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

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament • Dilluns a dijous: de 8.30 h a 19 h
• Divendres: de 8.30 h a 15 h

Servei Municipal d’Ocupació
(atenció al públic) • Dilluns a divendres: de 9 a 14.30 h

CAP – Atenció primària • Dilluns a divendres: de 8 h a 20 h
• Dissabtes: de 8 h a 17 h

CAP – Atenció continuada
• Dilluns a divendres: de 21 a 24 h.
• Dissabtes: de 17 h a 24 h
• Diumenges i festius: de 8 h a 24 h.

Mercat Municipal

• Dilluns: de 7.30 h a 13 h
• Dimarts a dijous: de 7.30 h a 14 h
• Divendres: de 7.30 h a 20.30 h
• Dissabtes: de 7.30 h a 14.30 h

Complex Esportiu (av. de la Via de la Plata)
• Dilluns a divendres: de 7:30 h a 22 h
• Dissabtes: de 9 h a 19 h
• Diumenges: de 10 h a 14 h

Poliesportiu (av. Tibidabo)
• Dilluns a divendres: de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 22 h
• Dissabtes: de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h
• Diumenges: de 9 h a 14 h

Biblioteca Vicente Aleixandre
• Dilluns, dimecres i divendres: de 15.30 h a 20.30 h
• Dimarts i dijous: de 10 h a 14 h i de 15.30 h a 20.30 h
• Dissabte: de 10 h a 14 h

Centre Cívic • Dilluns a divendres: de 9 h a 22 h
• Dissabtes: de 10 h a 14 h

Deixalleria fixa • Dilluns a divendres: de 9.30 a 14 h i de 16 a 19 h
• Dissabtes: de 9.30 h a 14 h

Deixalleria mòbil (divendres)

• de 10 a 10.55 h, a l’av. de la Costa Brava, 9
• d’11 a 11.55 h, a l’av. de la Mediterrània, 32
• de 12 a 12.55 h, a l’av. de Burgos amb la plaça de la Sardana
• de 13 h a 14 h, al carrer de Porto (entre els números 5 i 7)

Minideixalleria (Mercat Municipal)

• dilluns de 8 a 13 h
• de dimarts a dijous, de 8 a 14 h
• divendres de 7.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h
• dissabtes de 7.30 a 14.30 h

Resum dels horaris dels principals equipaments i serveis del municipi. Tot i que en alguns casos els horaris es mantenen tot l’any, la 
informació que us presentem correspon als mesos d’hivern (a l’estiu poden variar). n
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El pressupost de l’Ajuntament per a 2016 
serà de gairebé 12 milions d’euros
El Ple de l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès va aprovar el pas-
sat mes de desembre el pres-
supost per a 2016, que serà 
d’11.926.312,92 euros.

El pressupost de l’Ajunta-
ment de Badia per al 2016 serà 
d’11.926.312,92 euros, quan-
titat que representa un 1,89 % 
més que el de l’exercici anterior. 

Entre els objectius de despesa, 
s’ha volgut prioritzar la despe-
sa social i mantenir la cartera 
de serveis públics sense deixar 
de banda el necessari mante-
niment de la via pública i dels 
equipaments municipals. 

Pel que fa als ingressos, dona-
da la situació socioeconòmica 
actual, els grups municipals 
van acordar no incrementar la 
pressió fiscal a la ciutadania. 
Es mantenen també les sub-
vencions provinents d’altres 
ens públics, principalment de 
la Diputació i de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, i 
que constitueixen una altra 
font d’ingressos per als ajun-
taments. 

Pel que fa a les aportacions de 
la Generalitat de Catalunya, es 
garanteix l’ingrés de les quan-
ties fixades a la Llei de finan-
çament del municipi, mentre 
que la resta de subvencions 
provinents de la Generalitat 
dependran del nou Govern, 
tot just acabat de formar. n

 DETALL DEL PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS 2013 2014 2015 2016

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL 4.976.157,42 4.976.157,42 4.976.157,42 5.194.484,29

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 4.901.071,08 4.933.408,37 4.827.651,73 4.999.362,74

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES 93.362,07 89.500,00 88.667,25 59.500,00

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.138.910,76 1.251.925,30 1.325.767,02 1.320.964,89

Capítol 6 - INVERSIONS REALS 16.500,00 0 0 0

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0 0 0

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 2,00 2,00 1,00 1,00

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 587.615,76 525.749,65 487.063,41 352.000,00

TOTAL DESPESES 11.713.619,09 11.776.742,74 11.705.307,83 11.926.312,92

 DETALL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2013 2014 2015 2016

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES 1.795.000,00 1.870.166,63 1.896.000,00 1.949.484,38

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.095.291,89 2.068.275,00 2.092.950,00 2.133.700,00

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.755.787,05 6.753.600,11 6.657.057,83 6.790.128,54

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 1.062.540,15 1.079.701,00 1.054.300,00 1.048.000,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 11.713.619,09 11.776.742,74 11.705.307,83 11.926.312,92



Febrer del 2016 5
de Badia del Vallès
l'informatiuEconomia

Ordenances fiscals 2016
Les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2016 van ser aprova-
des provisionalment pel ple mu-
nicipal en sessió extraordinària 
al mes de novembre i van que-
dar definitivament aprovades 
30 dies més tard, en no haver-se 
presentat al·legacions. 

