 a Badia queda de la manera següent:

1 de gener Any Nou

6 de gener Reis

25 de març Divendres Sant

28 de març Dilluns de Pasqua Florida

14 d’abril Festa local, Dia de la Independència de Badia del Vallès

16 de maig Dilluns de Pasqua Granada, 2a pasqua

24 de juny Sant Joan

15 d’agost l’Assumpció

12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya

31 d’octubre Festa local

1 de novembre Tots Sants

6 de desembre Dia de la Constitució

8 de desembre la Immaculada

26 de desembre Sant Esteve

I, per descomptat, l’acte central de les 
festes nadalenques a Badia serà la nit 
del dia 5 de gener, quan Ses Majestats 
el Reis d’Orient arribaran a la nostra 
ciutat carregats de regals i il·lusió. La 
cavalcada començarà a les 18 h, sortirà 
de l’edifici Antonio Machado i passarà 
pels carrers Costa Blava, Costa Brava, 
Mediterrània, Via de la Plata, Cantà-
bric, Saragossa i Burgos, fins arribar a 
la plaça Major, on recolliran les cartes 
dels més petits. 

Fira del Comerç

Cal no oblidar, a més, la cinquena edi-
ció de la Fira Nadalenca del Comerç al 
Carrer, el 13 de desembre, organitza-
da, per l’Associació de Comerciants de 
Badia del Vallès que, com cada any ha 
omplert un tram de l’av. de Burgos de 
compres i d’animació. n Imatge del pessebre vivent de l’any passat
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Els infants del Projecte Albira col·laboren 
en el manteniment de la plaça de les Flors

Torna l’esbarjo per als 
infants al Pati de la 
Mainada i l’Espai de Joc

Inauguració de dos nous 
parcs infantils

Aquest passat mes de novembre han tornat a obrir les 
seves portes els espais d’esbarjo per als més petits de 
Badia: el Pati de la Mainada i l’Espai de Joc.

Els nens i les nenes del Projecte 
Albira han estat participant en el 
manteniment de la plaça de les 
Flors, que porta a terme el Pla 
de Desenvolupament Comuni-
tari. En aquesta ocasió, gràcies 
a una donació de Leroy Merlin, 
han estat plantant bulbs de che-
erfulness i col·laboraran en la 
seva cura mentre esperen que flo-
reixin a la primavera, omplint de 
vida la plaça de les Flors.

La Plaça de les Flors és un pro-
jecte del Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari de Badia del 
Vallès que es va iniciar el 2012 
amb l’objectiu de transformar 
en un jardí unes pistes de petan-
ca a les quals no es donava ús. 
Des de l’inici se li va donar un 
visió comunitària de tal mane-
ra que els veïns s’impliquessin 
en la seva millora i manteni-
ment d’una forma innovadora, 

El Pati de la Mainada és un ser-
vei perquè infants i famílies pu-
guin compartir estones de joc i 
aprenentatge, a través de racons 
de joc lliure o de propostes d’ac-
tivitats dirigides. Els més petits, 
de 0 a 3 anys, poden jugar al 
pati de la Llar d’Infants La Mai-
nada, els dimarts i els dijous de 
17 h a 19 h, mentre que els nens 
i les nenes de P3 a P5, ho po-
den fer els dilluns i dimecres, a 
la mateixa hora. La inscripció es 
fa a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de l’Ajuntament.

Així mateix, els infants que cur-
sen entre 1r i 6è de primària 

Els infants de Badia del Vallès 
compten des d’ara amb dos 
nous parcs infantils a la ciu-
tat. El primer va ser inaugurat 
a finals de novembre i forma 
part de les obres de refor-
ma de l’entorn de l’av. de la 
Mediterrània 9-21, que tam-
bé inclouen un pipicà i espai 
d’aparcament.

poden gaudir de l’Espai de Joc, 
un espai gratuït dedicat al joc 
lliure on, a partir de racons, els 
infants podran desenvolupar 
la seva creativitat, imaginació 
i potencialitats; , relacionar-se 
amb més infants, experimentar 
amb materials nous i gaudir del 
propi joc com a infants. L’Espai 
de Joc té lloc tots els dimarts i 
els dijous de 17.15 h a 19 h, al 
pavelló de les escoles La Muñei-
ra i Las Seguidillas. Perquè els 
i les menors hi puguin assistir, 
és necessari que pares, mares o 
tutors signin una autorització, 
que es pot recollir al mateix Es-
pai de Joc. n

I ja aquest mes de desembre 
s’ha condicionat un nou espai: 
es tracta del nou parc instal•lat 
de manera provisional entre 
l’aparcament del Mercat Muni-
cipal i l’oficina de Correos. El 
parc romandrà en aquest lloc 
mentre durin les obres de re-
modelació i millora del parc de 
Joan Oliver. n

combinant dimensions pedagò-
giques, mediambientals i socials. 

El Projecte Albira és un projecte 
del Servei d’Infància de l’Ajun-
tament de Badia del Vallès, en 
col·laboració amb Aldees Infan-
tils SOS, amb l’objectiu d’en-
fortir el projecte de vida dels in-
fants de Badia. n
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La Policia Local de Badia col·labora en el 
projecte educatiu Naosher, de l’INS Badia 
del Vallès 

Xerrades sobre 
emprenedoria per a 
l’alumnat de 4t d’ESO

Alumnes de l’escola Las 
Seguidillas visiten l’Ajuntament

Els passats 10 i 17 de novembre va tenir lloc, a la biblioteca 
Vicente Aleixandre, un cicle de xerrades sobre emprenedo-
ria destinades a alumnes de 4t d’ESO de Badia del Vallès. 

L’INS Badia del Vallès ha posat 
en marxa un projecte educatiu 
diferent. Sota el lema “Les coses 
s’aprenen fent-les, que no te les 
expliquin!”, aquest nou projecte 
intenta donar el paper protagonis-
ta a l’alumne/a, que sigui ell o ella 
qui descobreixi els conceptes i les 
seves habilitats a partir de la rea-
lització de projectes pràctics. Una 
part molt important d’aquesta 
nova manera de fer és el projec-
te educatiu Naosher, projecte pi-
lot al centre, dirigit a les necessi-
tats reals d’alguns alumnes de 3r 

L’activitat estava emmarcada 
en el projecte Cruïlla i el con-
veni de col·laboració entre la 
Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CON-
FAVC) i l’Ajuntament de Ba-
dia, i tenia com a objectiu fo-
mentar la cultura emprenedora 
entre el jovent. La xerrada va 
anar a càrrec de Jordi Balsells, 
psicòleg i pedagog, que va ex-
plicar a l’alumnat les caracte-
rístiques d’una persona empre-
nedora i els va oferir eines per 
orientar el seu futur laboral. A 

Prop d’un centenar d’alumnes 
de 3r i 4t de primària de l‘es-
cola Las Seguidillas van fer una 
visita a l’Ajuntament el passat 
17 de novembre. L’alcaldessa de 
la ciutat, Eva Menor, els va re-
bre a la Sala de Plens -acompa-
nyada del regidor d’Educació, 
Iván Sanz- on els va explicar 

l’activitat hi van participar un 
total de 34 alumnes de l’INS 
Badia i l’INS Federica Mont-
seny, acompanyats pels tutors 
i les tutores. 

Alguns d’aquests alumnes tam-
bé estan a punt d’iniciar les es-
tades de pràctiques en empreses 
del territori, donant continuïtat 
a les línies d’actuació educatives 
de l’Ajuntament de millorar les 
competències socio-laborals de 
l’alumnat, en el marc del projec-
te Cruïlla. n

el funcionament del consisto-
ri . Els escolars, a més, van po-
der fer preguntes a l’alcaldes-
sa sobre la seva feina i sobre la 
ciutat. Els infants van poder 
gaudir d’una visita guiada per 
l’alcaldessa i el regidor a dife-
rents espais de l’edifici consis-
torial, entre els quals havia el 

d’ESO que no s’adapten al siste-
ma acadèmic tradicional. El pro-
jecte Naosher tracta de treballar 
la intel·ligència emocional -dotar 
l’alumnat de les eines necessàri-
es per gestionar les seves pròpies 
emocions-, educar en valors i fer 
que els alumnes aprenguin a tra-
vés de les experiències viscudes. 