El criteri que s’ha seguit per ela-
borar aquestes ordenances fis-
cals ha estat el de no incremen-
tar en excés la pressió fiscal però 
garantir el nivell d’ingressos adi-
ent per mantenir els serveis pú-
blics. Aquesta premissa es tradu-
eix en la congelació de les taxes 
com a criteri general.

Entre les novetats presents a 
les ordenances fiscals per a 
2016 destaquen:

En la taxa pel servei de gestió 
de residus, s’ha augmentat el 
topall per accedir a la reducció 
del 90 % de l’import de la ta-
rifa. A partir d’ara, la mitjana 
d’ingressos de la unitat familiar 
per persona i any que dóna dret 

CALENDARI FISCAL 2016

En la mateixa sessió del ple extraordinari de l’11 de novembre es va aprovar també el 
calendari fiscal, del qual us adjuntem un resum.

DATES DE PAGAMENT CONCEPTES

De l’01/04 al 02/06
• Impost sobre Béns Immobles Urbans (1a fracció)

• Impost sobre Béns Immobles Rústics (1a fracció)

De l’01/04 al 06/10
• Impost sobre Béns Immobles Urbans (2a fracció)

• Impost sobre Béns Immobles Rústics (2a fracció)

Del 05/02 al 05/04 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 02/09 al 03/11

• Impost sobre Activitats Econòmiques

• Taxa per Gestió de Residus Domèstics

• Taxa per Gestió de Residus Comercials

• Taxa per Servei de Clavegueram

RESUM DE LES BONIFICACIONS EXISTENTS A LES ORDENANCES FISCALS DE 2016 

Per a conèixer la totalitat de les bonificacions i reduccions, podeu consultar el document de les Ordenances fiscals de 2016, que està penjat al web 

de l’Ajuntament: L’Ajuntament > Ordenances i reglaments > Ordenances fiscals > Ordenances fiscals 2016).

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

- Exempció per als immobles urbans la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 €.

- Bonificació de fins el 50 % de la quota íntegra de l’impost per als habitatges on s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 

de l’energia provinent del sol i, durant el primer any, per als locals on s’estableixi una nova activitat.

- Durant els 10 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de concessió obligatòria per als habitatges de 

protecció oficial, definit en l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, aquells que hagin obtingut 

la bonificació per al primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA

- Exempció per als increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació 

en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu garant, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que 

hi recaigui, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 

préstecs o crèdits hipotecaris. També, per als increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de 

l’habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de 

deutes garantits amb hipoteca que hi recaigui, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, 

realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

- Bonificació del 95 % de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 

limitatiu del domini que afectin l’habitatge habitual del causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descen-

dents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptats, sempre que hagin conviscut amb el causant 

durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.

TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

- Reducció del 90 % de l’import de la tarifa número 1 de les indicades a l’article 6è d’aquesta ordenança (tarifa per habitatge i any) en el cas que 

el conjunt d’ingressos familiars no sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de la sol·licitud o en el cas que la mitjana dels 

ingressos de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.700 € .

TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM

- Reducció del 100 % de la quota de la taxa per als subjectes passius de la tarifa 1 de l’article 5è d’aquesta ordenança, tarifa per habitat-

ge i any, en el cas que el conjunt d’ingressos bruts familiars no sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de la 

sol·licitud o en el cas que la mitjana dels ingressos bruts de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.500 € .

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Exempció per als vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat supe-

rior a 45 km/h, projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics.

- Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es man-

tinguin aquestes circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 

considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

- Exempció per a tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

- Bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids o elèctrics o quan es tracti de vehicles que utilitzin 

exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

- Bonificació del 25 % segons les emissions de gasos característiques del seu motor, el llindar de la bonificació s’estableix en un màxim de 

120 g de CO2 per km. Podran accedir a aquestes bonificacions els vehicles de la categoria A de la classificació d’eficiència energètica con-

tinguda en la guia de consum de combustible i emissions de CO2, elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

a aquesta bonificació serà de 
2.700 euros, en lloc dels 2.500 
de l’any passat.

A la taxa per a la prestació de 
serveis esportius i usos d’instal·-
lacions esportives, s’incorpora 
l’exempció de la matrícula en 
cas que no existeixin rebuts pen-
dents i la gratuïtat de l’entrada 
dels infants menors de 3 anys.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI), s’ha decidit man-
tenir el tipus que es va aplicar el 
2015, que era del 0,67 %. Com 
a novetat, i per facilitar a les famí-
lies el pagament de l’impost, s’in-
trodueix el pagament fraccionat 
en dos trams: el primer al mes de 
juny i, el segon, a l’octubre.