La Policia Local de Badia del Va-
llès col·labora en aquest projec-
te. D’aquesta manera, el passat 
dia 24, l’alumnat participant en 
el projecte Naosher, va visitar les 

seves dependències i va rebre in-
formació sobre les tasques desen-
volupades per la Policia Local i va-
lors que motiven els agents com a 
servidors públics. n

Alumnat participant en la xerrada del 10 de novembre

Els i les alumnes van fer preguntes a l’alcaldessa 
i el regidor

despatx de l’alcaldessa o les de-
pendències de la Policia Local, 
on s’ho van passar d’allò més bé 
pujant als vehicles policials o 
fent sonar les sirenes. n
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Creix l’interès per les reunions amb les 
comunitats veïnals

Continuen les reunions de l’Ajuntament amb les comunitats veïnals, amb cada cop més participació, que tenen com a objec-
tiu posar en comú els problemes que més preocupen els badiencs i les badienques, i buscar solucions de manera conjunta.

La reunió del grup de treball de les co-
munitats veïnals del passat 14 d’octu-
bre va comptar amb l’assistència de 75 
veïnes i veïns, a més del cap de la Poli-
cia Local, Óscar Chamorro, i els tinents 
d’alcaldessa i regidors de Territori, Rafa 
Moya i de Participació, Josep Martínez. 

En aquesta reunió, el cap de la Policia 
Local de Badia va fer un repàs de les ac-
tuacions d’aquest cos durant l’estiu, es-
pecialment pel que fa a denúncies per 
sorolls i incivisme, punt que va interes-
sar molt els assistents, que van voler in-
tervenir també per explicar casos con-
crets que els preocupen. També es van 
oferir les últimes notícies sobre la retira-
da de l’amiant, explicant que el personal 
de la brigada i els tècnics del ’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament rebran forma-
ció específica sobre el tema.

Pel que fa al tercer punt de l’ordre del 
dia, que era el que feia referència als 
consells en cas d’impagaments a les co-
munitats veïnals, no es va poder tractar, 
entre d’altres coses, per manca de temps 
i es va convocar la ciutadania interessa-
da a una reunió posterior específica on 

els veïns van exposar els problemes amb 
què es trobaven i van rebre resposta de 
part de l’alcaldessa, el regidor de Parti-
cipació i un advocat especialitzat en el 
tema, que van assistir a la sessió.
 
La reunió corresponent al mes de no-
vembre va tenir lloc el dimecres dia 11. 
Complert un any de reunions, la troba-
da va servir per fer balanç i revisar els te-
mes que s’havien tractat durant l’any. La 
sessió es va estructurar a partir de dife-
rents grups de treball dels quals van sor-
gir temes que interessen especialment 
la ciutadania i es va decidir que fossin 
objecte de debat en properes reunions. 
Entre aquests, destaquen: l’incivisme, la 
neteja dels carrers, la retirada de l’amiant 
o la proliferació de rates. A més, arran 
de la recepció per part de moltes comu-
nitats, de cartes anunciant l’obligatorie-
tat de realitzar una inspecció de la baixa 
tensió als seus edificis, es va decidir crear 
una comissió específica per al seguiment 
d’aquest tema.

Si voleu consultar les actes de les reuni-
ons, ho podeu fer a l’espai de Participació 
ciutadana del web de l’Ajuntament. n
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Partits polítics

 
Grup Municipal PSC 

El próximo 20 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestros nietos, nuestros hijos y 
nuestros padres. Se iniciará una legislatura en la que será necesario recuperar todo aque-
llo que la derecha catalana y española ha ido destruyendo, poniendo en peligro con sus 
recortes los valores democráticos que garantizan el Estado del Bienestar y que tantos 
años de lucha conllevaron a nuestros mayores tanto en Catalunya como en España.
No podemos olvidar que el Estado del Bienestar fue una construcción del socialismo y 
que ha sido el PSOE el que ha ido, en cada gobierno, ampliando los derechos de la ciu-
dadanía (educación pública, sanidad universal, interrupción voluntaria del embarazo, 
sistema de pensiones, ley de igualdad, dependencia, derecho al matrimonio homosexu-
al...). 
Existen partidos como Podemos y Ciudadanos que quieren que se olvide la herencia so-
cialista, que menosprecian estas conquistas. El PSOE ha cometido errores pero también 
ha tenido muchos aciertos y no podemos permitir que quienes no lucharon por nuestros 
derechos, vengan a tirar por tierra esta lucha. Los socialistas del s. XXI encabezados por 
Pedro Sánchez, somos los verdaderos herederos del socialismo de Pablo Iglesias. 
Para aquellos que no lo conozcáis, Pedro Sánchez es economista y profesor universitario, 
llegado a la política con el único objetivo de cambiar aquello que no es justo. Y es que 
enseñando, transmites un conocimiento, que compartido, se convierte en herramienta 
de cambio. En Pedro no encontraremos una trayectoria manchada de corrupción, ni de 
transfuguismo. 
Pedro decidió personalmente visitar nuestra ciudad el pasado 23 de septiembre con el 
deseo de escuchar y compartir experiencias con nuestros vecinos y vecinas, y tras esta vi-
sita, se siente badiense de adopción.
Pedro tiene que ser el próximo presidente del gobierno para que no gane la derecha en 
España, ni la actual derecha corrupta de Rajoy ni la nueva derecha representada por Al-
bert Rivera y sus propuestas populistas. Carmen Chacón, cabeza de lista por Barcelona 
del partido socialista, dijo “sólo hay dos posibles presidentes, Mariano Rajoy o Pedro 
Sánchez, por tanto sólo hay un voto que echa fuera a la derecha: el voto de los socialis-
tas, el voto del PSC en Catalunya y el voto del PSOE en el resto de España”.
El pasado 3 de diciembre, los socialistas iniciamos la campaña en Badia del Vallès, una 
ciudad que representa los problemas que padece la gran mayoría de los españoles, y a los 
que los y las socialistas queremos poner solución. Y es aquí desde donde retomaremos el 
camino hacia la igualdad, la democracia, la recuperación económica justa y la reforma 
constitucional como solución al estado de shock al que nos han llevado en los últimos 
años la derecha catalana y española. Esta vez, lo haremos de nuevo con Pedro Sánchez. 
 
Somos la solución. La solución real, justa y cercana a nuestra ciudad. El próximo 20 de 
diciembre VOTA socialista, #echemosaRajoy.  

 
Grup Municipal AEB

SER D’ESQUERRES DES DEL MUNICIPALISME

Què entenem per ser d’esquerres des de l’AEB?
És no oblidar-se de les persones a qui les polítiques de retallada de la despesa social han 
deixat a la intempèrie (desocupats sense prestació o treballadores pobres), víctimes de la 
pobresa energètica, l’exclusió sanitària o la violència de gènere en mig d’un context de 
creixent desigualtat i fractura socials que afecten especialment nens i nenes.
És defensar la memòria històrica davant la impunitat franquista.
És dir no a la guerra i sí a la solidaritat amb refugiades sense infradrets.
És defensar les dones víctimes de la violència de gènere i les seves famílies. És lluitar contra 
la desigualtat social, salarial i de gènere.
És parlar de corrupció política i exigir transparència de gestió.
És lluitar contra la reforma laboral i defensar el desplegament de la Llei de Dependència.
És posicionar-se contra la Llei Mordassa i la seva retallada de llibertats.
És incrementar ingressos públics i defensar la despesa social.
És garantir pensions dignes.
És atenció prioritària per a l’educació pública.
És defensar el comerç de proximitat vers les multinacionals.
És garantir l’accessibilitat de tots els veïns als espais públics.
És reconèixer la realitat plurinacional d’Espanya i defensar el dret d’autodeterminació.
És treballar per tenir un pressupost municipal suficient.
És fer pedagogia per a un adequat tractament del residus.
És fer de la cultura popular una bandera.
És combatre el TTIP i lluitar contra el canvi climàtic.
És defensar-te dels que rescaten bancs abans que a tu.
Aquestes i tantes altres coses que resumiríem en fer política per a totes des de la humilitat 
d’aquest racó de món anomenat Badia del Vallès. El repte és majúscul perquè, contrària-
ment al que ens van vendre amb la Constitució del 78, no hem conquerit la democràcia 
sinó que l’hem de defensar cada dia davant els atacs dels mercats financers i de qui es va 
vendre reformant l’article 135 de la Constitució en  48 hores per pagar el deute als bancs 
francesos i alemanys abans que escoles, pensions, farmàcies, prestacions o hospitals. ´
Mentre continuen les campanyes electorals i les eleccions amb promeses buides de qui 
ahir demanava amb urgència “deshaucios-exprés” per a totes abans de anar a viure a Mia-
mi, des de Badia continuem treballant des del municipalisme per a la defensa dels serveis 
públics i els drets de les persones.
T’hi apuntes?
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Elísabeth Ruiz Romero 
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)