En la taxa per l’ocupació de pa-
rades al mercat ambulant set-
manal, es redueix la taxa per 
l’ocupació de terreny amb para-
des de venda no sedentària que 
passa de 2,50 euros per metre 
lineal i dia a 2,14 euros per me-
tre lineal i dia. n
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Ple municipal
PLE EXTRAORDINARI 

D’APROVACIÓ DEL 
PRESSUPOST

El Ple de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès va aprovar el passat 
9 de desembre, en sessió extra-
ordinària, el Pressupost gene-
ral per a l’exercici 2016, per 8 
vots a favor (PSC), 6 absten-
cions (AEB i PP) i 3 vots en 
contra (BeC). El pressupost de 
l’Ajuntament per a 2016 serà 
d’11.926.312,92 euros, un 1,89 
% més que el de 2015, el que 
representa un increment d’una 
mica més de 221.000 euros.

En paraules de la segona tinen-
ta d’alcaldessa i regidora d’Hi-
senda, Montserrat Jiménez, 
es tracta d’uns pressupostos 
que “prioritzen la despesa soci-
al, mantenen tota la cartera de 
serveis públics i no obliden el 
manteniment de la via pública 
i els equipaments municipals”. 
A més, “generen solucions que 
la problemàtica actual dema-
na, com la creació de l’Oficina 
d’Habitatge i els plans d’ocupa-
ció”. Un pressupost que “aposta 
per la transparència i la partici-
pació ciutadana”. Entre d’altres, 
el pressupost preveu el manteni-
ment i la consolidació dels pro-
grames de protecció social, in-
serció laboral, formació i creació 
d’ocupació, i educació. Aposta, 
també, pel manteniment de la 
via pública (a través de la bri-
gada i dels plans d’ocupació), la 
municipalització d’alguns ser-
veis i l’eficiència energètica.

El grup municipal d’AEB, en 
boca del seu portaveu, Quim 
Duran, va agrair que s’haguessin 
recollit algunes de les seves pro-
postes al document final i tam-
bé la incorporació de la partici-
pació ciutadana en una part del 
pressupost, que va qualificar de 
“primer pas”. Va recordar, però, 
que només racionalitzant la des-
pesa no s’aconseguirien els re-
cursos que Badia necessita i va 
subratllar els problemes de fi-
nançament causats pels incom-
pliments de la Generalitat. 

Pel que fa al grup municipal de 
BeC, el regidor José Pérez va 
anunciar el seu vot contrari als 
pressupostos tot i agrair que s’ha-
guessin incorporat algunes de les 
seves propostes. També va agrair 
la pedagogia de l’equip de govern 

en el procés però va lamentar que 
el fet de dividir la seva discussió 
en quatre grans àmbits, impos-
sibilitava valorar la proposta en 
conjunt. La tinenta d’alcaldessa 
Montserrat Jiménez va discrepar 
en aquest punt i va recordar que 
s’havien fet reunions en les quals 
s’havia tractat el pressupost de 
manera global i, també, d’altres 
específiques amb la presència de 
personal tècnic. 

Per la seva part, l’alcaldessa, Eva 
Menor, va demanar a l’oposi-
ció “concreció” en les petici-
ons d’increment en determina-
des partides del pressupost, ja 
que considerava important que 
l’oposició digui quines són les 
accions concretes que troben a 
faltar i què es vol implementar 
de nou, per poder valorar si és o 
no necessari posar més diners en 
aquestes partides.

L’acord es va sotmetre a exposi-
ció pública durant 15 dies i com 
que no hi van haver reclamaci-
ons, es va considerar definitiva-
ment aprovat.

També es va aprovar, en aquest 
cas per unanimitat, endegar un 
procés participatiu per a la pri-
orització d’actuacions de man-
teniment sobre la via pública i 
sotmetre a un procés de parti-
cipació una part de les partides 
pressupostàries corresponents 
en el quadre d’inversions de 
2016. L’acord també compro-
met a consensuar una metodo-
logia de treball sobre aquest pro-
cés i a seguir obrint la resta de 
partides pressupostàries en els 
propers exercicis, amb la mà-
xima implicació i participació 
de la ciutadania en la política 
municipal, amb l’ampliació de 
drets democràtics efectius.

A més, en la sessió es va aprovar, 
amb 9 vots a favor (PSC i PP) i 
8 abstencions (AEB i BeC), una 
modificació de crèdit del pressu-
post de 2015. 

PLE DE GENER

El primer debat del Ple munici-
pal corresponent al mes de ge-
ner, que es va celebrar dimecres 
dia 27, va ser entorn de l’ampli-
ació de la delegació de compe-
tències de gestió, liquidació, ins-
pecció i recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic a 