Ordenanzas fiscales: hacia la tarifación social

El pasado mes de noviembre BeC decidimos dar nuestro apoyo a las ordenanzas para 
2016.  Este apoyo, avalado por nuestra asamblea, fue el resultado final de múltiples reuni-
ones, propuestas y negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas con representación 
en el ayuntamiento.
Para BeC, lejos de ser una manera modélica de tratar el difícil tema de las ordenanzas, 
hemos encontrado un proceso de negociación y debate en el que la falta de participación 
ciudadana, la dificultad para modificar algunas ordenanzas sin tener suficientes datos e in-
formación o la idea de debatir ordenanzas y presupuestos por separado son algunas líneas 
que deberíamos mejorar en el futuro. Desde BeC hemos manifestado que el debate de or-
denanzas debería ir ligado al debate de presupuestos; por separado nos parece un debate 
insuficiente e incompleto. Debemos saber qué tenemos que ingresar y cómo para decidir 
en qué lo queremos gastar. Este planteamiento requiere de la participación ciudadana en 
procesos abiertos y dinámicos para que la ciudadanía sea corresponsable sobre qué presión 
fiscal debemos tener y en qué decidimos gastar nuestros recursos. Por último, debatir so-
bre la subida o bajada de un determinado impuesto, tasa o precio público requiere tener 
gran cantidad de información adecuada para poder tomar decisiones responsables. Desde 
BeC hemos reclamado toda esta información antes de proponer algunas modificaciones, 
pero seguimos reclamando más y  mejor calidad de esa información. Una oposición res-
ponsable solamente se puede hacer desde el conocimiento objetivo de la realidad para se-
guir proponiendo otra manera de hacer las cosas. 
De nuestras propuestas incorporadas a estas ordenanzas queremos destacar dos: el compro-
miso de estudiar la aplicación de la Tarifación Social en las diferentes tasas y precios públicos 
y la disminución de algunas tasas y precios públicos como el alquiler del uso del auditorio 
para entidades o de las tasas del mercadillo.   Ambas han sido propuestas en las que BeC cre-
emos que dejan una marca en la manera de entender este tema. Una reducción de las tasas a 
los vendedores ambulantes en estos duros momentos  mientras están pagando atrasos a cau-
sa de la ineficacia del equipo de gobierno significa un gesto por parte del ayuntamiento. El 
compromiso de estudiar la posibilidad de redactar las ordenanzas siguiendo el criterio de que 
cada cual pague en función de sus ingresos y circunstancias familiares haciendo los servicios 
públicos municipales  más accesibles a toda la ciudadanía y buscando su equilibrio financi-
ero. Esta idea es el fundamento de la tarifación social; cada cual paga según sus ingresos y 
ello permite la universalización de los servicios sin poner en riesgo su financiación. BeC se 
compromete a recoger el compromiso del gobierno municipal e impulsar el debate y estudi-
os que nos permita avanzar en esta línea. 
En definitiva, BeC admite un reconocimiento y aceptación de muchas de nuestras propu-
estas en las ordenanzas de 2016.  Otras deberán esperar a otros ámbitos de debate como la 
ampliación de las tarjetas de transporte a jubilados y parados en función de su renta. El equi-
librio entre lo incorporado y lo desechado de nuestras propuestas ha sido favorable,  aunque 
seguimos siendo crític@s con la manera como se desarrolla este tipo de debate (falta de par-
ticipación de la ciudadanía, falta de tiempo de debate, necesidad de más y mejor informaci-
ón,…) tal y como está pasando en el debate sobre el presupuesto para 2016. Por este balan-
ce, BeC decidimos dar apoyo a la ordenanzas para 2016 sin que ello signifique un cheque en 
blanco para el gobierno municipal ni la dejadez en nuestra función de controlar al equipo 
de gobierno, así como proponer alternativas a los problemas que tenemos como municipio. 
Estas son y seguirán siendo nuestros principales objetivos durante la presente legislatura. Ese 
fue nuestro contrato con la ciudadanía y no nos hemos olvidado en ningún momento. 

Saray Muñoz Contreras 
Portavoz del PP



Ple d’octubre

El primer punt de l’ordre del dia 
del Ple del mes d’octubre, cele-
brat el dia 28, va ser la propos-
ta d’acord per impulsar mesures 
per aconseguir un acord transat-
làntic per al comerç i la inversió 
entre la UE i els EUA, més cone-
gut com a TTIP. L’acord insta a 
realitzar un estudi d’impacte del 
TTIP al nostre país, tal com s’ha 
fet en d’altres països europeus; a 
garantir l’exclusió de la negocia-
ció dels serveis públics d’interès 
general i a garantir els drets la-
borals de la ciutadania obligant 
els Estats Units a ratificar i im-
plementar totes les normes labo-
rals essencials de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT).  
BeC  va qualificar la proposta 
de “teòrica” i li va atribuir falta 
de concreció i l’AEB, va posar 
de manifest la dificultat d’arri-
bar a acords amb els EUA per la 
falta de drets tant laborals com 
socials existent al país. El resul-
tat final de la votació va ser de 8 
vots a favor (PSC) i 8 en contra 
(AEB i BeC). Davant l’absència 
de la regidora del PP, el punt va 
quedar aprovat gràcies al vot de 
qualitat de l’alcaldessa.

El següent punt va ser una mo-
ció per a la creació d’alternatives 
al parc de Joan Oliver, presentat 
per l’AEB i que recollia també 
aportacions del grup del PSC. 
La proposta, que va ser aprova-
da per unanimitat, inclou, entre 
d’altres, l’habilitació temporal 
d’espais de joc infantil men-
tre durin les obres del parc, i la 
reubicació en altres zones dels 
jocs que s’han desmuntat. Des 
de l’equip de govern es va reco-
llir la proposta i es va anunciar 
que s’està estudiant la possibili-
tat d’habilitar la zona al costat 
de l’oficina de Correos (al costat 
de la plaça Major) com a zona 
de jocs infantil temporal. 

Seguidament, es va debatre una 
moció del grup municipal de 
BeC que sol·licita a la Genera-
litat de Catalunya que garan-
teixi beques de menjador a tots 
els infants en situació de vulne-
rabilitat. La proposta, defensa-
da per la regidora Pilar Paz, re-
corda que malgrat l’agreujament 
de la situació social, la partida 

Ple Municipal
pressupostària que la Generalitat 
dedica a les beques menjador fa 
4 anys que està congelada i que 
l’Ajuntament, malgrat no tenir-
hi responsabilitats competenci-
als, va complementant el siste-
ma de beques del municipi, amb 
importants aportacions econò-
miques. La regidora de Benes-
tar Social, Mª José Granados, 
va respondre que, efectivament, 
l’Ajuntament ja compensa les 
beques i que, a més, aquest és un 
tema que ja s’està treballant des 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental i va anunciar, com a 
conseqüència, que el seu grup hi 
votaria en contra, no per estar 
en contra de l’objectiu de la pro-
posta, sinó de la forma. L’alcal-
dessa, Eva Menor, va afegir que 
la moció era incompleta i que 
no era d’utilitat, per la qual cosa 
ja se n’havia demanat la retirada 
prèviament. El punt va ser re-
butjat amb un resultat de 8 vots 
a favor (AEB i BeC) i 8 en con-
tra (PSC). 