la Diputació de Barcelona, a tra-
vés del seu Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT). Concreta-
ment, el punt incloïa la delega-
ció, per un termini de dos anys 
prorrogables, de les competènci-
es de recaptació de la nova taxa 
per a la prestació de serveis espe-
cials de la Policia Local, el preu 
públic pel servei d’aparcament 
soterrani a l’avinguda de Bur-
gos i algunes concessions admi-
nistratives. La tinent d’alcaldes-
sa segona i regidora d’Hisenda, 
Montserrat Jiménez, va expli-
car que es tractava d’ampliar la 
delegació ja existent per a altres 
tributs. Per part del grup de 
BeC, la seva regidora, Elísabeth 
Ruiz, va anunciar l’abstenció 
del seu grup i va proposar, com 
a alternativa a la proposta, dele-
gar les competències durant un 
any i estudiar-ne la viabilitat o 
la conveniència de recuperar-les 
passat aquest període. Per la seva 
banda, el regidor Álvaro Pache-
co va fonamentar l’abstenció de 
l’AEB en el fet que, en opinió 
del seu grup, “l’Ajuntament té 
prou personal per fer-se càrrec 
d’aquestes tasques”. Finalment, 
l’alcaldessa Eva Menor va voler 
puntualitzar que delegar la ges-
tió dels tributs suposa un estal-
vi de costos per a l’Ajuntament 
i que és una manera de man-
comunar serveis. L’alcaldessa va 
recordar que delegar aquestes 
competències es fa a gairebé tots 
els ajuntaments de la província i 
va emplaçar els partits de l’opo-
sició a ser “valents” i a presentar 
una proposta argumentada so-
bre la capacitat real de l’Ajunta-
ment d’assumir la gestió de tots 
els seus tributs. La votació final 
va ser de 8 vots a favor (PSC) i 8 
abstencions (AEB i BeC), però 
el punt no va quedar aprovat 
perquè la seva aprovació reque-
ria majoria absoluta.

El següent punt en l’ordre del 
dia va ser la “Crida per a la 

igualtat al món municipal” que, 
entre d’altres, demanava als go-
verns català i espanyol suport en 
la lluita contra l’atur i per unes 
condicions laborals dignes, avan-
çar cap a un model de desenvo-
lupament econòmic dels muni-
cipis que permeti combatre les 
desigualtats o treballar perquè 
cap família estigui sense llar i cap 
llar sense família. El punt va ser 
defensat pel tinent d’alcaldessa 
de l’Àrea d’Acompanyament a 
les Persones, Iván Sanz, que va 
recordar que “Badia suposa un 
exemple de posar l’Ajuntament 
al servei de la ciutadania”. La re-
gidora de BeC, Elísabeth Ruiz, 
va anunciar que el seu grup vo-
taria a favor d’aquesta proposta, 
que va titllar de “declaració d’in-
tencions” i va demanar la recu-
peració de la figura de tècnic/a 
d’Igualtat a l’Ajuntament. Per 
part del grup de l’AEB, que es 
va abstenir, el regidor Miguel 
Rodríguez va felicitar l’equip de 
govern per la moció, tot i que 
va denunciar-ne la “manca de 
concreció”. L’alcaldessa va acla-
rir que la moció presentada no 
és un pla d’acció municipal i va 
demanar a les altres administra-
cions suport als ens locals, que –
va afegir- “són els que estem do-
nant la cara en la lluita contra la 
desigualtat”. El punt va ser apro-
vat amb 11 vots a favor (PSC i 
BeC) i 5 abstencions (AEB). 

Seguidament es va aprovar per 
unanimitat la moció de l’AEB a 
favor de la reforma horària. La 
moció insta a crear una comis-
sió tècnica específica per a l’es-
tudi de quines mesures de la Ini-
ciativa per a la Reforma Horària 
– Ara és l’hora es poden aplicar 
a l’Ajuntament de Badia que, al 
seu torn, haurà d’emetre un in-
forme les conclusions del qual, 
després de ser ratificades pel Ple 
Municipal al mes de juliol, hau-
ran de ser implementades pro-
gressivament al consistori de 

manera consensuada amb els re-
presentants de la plantilla. Els 
regidors que van intervenir van 
coincidir en demanar uns hora-
ris més racionals i en denunciar 
les dificultats de conciliació i els 
riscos associats als horaris actuals.

També per unanimitat es va 
aprovar una moció de BeC per 
millorar les accions de sensi-
bilització en relació amb l’as-
setjament escolar i que acorda, 
per una banda, incloure en la 
propera convocatòria del Con-
sell Escolar Municipal l’asset-
jament escolar com a punt en 
l’ordre del dia i, per una altra, 
la constitució de la Taula de la 
Infància i l’Adolescència, amb la 
finalitat de potenciar la coordi-
nació dels agents implicats en la 
promoció social de la infància i 
l’adolescència, i la detecció i la 
intervenció davant possibles si-
tuacions de risc.

Finalment, es va aprovar per 
unanimitat un punt, proposat 
per la PAH, que va entrar d’ur-
gència: l’acord a favor d’elimi-
nar de les hipoteques l’índex de 
referència de préstecs hipoteca-
ris (IRPH) a més de 3 anys. El 
tinent d’alcaldessa de l’Àrea de 
Territori i portaveu del PSC, 
Rafa Moya, va qualificar l’apli-
cació de l’IRPH d’”estafa enco-
berta” i va aportar com a solució 
canviar l’IRPH per un Euríbor 
més un diferencial de, màxim, 
un 1 %. El regidor José Pérez, 
de BeC, va qualificar l’IRPH 
d’índex “opac” i d’”efecte col-
lateral de la gran estafa immobi-
liària d’aquest país”. Per part de 
l’AEB, la regidora Teresa Carce-
ller va destacar la necessitat de 
trobar solucions globals i que es 
respectin els drets reconeguts en 
la Constitució. L’alcaldessa, Eva 
Menor, va comminar a treballar 
conjuntament: “si anem tots ple-
gats aconseguirem, de mica en 
mica, canviar la realitat”. n
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Resultats de les Eleccions 
Generals 2015 a Badia del Vallès

En Comú Podem va guanyar les elecci-
ons generals 2015 a Badia del Vallès, amb 
2.745 vots, el que representa un 36,92 % 
del total de vots emesos a la nostra ciu-
tat, per davant del PSC-PSOE, que va 
acabar com a segona força amb 2.059 su-
fragis, el 27,70 %. Amb un miler de vots 
menys, va aparèixer la tercera força, Ciu-
tadans (1.055 vots; 14,19 %). El quart 
lloc en nombre de vots va ser per al PP, 
que es va quedar per sota dels mil (960) 
amb un 12,91 % dels sufragis emesos. Els 
van seguir ERC, amb 258 vots (3,47 %); 
PACMA, amb 116 vots (1,56 %); De-
mocràcia i Llibertat (100 vots; 1,35 %); 
Recortes Cero (39 vots; 0,52 %); Unió.
cat (32; 0,43 %); PCPC (18 vots; 0,24 
%) i UPyD (17 vots; 0,23 %). A més, es 
van comptabilitzar 35 vots en blanc i 40 
nuls. En total, 7.474 ciutadans i ciudata-
nes, dels 10.563 que estaven cridats a vo-
tar en aquestes eleccions a Badia, es van 
acostar als col·legis electorals de la ciutat 
per tal de fer efectiu el seu dret a vot.

ALTA PARTICIPACIÓ

Una de les tòniques de la jornada, espe-
cialment a Badia, va ser l’alta participa-
ció. Així, la participació final a la nostra 
ciutat en els comicis que es van cele-
brar el passat 20 de desembre va ser del 
70,76 %, gairebé vuit punts per sobre de 
la registrada fa quatre anys, que va ser 

del 62,98 %. Ja a les a les 14 h, la parti-
cipació era del 38,13 % (davant el 36,45 
% de les darreres eleccions generals del 
2011) i, a les 18 h, del 58,32 % (50,44 
% al 2011). 

També a Catalunya i a la resta de l’Es-
tat la participació va ser més alta que 
respecte les eleccions del 2011. A Ca-
talunya, la xifra va ser similar a la de 
Badia, un 70,96 % davant del 65,16 % 
de les darreres eleccions generals. Pel 
que fa a Espanya, s’hi va registrar una 
participació del 73,21 %, mentre que al 
2011 va ser del 68,94 %. 

VICTÒRIA DEL PP

Pel que fa als resultats al conjunt de 
l’Estat, el PP va guanyar, tot i que amb 
menys claredat que en les eleccions del 
2011, ja que es va quedar amb 123 es-
cons. El segon lloc va ser per al PSOE, 
amb 90 diputats/ades i, el tercer, per a 
Podemos, que va irrompre al Congrés 
amb 69 escons. Com a quarta força va 
quedar situada C’s, amb 40 diputats/
ades, seguida d’ERC, amb 9; Democrà-
cia i Llibertat, amb 8; PNB amb 6; IU, 
amb 2 escons; EH-Bildu, també amb 2 
i, finalment, CC-PNC, amb un escó. 

Al tancament d’aquesta edició, encara no 
s’havia investit el president del Govern. n
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Partits polítics