El següent punt a tractar pel Ple 
municipal va ser una altra mo-
ció de BeC al voltant, una altra 
vegada, del TTIP. La proposta 
de rebuig a l’Acord Comercial 
d’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió entre la 
UE i els EUA va ser desestimada 
per 8 vots en contra (PSC) i 8 
vots a favor (AEB i BeC).

En canvi, el Ple de l’Ajuntament 
de Badia va aprovar, per unani-
mitat, donar suport a l’adhesió a 
la campanya “Tanquem els CIE” 
(Centre d’Internament d’Es-
trangers), a proposta del grup 
municipal de BeC. La regidora 
Elísabeth Ruiz, que va presentar 
el punt, va anunciar que el CIE 
de Barcelona tancarà les seves 
portes el dia 30 d’aquest mes, 
tot i que no de manera defini-
tiva, si sinó per obres i va anun-
ciar una mobilització davant les 
seves portes, el mateix dia 30 a 
les 18 h, per exigir-ne el tanca-
ment definitiu. 

També es va aprovar un punt, 
presentat per BeC, sobre l’adap-
tació dels parcs infantils de ma-
nera que permeti tots els infants, 
amb o sense discapacitats, jugar 
junts. La regidora Elísabeth Ruiz 
va demanar que cada vegada que 

es dissenyi un nou parc a Badia 
o se’n rehabiliti un, es pensi a 
incloure-hi jocs adaptats per a 
infants amb diversitat funcional. 
El regidor Rafa Moya, del PSC, 
va recordar que això ja s’està fent 
en els nous parcs (Joan Oliver 
i Mediterrània) i va anunciar 
l’abstenció del seu grup per tal 
de permetre que la moció tirés 
endavant. El resultat final de la 
votació va ser, doncs, de 8 vots a 
favor (AEB i BeC) i 8 abstenci-
ons (PSC).

L’últim punt de l’ordre del dia, 
també presentat per BeC i de-
fensat per Elísabeth Ruiz, re-
clamava, entre d’altres, decla-
rar Badia del Vallès “municipi 
contra el maltractament ani-
mal”, la creació d’un consell 
municipal específic de protec-
ció animal, dotar la Policia Lo-
cal d’un lector de microxips per 
a animals de companyia aban-
donats o perduts o impedir en 
els espais i mitjans d’informa-
ció de titularitat pública mu-
nicipal la publicació d’activi-
tats que comportin violència o 
explotació d’animals. El regi-
dor Rafa Moya va recordar que 
molts dels punts que incloïa la 
moció ja s’estan duent a terme 
actualment i va recordar que el 
protocol de gestió de recollida 
d’animals es va actualitzar al 
mes d’abril d’enguany. El punt 
va ser rebutjat per 8 vots a fa-
vor (AEB i BeC) i 8 en contra 
(PSC).

Ple extraordinari 
d’ordenances fiscals 2016

El dia 11 de novembre va tenir 
lloc el Ple extraordinari de mo-
dificació de les ordenances fis-
cals per a l’exercici 2016, que es 
van aprovar per 11 vots a favor 
(PSC i BeC) i 5 en contra. La 
regidora del PP no va assistir a 
la sessió. 

Les principals modificacions 
van ser explicades per la tinen-
ta d’alcaldessa de l’Àrea de Ser-
veis Centrals, Montserrat Jimé-
nez, que va començar explicant 
que el criteri polític que s’ha-
via seguit per elaborar les or-
denances fiscals havia estat no 
incrementar en excés la pressió 
fiscal però garantint el nivell 

d’ingressos adient permantenir 
els serveis públics.

Per part del grup municipal de 
BeC, va intervenir la regido-
ra Elísabeth Ruiz, que va valo-
rar molt positivament el debat i 
l’intercanvi d’opinions que s’ha-
via donat en el procés d’elabora-
ció d’aquestes ordenances fiscals 
i va instar a treballar per estudi-
ar la implantació de la tarificació 
social.

El posicionament de l’AEB va 
ser presentat pel regidor Álvaro 
Pacheco, que va defensar, entre 
d’altres, que qui més té, més ha 
de pagar i va lamentar que l’IBI 
s’apugés igual per a tothom i, en 
canvi, l’IAE no s’hagués modi-
ficat. Aquesta darrera afirmació 
va ser contestada per la regidora 
Montserrat Jiménez, que va ad-
vertir que, si s’apuja l’IAE algu-
nes empreses podrien acollir-se a 
altres modalitats més favorables, 
com ara l’IAE provincial. Final-
ment, l’alcaldessa, Eva Menor, 
va afegir que el seu grup munici-
pal no es nega a treballar aquest 
impost, “però no a corre-cuita”.

Per a més informació sobre les 
ordenances fiscals, consulteu la 
pàg. 11 d’aquest butlletí.

Ple extraordinari de sorteig 
de meses electorals

El 25 de novembre es va celebrar 
el Ple extraordinari en el qual va 
tenir lloc el sorteig per escollir 
els membres de les meses electo-
rals (presidents/es i vocals) per a 
les eleccions generals que s’han 
de celebrar el diumenge 20 de 
desembre. 

Ple de novembre

Seguidament, es va iniciar la 
sessió ordinària del Ple del mes 
de novembre, en la qual tots els 
punts de l’ordre del dia van ésser 
aprovats per unanimitat.

L’acte va començar amb la lec-
tura del manifest “Ni terroris-
me, ni guerra, ni feixisme, ni re-
tallada de llibertats. Per la pau, 
la justícia socials i els drets hu-
mans aquí i arreu”, de la Pla-
taforma Mai més, i un minut 
de silenci, que va donar pas al 

primer punt aprovat, que defen-
sava l’exercici efectiu del dret de 
vot de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Després, va 
arribar l’acord sobre el Dia In-
ternacional contra la Violència 
de Gènere i el suport a la crea-
ció de la prestació “Garantia + 
55”, impulsada per la UGT de 
Catalunya. Es tracta d’una pres-
tació econòmica igual al SMI 
vigent destinada a les persones 
de més de 55 anys que es trobin 
en situació de desocupació, tin-
guin cotitzats un mínim de 15 
anys i hagin exhaurit la prestació 
d’atur contributiva. 

El següent punt en l’ordre 
del dia, com els altres, apro-
vat per unanimitat, era el que 
sol·licitava al govern de l’Estat 
la derogació de la Llei de Ra-
cionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local (LR-
SAL) i, mentrestant, la tramita-
ció  d’una modificació legislati-
va que torni a les entitats locals 
les competències en matèria de 
prestació de serveis socials i de 
promoció i reinserció social que 
aquesta llei els prenia.

Un altre dels punts aprovats es 
referia als tractaments de fertili-
tat a la sanitat pública,en què es 
demanava al Govern de la Gene-
ralitat que modifiqués el “Proto-
col d’estudi i tractament de l’es-
terilitat” per a la xarxa sanitària 
d’utilització pública per tal d’in-
cloure dins els supòsits d’estudi 
i de tractament les mares soles i 
les parelles de dones.

També es van aprovar per una-
nimitat l’adhesió de Badia del 
Vallès a la Xarxa de municipis 
per l’economia social i solidà-
ria i al Manifest per la derogació 
del RD900/2015 d’autoconsum 
elèctric, així com una moció en 
defensa de la qualitat de l’aire, 
contra el frau de les emissions, 
per una planificació de la mobi-
litat i per l’impuls de la moder-
nització tecnològica de la indús-
tria catalana de l’automoció.

Finalment, també es va aprovar 
reprendre les converses amb la 
Generalitat per tal que l’Hotel 
d’Entitats de Badia obri els caps 
de setmana i es doti d’una major 
flexibilitat de funcionament. n
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El Ple de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès va aprovar inicialment 
dimecres, 9 de desembre, en ses-
sió extraordinària, el Pressupost 
General per a l’exercici 2016, per 
8 vots a favor (PSC), 6 abstenci-
ons (AEB i PP) i 3 vots en contra 
(BeC). El pressupost de l’Ajunta-
ment per al proper exercici serà 
d’11.926.312,92 euros, un 1,89 
% més respecte el de 2015, el 
que representa una mica més de 
221.000 euros. 