 
Grup Municipal PSC 

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA EN BADIA DEL VALLÈS

Queda muy poco para tomar una de las decisiones más importantes en la vida de los 
que somos padres y madres, en qué escuela matriculamos a nuestros hijos e hijas. 
En Badia del Vallès podemos presumir de contar con unas escuelas públicas de ca-
lidad tanto en primaria como en secundaria. Cuentan con buenos equipamientos y 
con excelentes proyectos educativos y profesorado y están obteniendo resultados muy 
esperanzadores para el futuro de nuestros hijos e hijas. 
La comunidad educativa de nuestra ciudad está mejorando notablemente los niveles 
de éxito escolar. Las escuelas de primaria están obteniendo muy buenos resultados 
en las pruebas de competencias básicas situándose en algunos casos por encima de la 
media de Catalunya, y los centros de secundaria han incrementado en un 20% las 
graduaciones.
La escuela pública en nuestra ciudad goza de muy buena salud, a pesar de los recor-
tes de la Generalitat, y ello ha sido gracias al esfuerzo, trabajo, dedicación y excelente 
planificación de todos y cada uno de nuestros centros escolares.
Desgraciadamente, las decisiones tomadas por el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat los últimos años afectan gravemente a la calidad de la enseñanza públi-
ca, por eso los y las socialistas de Badia del Vallès nos hemos sumado a la Coordina-
dora Ensenyament Públic Vallès Occidental (CEPVOC) y, a través de un manifiesto 
firmado ya por más de 300 personas (ayuntamientos, sindicatos, escuelas, AMPAS, 
diferentes plataformas de la comunidad educativa y personas a titulo individual), exi-
gimos a la Generalitat una nueva política en educación que frene los recortes cons-
tantes y que garantice una educación pública de calidad.. El texto íntegro podéis en-
contrarlo en www.cepvoc.wordpress.com y os animamos a suscribirlo.
El descenso de la natalidad en Badia, está poniendo en grave peligro el mantenimi-
ento de las líneas actuales de P3, por ello y ante la proximidad del periodo de pre-
inscripción nos sumamos a la reivindicación de nuestras escuelas de primaria y exi-
giremos a los Servicios Territoriales del Valles Occidental el mantenimiento de las 6 
líneas de P3 ofertadas hasta ahora. Es necesario aprovechar el descenso de la natali-
dad como una oportunidad para reducir las ratios de alumno por aula en todas las 
escuelas de Badia. De esta manera se pueden destinar más recursos y dar una mejor 
atención al alumnado de nuestros centros.
Unámonos en defensa de la enseñanza pública como la mejor inversión de futuro, la 
única que garantiza la igualdad de oportunidades a todos y todas. 
“Soy uno de los jóvenes afortunados que adquirió valores como la constancia, respetar a 
mis amig@s y a mis profesores, valores que me fueron transmitidos por la escuela pública 
badiense”. Iván Sanz, regidor de Educación (licenciado en Sociología)
“Yo lo tuve claro, elegí las escuelas públicas de Badia para escolarizar a mis hijas, creo fir-
memente que es la mejor opción” Eva Menor, alcaldessa 

 
Grup Municipal AEB

RETALLADES POLIESPORTIVES

El PSC comença 2016 retallant serveis a les instal·lacions poliesportives de Badia.
L’equip de govern ha retallat unilateralment i sense comptar amb els partits de l’oposició 
els serveis oferts a les instal·lacions esportives municipals. El mes de desembre es van apro-
var uns pressupostos en la negociació dels quals en cap moment es va parlar de modifica-
ció d’horaris i retallada de serveis als poliesportius municipals. Des de l’AEB considerem 
inadmissible que s’amagui informació rellevant pels ciutadans als seus legítims represen-
tants.
Es parla de consens amb l’aparell tècnic del departament d’esports del que no tenim cap 
coneixement i s’aplica una política de fets consumats a partir de l’1 de gener.
Què es retalla?
Es retalla obrint mitja hora més tard cada dia o tancant dues hores diàries el Poli vell.
L’AEB va preguntar si existia algun estudi tècnic que emparés la decisió de reduir el servei 
per a poder estudiar-lo amb deteniment i el PSC reconeix que no existeix aquest estudi, 
que requereix de temps d’anàlisi i que es passarà a l’oposició.
És a dir, primer es retalla i després es fa l’estudi tècnic. Sense comentaris…
L’obertura a les 7,30h. en lloc de a les 7 es basa, inicialment, en la recollida de dades d’un 
sol dia, concretament el 30 de desembre de 2015. Es dóna la circumstància que, a més, 
aquell dia en aquella hora hi van anar 30 persones.
Posteriorment, se’ns fan arribar les dades que mostren que en aquells trenta minuts, una 
mitjana molt elevada del 4,44% fan servir les instal·lacions.
Què en pensem?
Des de l’AEB lamentem la falta de serietat i rigor de l’equip de govern actuant amb “noc-
tunidad y alevosía” en plenes festes nadalenques amb informació insuficient, gens con-
trastada i fent perdre serveis a la ciutadania. Una vegada més no creiem que sigui la mi-
llor manera de gestionar el govern de la ciutat i els seus serveis però sembla que al govern 
d’Eva Menor i el PSC, que no vol acceptar que no té majoria al Ple, ja li està bé.
L’any 2015 les activitats dirigides funcionaven de la següent manera, les usuàries paga-
ven 12€ al mes i tenien dret a assistir, sense restricció a totes les activitats dirigides que 
s’oferien (11).
L’any 2016 el govern retalla una activitat i puja el preu de dues. Ara, el bono d’activitats 
continua costant 12€ però ja no et dona dret a assistir a totes les activitats sinó només a 8, 
és a dir, retallen 3 activitats. A més, es crea una nova tarifa de 45,60€ al trimestre (15,20€ 
al mes) que només et dóna dret a 2 activitats (una nova i una altra que ja existia) a les que 
han canviat el nom i han augmentat el preu.
S’ha comprat material nou? S’ha contractat més personal? S’han millorat les instal·lacions? 
S’ha ampliat l’horari?
La resposta a totes aquestes preguntes és NO.
Que jutgi cadascú, aquests són els fets, menys oferta d’activitats, mitja hora diària menys 
al poli nou i dues hores diàries menys al Poli vell. 
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Elísabeth Ruiz Romero 
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)

Una gestión a salto de mata

El mes de Junio, en plena fiesta mayor, constituíamos el nuevo consistorio después de las 
elecciones municipales de mayo. Badia en Comú (BeC) nos presentamos con el objetivo de 
cambiar las políticas desde la participación ciudadana y la transparencia institucional. Des-
pués de los resultados, BeC nos preparamos para estar 4 años en la oposición con la firme 
intención de aportar todo aquello que el resto decidiesen aceptar, controlar la acción del go-
bierno municipal y preparar una alternativa municipal. Y en ello ya llevamos más de 6 me-
ses con lo que empieza a ser hora de hacer un pequeño balance del inicio de esta legislatura.
En primer lugar, desde BeC debemos afirmar que a nivel de mejora de mantenimiento y 
limpieza de calles, parques y espacios públicos no ha cambiado nada. Llevamos más de 6 
meses en los que el deterioro y suciedad de muchos rincones permanece y el equipo de go-
bierno sigue sin plantear un plan de acción a corto y largo recorrido. Badia sigue dejada en 
muchos lugares y pasear por la zona de la deixalleria y el antiguo colegio l’Empordà o el an-
tiguo polideportivo deprime al ciudadano más optimista. Cada reunión, encuentro y plenos 
municipales desde BeC numeramos múltiples deficiencias en nuestra ciudad. La petición de 
un plan de trabajo después de un tiempo suficiente después del nombramiento de un nuevo 
encargado de la Brigada de Obras y la reorganización del departamento ha sido una constan-
te. Por parte del equipo de gobierno; silencio ante nuestra petición. BeC seguiremos recla-
mando un plan de acción organizado para el mantenimiento de nuestras calles y no un ir “a 
salto de Mata” que hace perder tiempo, esfuerzos y recursos públicos.
En segundo lugar, las formas del gobierno municipal han ido cambiando, aunque todavía 
queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Un ejemplo, estamos en febrero y el im-
pulso que debería tener el presupuesto participativo no somos capaces de verlo. Nos parece 
que el equipo de gobierno sigue sin entender que la participación necesita tiempo de pre-
paración. Y, si tiene la firme convicción de hacer del capítulo de inversiones un proceso de 
participación ciudadana ya se nos tendría que haber presentado alguna propuesta de calen-
dario y modelo a seguir. De momento, nada de nada y estamos a mediados de febrero. Es la 
aplicación del “salto de mata” también en políticas de participación en la que mucho nos te-
memos que si no presiona la ciudadanía y con ellos los grupos de la oposición, nos podemos 
encontrar con otra promesa incumplida en el debate de presupuestos. 
En tercer lugar, seguimos sin ver claro los objetivos a conseguir en la política de empleo por 
parte del gobierno municipal. Múltiples quejas del funcionamiento de El Molí llegan por parte 
de quienes están desempleados en Badia. La falta de cursos con clara orientación al mercado 
laboral, el desmantelamiento de un servicio de manera lenta, pero consciente, la falta de pre-
supuesto y personal en muchos casos, hacen que ser parado en Badia pague un doble peaje. 
En estos seis meses no hemos notado un giro en la manera de enfocar este grave problema que 
tenemos en Badia y la necesidad de reforzar El Molí de la mano de otras instituciones en un 
municipio con un 23 % de paro el mes de enero nos parece algo prioritario. En fin, política del 
“salto de mata” también en  formación y ayuda activa en la búsqueda de trabajo.
En fin, BeC no puede estar satisfecha de estos 6 primero meses de trabajo. En nuestro ater-
rizaje en la institución municipal seguimos encontrando excesivos formalismos, comisiones 
inoperantes, falta de transparencia y desorden interno que repercute en el servicio al ciuda-
dano. El gobierno de la ciudad deberá entender que algunas fórmulas ya no sirven y que han 
conducido a Badia a la actual situación en muchos de los temes expuestos. Desde BeC nos 
hemos propuesto seguir trabajando con constancia y coherencia hasta conseguir superar la 
política “del salto de mata”: ¿nos echáis una mano a conseguir este objetivo?

Saray Muñoz Contreras 
Portavoz del PP



Badia es vesteix de Carnaval

Especial Carnaval

Les celebracions van començar di-
vendres de bon matí, amb la rua 
del Carnaval Escolar, que va con-
gregar molta ciutadania al llarg de 
l’av. de Burgos per veure passar els 
més petits – i alguns no tan petits- 
amb les disfresses que prèviament 
s’havien confeccionat ells matei-
xos. A la desfilada van participar les 
quatre escoles de la ciutat i la llar 
d’infants La Mainada com també 
nombrosos pares i mares, avis i àvi-
es, i germans i germanes grans que 
no van dubtar a acompanyar els 

Els dies 5, 6 i 7 de febrer la nostra ciutat va celebrar el Carnestoltes com acostuma a fer-ho: sortint al carrer i amb moltes 
ganes de passar-ho bé.

més petits de la casa. Ja a la tarda, 
hi van haver activitats infantils a la 
plaça Major i, després, al Casal de 
Joves, festa de Carnaval. 