Els pressupostos 2016 es presen-
ten com uns pressupostos que 
aposten per la transparència i la 
participació ciutadana, priorit-
zen la despesa social, mantenen 
la cartera de serveis públics i no 
obliden el manteniment de la via 

Aprovació inicial dels pressupostos i les 
ordenances fiscals per al 2016

pública i els equipaments muni-
cipals. Entre d’altres, el pressu-
post preveu el manteniment i la 
consolidació dels programes de 
protecció social, inserció laboral, 
formació i creació d’ocupació, 
i educació.Aposta pel manteni-
ment de la via pública (a través 
de la brigada i dels plans d’ocu-
pació), la municipalització d’al-
guns serveis i l’eficiència energè-
tica. Cal destacar que una part de 
les partides pressupostàries se sot-
metrà a un procés participatiu.

A partir d’ara, l’acord se sotme-
trà a exposició pública durant 15 
dies i, si no es presenten reclama-
cions en aquest termini, el pres-
supost es considerarà definitiva-
ment aprovat.

També es va aprovar de manera 
inicial pel Ple de l’Ajuntament, 
en aquest cas en la sessió extra-
ordinària de l’11 de novembre, 
la modificació de les ordenances 
fiscals per a 2016 (amb 11 vots a 
favor, del PSC i BeC, i 5 en con-
tra, de l’AEB). Aquestes han estat 

elaborades amb el criteri de no in-
crementar en excés la pressió fiscal 
però garantint el nivell d’ingres-
sos adient per mantenir els ser-
veis públics, el que es tradueix en 
la congelació de taxes com a cri-
teri general. També es va aprovar 
inicialment el calendari fiscal per 

a l’any que ve. Igual que amb el 
pressupost, aquests acords estaran 
sotmesos a exposició pública, en 
aquest cas durant 30 dies hàbils. 
Transcorregut aquest període sen-
se haver-se presentat al•legacions, 
els acords quedarien definitiva-
ment aprovats. n
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Minut de silenci per 
les víctimes dels 
atemptats de París

Comença la campanya 
de vacunació contra la 
grip estacional

Un centenar de persones es van 
congregar davant les portes de 
l’Ajuntament per guardar un mi-
nut de silenci en memòria de les 
víctimes dels atemptats de París el 
passat dilluns dia 16 de novem-
bre, 3 dies després dels brutals 
atacs a la capital francesa que es 
van saldar, al tancament d’aques-
ta edició, amb 130 persones mor-
tes i més de 300 ferides. Ciutada-
nia, treballadors i regidors/es del 
Consistori es van congregar per 
condemnar els atemptats i per 
mostrar la seva solidaritat amb les 
famílies de les víctimes, els super-
vivents i la ciutadania de París. 

A més, el Ple de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, en la sessió 

ordinària del 25 de novembre, 
es va adherir al manifest “Ni ter-
rorisme, ni guerra, ni feixisme, 
ni retallada de llibertats. Per la 
pau, la justícia social i els drets 
humans aquí i arreu”. Es tracta 
d’un manifest, de la Plataforma 
Mai Més, de rebuig a la violèn-
cia i de solidaritat amb les vícti-
mes i els seus familiars, indepen-
dentment d’on es produeixin. n

Ja ha començat la campanya de vacunació contra 
la grip estacional. Així, les persones amb un alt 
risc de complicacions si la pateixen o, també, les 
persones que poden transmetre-la a aquest col-
lectiu, poden rebre la vacuna de manera gratuïta 
al seu centre de salut. 

Per poder-se vacunar, s’ha de demanar cita prèvia 
amb la infermera al telèfon 93 728 44 44 o per 
Internet, en el següent enllaç:  
http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm .

El col·lectiu de persones a qui s’adreça especial-
ment la vacunació inclou:
-Persones a partir de 60 anys
-Dones embarassades
-Persones amb malalties cròniques que la grip 

pot agreujar
-Persones usuàries de centres per a la gent gran o 

altres institucions tancades
-Persones amb obesitat mòrbida

-Persones cuidadores d’altres que pertanyen a 
qualsevol dels col·lectius esmentats o que hi es-
tan en contacte

-Professionals de la salut.

Per a més informació sobre la campanya de vacuna-
ció, podeu consultar el web http://grip.gencat.cat/
ca/ o bé trucar al telèfon de CatSalut Respon (061).

EAP Badia del Vallès n
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Què cal fer en el cas 
de trobar un animal 
abandonat al carrer?
Quantes vegades hem sentit que algú 
s’ha trobat uns cadells de poques hores 
de vida en una caixa al mig del carrer o 
un gos adult travessant el carrer teme-
ràriament o vagant pertot en busca de 
menjar? I quantes vegades ens hem  pre-
guntat què faríem en aquesta situació?

En primer lloc, cal recordar que l’aban-
donament d’animals està penat. Si en te-
niu un, o els vostres tenen una descen-
dència no desitjada, i no els podeu tenir 
a casa, heu de portar-los a la protectora i 
donar-los en adopció. D’aquesta mane-
ra, estaran fora de perill i tindran una 
segona oportunitat per ser feliços amb la 
nova família que els adopti.

Si l’animal no és vostre i el trobeu a la 
via pública, el podeu portar directament 

a la protectora o deixar-lo a les depen-
dències de la Policia Local, on es com-
provarà si té microxip (i si aquest té les 
dades correctes o actualitzades). En cas 
que la lectura sigui positiva, s’intentarà 
localitzar el propietari de l’animal per 
tal que el passin a buscar. Si el propietari 
no es el recull en un màxim de 12 hores, 
o, si l’animal no disposa de microxip, 
s’avisarà la protectora Help Guau, amb 
qui l’Ajuntament té un conveni, que 
dóna servei 24 hores al dia, els 365 dies 
de l’any. La protectora fotografia l’ani-
mal i omple una fitxa per fer-se’n càrrec 
a les seves instal·lacions.

Us recordem que, si esteu interessats a 
adoptar, podeu dirigir-vos a la protec-
tora Help Guau (tel. 93 756 11 14). n
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Badia del Vallès ha tornat a de-
mostrar ser una ciutat d’allò 
més solidària. Els passats di-
vendres 27 i dissabte 28 de no-
vembre, ciutadans i les ciuta-
danes de Badia van aportar un 
total de 4.900 kg d’aliments 
al Gran Recapte d’Aliments 
2015, que es va celebrar a tot 
Catalunya. Es tracta de la 7a 
edició d’aquesta campanya de 
recollida d’aliments bàsics que 
té per objectiu aconseguir que 
les persones més necessitades 
del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària i donar a conèixer 
la situació que viu aquest grup 
que, arran de la crisi econòmi-
ca, cada cop és més nombrós i 

L’Associació d’Aturats Actius 
de Badia del Vallès sorteja-
rà una cistella amb productes 
donats per diferents comerços 
de la ciutat. El cost de les pa-
peretes és d’1 euro i guanyarà 
la combinació que coincideixi 
amb les tres últimes xifres del 
sorteig de l’ONCE del dia 22 
de desembre. 

La ciutadania de Badia del Vallès 
aporta 4,9 tones al Gran Recapte 
d’Aliments 2015

L’Associació d’Aturats Actius de 
Badia sorteja una cistella de Nadal

Tallers per a gent gran

heterogeni. Es calcula que, ac-
tualment, un 20 % de la pobla-
ció viu en situació de pobresa a 
Catalunya.

En la recollida van participar 
una trentena llarga de persones 
voluntàries que es van presen-
tar tant a títol individual com 
mitjançant les entitats de les 
quals formen part (el Volun-
tariat Social, l’Associació Can 
Sanfeliu o la Fundació Tallers, 
entre d’altres) i que van ser una 
part importantíssima de l’èxit 
de la jornada. La recollida a Ba-
dia va tenir lloc a tres establi-
ments: Mercadona i els dos su-
permercats Dia de la ciutat. 

Els aliments recollits han anat 
a parar a les dues entitats badi-
enques que tenen conveni amb 
la Fundació del Banc dels Ali-
ments: la parròquia de la Mare 
de Déu de la Mercè i l’Església 
Evangèlica. n

L’Ajuntament de Badia del Va-
llès, conjuntament amb la Fun-
dació Pere Tarrés i Vodafone, va 
organitzar un curs d’iniciació 
a l’ús dels smartphones  per a 
majors de 55 anys. El curs, gra-
tuït, constava de dues sessions i 
ensenyava tant a fer ús de la co-
neguda aplicació per a mòbils 
WhatsApp, com a connectar-se 
a Internet o a descarregar apli-
cacions d’utilitat. Els i les parti-
cipants en el curs en van sortir 
molt agraïts i amb la sensació 
d’haver après molt.

Per una altra banda, perso-
nal de Creu Roja Sabadell va 
impartir fa unes setmanes un 
interessant taller de primers 
auxilis per a gent gran al Ca-
sal d’Avis de Badia. El taller 
va comptar amb la presència 

d’una quinzena d’usuaris i 
usuàries del Casal i tenia com 
a objectiu identificar i resol-
dre situacions d’urgència vital, 
aplicar els procediments i les 
tècniques més adients en auto-
protecció i suport als primers 
auxilis i, finalment, aprendre 
a prevenir accidents. Què s’ha 
de fer en cas d’una hemorràgia 
nasal, com actuar en cas de fe-
rida amb arma blanca o objec-
te punxant o davant un tren-
cament de fèmur, eren alguns 
dels exemples pràctics que es 
van explicar en el transcurs de 
la sessió. A més, es van des-
mentir falses creences sobre 
primers auxilis que, en major 
o menor mesura, tothom ha 
sentit alguna vegada i suposen, 
més que una ajuda, un risc per 
a la persona tractada. n 

Usuaris i usuàries del Casal d’Avis escolten amb atenció les explicacions del curs de primers auxilis

L’associació vol agrair al comerç 
local de Badia, les seves aporta-
cions per a la cistella, especial-
ment a: Pastelería Oporto, far-
màcia Granero, Perruqueria 
Arantxa, Pesca Salada Miquel, 
Bar Patufet, Bar La Sardana, Ca 
l’Amorieta, Centro de Imagen 
Leira, Kéramos, Frutos Secos Ce-
lia, supermercat Dia, Merceria 

María Luisa, Adan y Eva, Qui-
osco Olga, Centro Estética Már-
mara, Estanco nº 1, Carnicería 
CCC, Eva Rueda i Bar Pepe. n
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Aquest curs, juntament amb un d’anglès 
de nivell A1 (que va començar el passat 20 
d’octubre i ha de finalitzar el 22 de desem-
bre) i un d’anglès de nivell A2 (que ha de 
començar el 8 de gener amb un grup de 
13 o 14 alumnes), s’emmarca en la con-
vocatòria promoguda pel Consorci per a 
la Formació Contínua de Catalunya per 
al desenvolupament del programa espe-
cífic d’accions formatives en llengües es-
trangeres i en tecnologies de la informació 
i la comunicació, adreçat a persones atu-
rades i inscrites en el sistema de Garantia 
Juvenil. Els cursos, de 150 hores de dura-
da, estan especialment indicats per a jo-
ves de 16 a 29 anys, sense coneixements 
previs de l’idioma i que vulguin avançar 

L’Ajuntament de Badia del Vallès, en col-
laboració amb la Diputació de Barcelona, 
ha impulsat una oferta formativa adreçada 
als comerciants de la ciutat, amb la finalitat 
de donar-los eines que els ajudin a millorar 
el seu negoci. Els cursos, que s’han impar-
tit durant els mesos d’octubre i novembre, 
s’ha elaborat a mida pels comerciants de la 
ciutat, una vegada detectades les seves ne-
cessitats i mancances, encarrilant-los cap a 
la professionalització i l’assoliment de com-
petències per millorar el seu negoci. Les 
sessions formatives s’han centrat en la crea-
ció de la imatge i la promoció del propi ne-
goci i el foment de l’aparició de noves idees 
que ajudin el comerç a reinventar-se o a ex-
plorar noves vies de negoci.

El primer dels cursos, impartits a l’edifi-
ci El Molí, va tenir tant bona acceptació 
que se’n va haver de prorrogar la durada. 
El curs Facebook i promoció low cost va 
ensenyar els participants, entre d’altres, a 
aplicar les eines que proporciona aquesta 
xarxa social amb la finalitat de promocio-
nar el propi comerç. Els comerciants tam-
bé van poder confeccionar la pàgina pro-
mocional de Facebook per al seu negoci. 
La segona acció formativa, Com crear la 

Formació

ràpidament. Un cop acabat amb èxit, es 
podran presentar a les proves per obtenir 
el certificat de nivell corresponent (A1 o 
A2) del Marc Europeu Comú de Referèn-
cia per a les llengües. Els grups són reduïts, 
l’assistència a les classes és obligatòria i la 
inscripció, gratuïta. Per a més informació 
o per formalitzar la inscripció, cal dirigir-
se al Servei Municipal d’Ocupació (edifici 
El Molí, av. de la Costa Blava s/n).

Sistema de Garantia Juvenil

Per a accedir al Sistema de Garantia Ju-
venil cal complir una sèrie de requisits, 
entre els quals: tenir la nacionalitat es-
panyola o ser ciutadans de la UE, tenir 
més de 16 i menys de 30 en el moment 
de sol·licitar la inscripció en el fitxer del 
sistema, no haver treballat en els 30 dies 
naturals anteriors a la data de presenta-
ció de la sol·licitud, no haver rebut acci-
ons educatives que comportin més de 40 
hores mensuals en els 90 dies naturals a 
la data referida anteriorment o no haver 
rebut accions formatives de més de 40 
hores mensuals 30 dies abans de la pre-
sentació de la sol·licitud. Per a ampliar 
informació sobre el Sistema de Garantia 
Juvenil i els requisits per accedir-hi, es 
pot consultar el web del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. n

Cursos d’anglès i alemany 
bàsic per a joves inscrits en el 
Sistema de Garantia Juvenil

Gran acceptació de l’oferta 
formativa per a comerciants 
impulsada per l’Ajuntament

Aquest mes de desembre comença el curs d’alemany (ni-
vell A1) per a menors de 30 anys que estiguin inscrits en el 
Sistema de Garantia Juvenil, organitzat per l’Ajuntament de 
Badia del Vallès i que finalitzarà a finals del mes de febrer.

imatge del nostre comerç, tenia per objec-
tiu proporcionar els coneixements necessa-
ris als participants per ajudar-los a millorar 
la imatge integral del seu negoci. El curs 
era 100 % pràctic i permetia aplicar-ne els 
coneixements adquirits als comerços dels 
participants. Finalment, amb el títol Com 
reinventar-se: cooperar i compartir, l’úl-
tim dels cursos previstos al pla de forma-
ció per a comerciants va permetre, a través 
d’exemples pràctics i dinàmiques de grup, 
explotar la creativitat dels participants i 
ensenyar com aprofitar al màxim els recur-
sos individuals i col·lectius a través de la 
cooperació i l’actitud adequada. 

Tots tres cursos han comptat amb una alta 
assistència i han estat valorats molt positi-
vament pels participants que han destacat, 
especialment, la important vessant pràcti-
ca que incloïa cada sessió formativa, que 
els ha permès portar a terme allò que han 
après. També cal destacar la bona sintonia 
entre els participants i la visió d’objectius 
comuns com a comerciants de la mateixa 
ciutat, que els ha permès orientar els seus 
esforços a buscar solucions i fites comunes, 
fet que ha desembocat en la creació d’un 
espai de networking. n
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El CE Sabadell FC va convi-
dar els badiencs i les badienques 
que així ho volguessin a assistir 
de manera gratuïta al partit que 
van jugar l’equip vallesà i el FC 
Barcelona B, a l’Estadi Munici-
pal de la Nova Creu Alta el pas-
sat diumenge 22 de novembre. 
Finalment més de 200 ciuta-
dans de Badia van assistir al par-
tit, que va acabar amb un empat 
a dos gols, tot i que el Sabadell 
va fer mèrits per emportar-se els 
tres punts. Al final del temps de 
joc l’alcaldessa de la ciutat, Eva 
Menor, va rebre de mans del vi-
cepresident de l’entitat espor-
tiva, Ignasi Lúquez, una placa 
commemorativa del partit.

Aquest homenatge forma part 
d’una iniciativa del club arle-
quinat que pretén reforçar els 
llaços del CE Sabadell FC amb 
les poblacions de la comarca. La 

La Federació Catalana de Judo 
i Disciplines Associades, amb 
seu a Badia del Vallès, va or-
ganitzar, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, una exhibició 
de diferents disciplines de les 
arts marcials. El nombrós pú-
blic assistent va poder gaudir 
de l’habilitat i la tècnica dels 
participants que van realitzar 
demostracions d’aikido, jiu jit-
su, kendo, judo, nihon tai jit-
su i wu shu. La tercera edició 
del Taikai d’arts marcials te-
nia, a més, un rerefons solidari: 
l’entrada simbòlica consistia en 
l’aportació d’aliments destinats 
al Banc dels Aliments de Badia 
del Vallès.

L’esdeveniment va ser tot un 
èxit d’organització, de públic 
i de participació i va comptar 

El CE Sabadell homenatja Badia 
del Vallès i convida la ciutadania a 
veure un partit

El III Taikai solidari 
d’Arts marcials va 
recollir més de 
200 quilos de menjar

D’esq. a dreta: Antoni Martínez, Ignasi Lúquez, Eva Menor, Yeray Sabariego i Josep Martínez durant la 
presentació del partit

amb l’assistència del president 
de l’UFEC, Gerard Esteva; l’ex-
president de la Federació Cata-
lana de Judo i pioner d’aquest 
esport a Catalunya, Emilio Ser-
na; l’actual president de la Fe-
deració, Fermín Parra; l’alcal-
dessa de Badia del Vallès, Eva 
Menor; els regidors d’Esports, 
Josep Martínez, de Territori, 
Rafa Moya, de Cultura, An-
tonio Rodríguez, de Joventut, 
Iván Sanz i de Benestar Social, 
M. José Granados, junt amb 
d’altres personalitats federatives 
i institucionals.

L’acte, que va començar amb 
un minut de silenci per les víc-
times de l’atemptat de París, va 
aconseguir recaptar entre els 
assistents 214 Kg de menjar 
no perible. n

iniciativa va ser presentada en un 
acte que va tenir lloc a l’Ajunta-
ment de Badia i que va comptar 
amb la presència del vicepresi-
dent del CE Sabadell FC, Igna-
si Lúquez; l’alcaldessa de Badia, 
Eva Menor; el regidor d’Esports, 

Josep Martínez; el directiu de 
l’Àrea Social del club sabade-
llenc, Antoni Martínez, i el ju-
gador Yeray Sabariego, en la seva 
doble condició de badienc i juga-
dor del primer equip del Centre 
d’Esports Sabadell.

L’alcaldessa Eva Menor va agrair 
al club la invitació i va destacar 
en la seva intervenció la vincula-
ció de Badia amb l’esport, amb 
el FC Barcelona i, també, amb 
el CE Sabadell FC. Per la seva 
part, el futbolista Yeray Sabarie-
go va qualificar de sensació ”es-
tranya però també bonica” el fet 
de ser a Badia –“el meu poble” 
va recalcar-, convidant els seus 
conciutadans a veure un partit 
de l’equip en el que juga. n



Desembre del 2015 17
de Badia del Vallès
l'informatiuEsports

5a Nit de l’Esport de Badia del Vallès
La nit del divendres 27 de novembre es va celebrar la cinquena edició de la Nit de l’Esport badienc, una cita ja tradicional del 
calendari esportiu de la nostra ciutat que va omplir les butaques de l’Auditori Municipal.

L’acte va comptar amb la presència de di-
ferents autoritats, encapçalades per l’al-
caldessa de Badia, Eva Menor, el regidor 
d’Esports, Josep Martínez, i el seu homò-
leg a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
Francisco Blanco, als quals van acompa-
nyar la pràctica totalitat de regidors i re-
gidores dels diferents grups municipals 

presents al ple de l’Ajuntament de Badia. 
També van assistir els nominats i les no-
minades als premis d’aquesta edició, amb 
un convidat especial, al qual es va retre un 
càlid homenatge: l’exfutbolista i entrena-
dor Anty Garcia, que va passar per les files 
tant del CD Badia com del FC Barcelona 
i que actualment s’enfronta a una malaltia 

degenerativa, l’ELA. Després de ser pre-
sentat pel regidor d’Esports, l’Anty Garcia 
va prendre la paraula en el que va esdeve-
nir el moment més emotiu de la gala. 

L’acte, a més, va comptar amb dues actua-
cions: la de la monologuista Karen Gutiér-
rez, que va aportar una pinzellada d’humor 

i molta animació a l’acte, i la de les petites 
gimnastes de Badia, que van dur a terme 
una treballada exhibició de les seves habili-
tats en la pràctica de la gimnàstica rítmica. 
La gala, perfectament organitzada, va ser 
conduïda de manera àgil i solvent per Car-
les Ventura, que ja s’havia fet càrrec de la 
presentació en altres edicions. n

Els premiats en les diferents categories van ser:

• Menció especial
- Manolo González (Club Judo Badia) • Millor entrenador

- Guanyador: Héctor González
- Finalista: Jorge Córdoba

• Superació personal amb diversitat 
funcional

- Marian Polo 

• Millor entitat
- Guanyador: Club Judo Badia
- Finalista: CD Badia

• Millor promesa esportiva
- Guanyador: Jorge Gallego
- Finalista: Víctor de Pablo

• Millor esportista màster
- Alicia Alonso

• Millor equip
- Guanyador: Benjamí A masculí CD 

Badia

- Segon classificat: Premini CB Nou Badia
- Tercer classificat: Equip Kyus Judo 

Badia

• Millor esportista individual
- Guanyador: Javier Villanueva
- Segon classificat: Marc Fortuny
- Tercer classificat: Luis Grima
- Finalista: Levi Pardo

Tots els premiats i nominats en la 5a Nit de l’Esport

L’exfutbolista i entrenador Anty García va rebre un càlid 

homenatge
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Els temps canvien i les bibliote-
ques també. Lluny queda la idea 
de biblioteca centenària (aquest 
2015 ha estat declarat l’any de les 
biblioteques per commemorar els 
100 anys de la creació dels pri-
mers equipaments bibliotecaris), 
on l’accés i els serveis bibliotecaris 

La Vicente Aleixandre present a les xarxes socials!

El Servei Local de Català de Badia del Vallès obre un nou 
període de matrícula de cursos de català

s’adreçaven a un determinat pú-
blic, amb unes finalitats concretes. 

Avui, les biblioteques han esdevin-
gut centres dinàmics, pròxims a la 
ciutadania, sensibles a les seves de-
mandes i accessibles al conjunt de la 
població del municipi que les acull. 

Per tot això, amb la voluntat 
d’aproximar-nos al nostre pú-
blic, sigui quin sigui el seu per-
fil, obrir nous canals de comu-
nicació i informació, i ampliar el 
ventall de serveis, la biblioteca de 
Badia del Vallès és present a les 
xarxes socials:

Facebook
www.facebook.com/bibliotecadebadia

• Des de la nostra pàgina de Facebook, podreu consultar la 
programació d’activitats, conèixer quins materials rebrem 
properament, estar informats dels esdeveniments culturals 
del municipi, saber què fem i amb qui ho fem, comuni-
car-vos amb nosaltres, sol·licitar renovacions dels materi-
als prestats, suggerir-nos l’adquisició de materials...

Twitter
www.twitter.com/bibliotecabadia

• Des del nostre perfil de Twitter, podreu seguir al minut el 
desenvolupament de les activitats que organitzem, conèixer 
efemèrides destacades i rebre informació curiosa de la nos-
tra biblioteca.

Instagram
www.instagram.com/bibliotecabadia

• Al nostre compte d’Instagram, trobareu fotografies dels 
nostres aparadors culturals, de les nostres exposicions, 
dels grups d’escolars que vénen a visitar-nos...

Us animeu a seguir-nos?  Estem a només un “clic”... i per al més 
nostàlgics, recordeu que ens trobareu, com sempre,  a l’avinguda 
de la Mediterrània, s/n. n

Facebook
www.facebook.com/bibliotecadebadia

Aquest mes de desembre han fi-
nalitzat 6 cursos de català presen-
cials i dos a distància. Per prime-
ra vegada, a més, s’han organitzat 
dos cursos per a pares i mares de 
les escoles de Badia del Vallès, en 
horari escolar. L’experiència ha 
estat molt gratificant i la majo-
ria continuaran la seva formació 
el proper trimestre. També ha fi-
nalitzat un curs de reforç d’orto-
grafia destinat a aquelles persones 
que ja tenien el certificat de conei-
xements de català però que volien 
fer una repassada i actualitzar els 
seus coneixements.

A més, aquest mes s’obre un nou 
període de matrícula, de l’1 al 22 
de desembre. Si us voleu incor-
porar als cursos i no sabeu quin 
és el vostre nivell de català, tru-
queu i demaneu dia i hora per 
fer una prova. Si el que voleu és 

practicar la conversa en català, 
apunteu-vos al Voluntariat per la 
llengua.

L’oferta formativa i les activitats 
que ofereix el SLC inclouen, en-
tre d’altres:

- Cursos presencials
- Cursos a distància
- Activitats culturals
- Club de lectura Cafè i Lletres en 

col·laboració amb la Biblioteca 
Vicente Aleixandre.

Matrícula
-De l’1 al 22 de desembre         
-De dilluns a dijous: matins 

de 10 a 13 h 
-Tardes de dimarts i dijous, 

de 16.30 a 19.30 h  
Inici de curs: 11 i 12 de gener 

SLC de Badia del Vallès
Pl. de les Entitats, s/n, 2n
Telèfon: 93 729 34 34

badia@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/
https://www.facebook.com/badiadelvalles n
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•El grup municipal de BeC 
va irrompre a l’Ajuntament 
de Badia amb 3 regidors. 
Quins seran els eixos estra-
tègics de l’actuació del seu 
grup municipal al Ple de 
l’Ajuntament?
 
Badia en Comú (BeC) va sor-
gir de la necessitat d’un canvi en 
les maneres de fer i les prioritats 
del govern municipal. Per això, 
un grup de gent de procedència 
i maneres de pensar diverses ens 
vàrem unir en una candidatura 
d’unitat i confluència. La ciuta-
dania va decidir que el PSC fos 
la força més votada i BeC obtin-
gués 3 regidores i ens convertís-
sim en oposició. En aquesta si-
tuació, els nostres eixos són 3: 
participació ciutadana, transpa-
rència i lluita contra els efectes 
de la crisi econòmica.  

•Què li demana al govern 
municipal de Badia del Va-
llès sorgit de les eleccions del 
24 de maig? 

El govern municipal està go-
vernant en minoria; és a dir, 
necessitarà de pactes puntuals 
o estables per tirar endavant 
la legislatura. Per tant, recla-
mem a l’equip de govern, dià-
leg per arribar a acords i mà-
xima transparència i qualitat 
de la informació a l’oposició i 
a la ciutadania, que juntament 
amb l’impuls de la participació 
ciutadana, és un dels nostres 

“El que més m’agrada de Badia és la vitalitat per ‘tirar endavant’ de la seva gent”

ELÍSABETH RUIZ ROMERO

Elísabeth Ruiz. 36 anys. Regidora i portaveu del grup municipal de Badia en Comú a l’Ajuntament. Mare de l’Éothain, sempre ha viscut a Badia. 
És Graduada Social i Tècnica Superior en Administració i Finances. Actualment, cursa el grau en Psicologia.

eixos d’acció, per tal d’aconse-
guir una nova manera de fer a 
la política municipal. 
Volem veure de quina mane-
ra l’equip de govern aplicarà 
la nova Llei de transparència, 
que creiem que pot ser un gran 
avanç en l’accés a la informa-
ció per part de la ciutadania.
També li demano més políti-
ques actives per al foment de 
l’ocupació i nous pactes o ali-
ances amb altres territoris per 
tal de facilitar la contractació i 
l’accés a la formació dels badi-
encs i de les badienques.
Des de BeC demanem que 
qualsevol obra adapti de forma 
gradual aquests nous espais a 
persones amb diversitat funci-
onal, per què Badia sigui una 
ciutat inclusiva des dels carrers 
fins a les zones de joc infantil.
Un altre repte que tenim és 
abaratir costos en subminis-
traments energètics a través de 
l’ús d’energies renovables, així 
com remunicipalitzar determi-
nats serveis per garantir un mi-
llor servei a la ciutadania i als 
treballadors que el presten. 
Un dels reptes estrella que té 
l’equip de govern serà portar 
a terme l’estudi i la retirada de 
l’amiant a la nostra estimada 
ciutat. Donarem suport a qual-
sevol mesura que es prengui en 
aquesta direcció.

•Què en pensa de l’aprovació 
del finançament transitori 
per a Badia? 

Aquest tema és de màxima im-
portància per a BeC. La mo-
dificació que es va acordar la 
legislatura passada és, com 
diu, transitòria. Badia neces-
sita d’un finançament just per 
poder pagar els serveis que la 
ciutadania necessita i reclama. 
Creiem que aquest tema és un 
tema de “ciutat”, més enllà del 
legítim debat polític. Per això, 
el govern sempre ens trobarà 
defensant allò que creiem just 
per a Badia.

•Què és el que més li agrada 
de la nostra ciutat? 

M’agraden molt els espais 
oberts i amplis de què dispo-
sem, molts dels quals estan 
malmesos per manca de plani-
ficació i recursos en el  man-
teniment. Però de Badia el que 
més m’agrada és la vitalitat per 
“tirar endavant” de la seva gent. 
La capacitat de lluita i treball 
conjunt que fa del nostre mu-
nicipi una comunitat molt forta 
quan es proposa alguna cosa.. 

•I, al seu parer, quines són 
les necessitats més urgents 
de Badia? 

Millorar la formació, l’educació 
i l’accés a l’ocupació dels i les 
badienques; recuperar els ser-
veis perduts del CAP; la retirada 
de l’amiant; aconseguir un acord 
de finançament definitiu per a 
Badia amb la Generalitat i un 

pla de rescat de les famílies més 
afectades per la crisi que no per-
meti cap desnonament o que cap 
família passi fred o gana. 

•Quina valoració fa dels seus 
primers mesos com a regido-
ra a l’Ajuntament? 

Per una banda, estic apre-
nent molt del funcionament de  
l’Administració i els mecanis-
mes institucionals. Estic molt 
motivada. Però, per altra ban-
da, sóc conscient de la quanti-
tat de canvis que hauria de fer 
l’Administració per ser més 
àgil i eficaç en la resolució de 
problemes. Amb això, no sóc 
tan positiva, però no em dono 
per vençuda i reconec que hi 
ha molta feina a fer. 

•Què la va portar a voler de-
dicar-se a treballar per a la 
seva ciutat i presentar-se en 
una candidatura en unes 
eleccions municipals? 

La necessitat de fer les coses 
d’una altra manera per millorar 
la ciutat que m’estimo i en la 
qual m’agrada viure. Sempre 
he fet coses des de l’activisme 
i l’associacionisme, però vaig 
pensar que era el moment de 
canviar les formes i accions de 
la política. Em vaig presentar i 
la gent de BeC em va triar com 
a cap de llista en unes elecci-
ons primàries. Després, la ciu-
tadania va triar la nostra llista 

com a tercera força a l’Ajun-
tament. I aquí som: el Jose, la 
Pili i jo. Tres ciutadans dispo-
sats a demostrar que es poden 
fer les coses d’una altra mane-
ra per millorar la ciutat. Fer les 
coses amb la ciutadania i per a 
la ciutadania.

•Com es veu en el futur? 

Després d’aquests quatre anys? 
Doncs com sempre: implica-
da en la vida de la meva ciu-
tat. Treballant per aportar una 
miqueta de color i justícia en 
aquest món, ja sigui als carrers, 
a les institucions o creant nous 
espais de lluita i reivindicació: 
“un peu a les institucions, mil al 
carrer” per aconseguir la Badia 
que tots i totes volem. Una Ba-
dia que garanteixi tots els drets 
i tots els serveis con qualsevol 
municipi de similars caracterís-
tiques. En definitiva, una Badia 
que sobradament mereixem, a 
base de conquestes socials la 
gent de Badia. n