Ja dissabte a la tarda, una vintena 
de comparses van aportar color i 
animació a la rua del Carnaval Po-
pular. Des de la plaça Major, les 
comparses i ciutadans disfressats 
a títol individual van desfilar pels 
carrers de la ciutat, lluint les se-
ves enginyoses vestimentes. Com 
cada any, la rua va culminar amb 

una festa al Complex Esportiu, 
amenitzada pel grup Blue Live, 
que va finalitzar a mitjanit. A més 
de ball i diversió, també va haver-
hi lloc per a la competició en el 
transcurs de la festa, ja que es van 
repartir els premis a les millors 
comparses i disfressa individual. 
El 1r premi a la Millor compar-
sa va ser per a “Luna de Oriente”, 
lluïda per l’Associació Can San-
feliu. Aquest primer premi estava 
dotat amb 230 euros. El 2n premi 
a la Millor comparsa, dotat amb 

160 euros, va ser per a “Aula del 
69”, a càrrec de l’Associació Vir-
gen del Rocío. La Comparsa més 
divertida, formada per un pare, 
una mare i el seu nadó de pocs 
mesos, va ser “Cocineros y lan-
gosta” i es va emportar a casa els 
120 euros del premi. Finalment, 
el premi a la Millor disfressa indi-
vidual, de 80 euros, va ser per a la 
disfressa “Robot”.

El cap de setmana de disbauxa 
va finalitzar diumenge al matí, 

amb el Carnaval Familiar i In-
fantil, que es va celebrar també 
al pavelló del Complex Espor-
tiu. Hi va haver un espectacle 
per a infants i famílies, a càrrec 
de Kids Party Show, xocolata-
da i passarel·la de disfresses. En 
acabat, va tenir lloc l’entrega de 
premis a la Millor comparsa fa-
miliar, que va ser per a “Come-
cocos”, i a la Millor disfressa in-
dividual, “Minion”, que es va 
emportar un val de 30 euros per 
gastar a la cooperativa Abacus.n
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CaRNaVaL pOpuLaR
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CaRNaVaL famiLiaR i iNfaNtiL

Millor comparsa “Luna de Oriente”

Comparsa més divertida “Cocineros y langosta”

2a Millor comparsa “Aula del 69”

Millor disfressa individual “Robot”

Millor disfressa individual “Minion”Millor comparsa familiar “Comecocos”
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Baixa el nombre de 
delictes a Badia 

La Policia Local incorpora un 
criminòleg per a l’anàlisi i 
prevenció de delictes al municipi

El passat 16 de febrer es va reunir la 
Junta Local de Seguretat per tal de fer 
balanç de la situació de la seguretat al 
nostre municipi. 

En termes generals, la delinqüència a Ba-
dia del Vallès va baixar l’any passat un 
8,29 % respecte el 2014, especialment 
pel que fa a furts, robatoris en interior de 
vehicles i sostracció de vehicles. També 
ha baixat el nombre de denúncies presen-
tades. Aquestes dades s’han aconseguit, 
en part, gràcies a l’augment de la presèn-
cia policial activa al carrer. 

La Policia Local de Badia ha incor-
porat, recentment, un criminòleg en 
pràctiques que portarà a terme una 
anàlisi de la delinqüència del municipi 
amb la utilització d’un software d’in-
formació geogràfica (SIG).

Entre d’altres tasques, s’encarrega-
rà d’elaborar mapes delinqüenci-
als, juntament amb la prefectura 
del Cos, mitjançant la geocodifica-
ció dels delictes i el seu tractament 

espai-temporal. Una vegada confecci-
onats, aquestes mapes estaran aplicats 
a la planificació del patrullatge amb la 
finalitat de prevenir i reduir la delin-
qüència al municipi.

La incorporació de la figura del crimi-
nòleg ha estat possible gràcies a la sig-
natura d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Badia del Va-
llès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona. n

 
La Junta Local de Seguretat va estar pre-
sidida per l’alcaldessa de Badia del Vallès, 
Eva Menor, a la qual van acompanyar el 
3r tinent d’alcaldessa i regidor de Segure-
tat Ciutadana, Josep Martínez; l’inspector 
en cap de la Policia Local de Badia del Va-
llès, Óscar Chamorro; la cap de la Comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de Barberà 
del Vallès, Montserrat Estruch; el sotscap 
de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Barberà del Vallès, Ramon Ahumada; 
l’inspector en cap del Cos Nacional de Po-
licia, Manuel Morcilo, i el brigada en cap 
de la Guardia Civil, Ginés González. n 

D’esq. a dreta: M. Morcillo, R. Ahumada, Ó. Chamorro, E. Menor, J. Martínez, M. Estruch y G. González
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La inspecció de la baixa tensió als edificis i la 
població de rates i coloms centren les darreres 
reunions de les comunitats veïnals
La reunió que va tenir lloc al mes de desem-
bre es va centrar en el control i extermini, 
respectivament, de les poblacions de coloms 
i rates al nostre municipi. En primer lloc, els 
veïns, conjuntament amb els responsables i 
tècnics municipals, van valorar i debatre els 
tractaments per a l’eliminació de rates, a càr-
rec de l’empresa Gestior Químics. Es va in-
cidir en la falta de civisme com a causa prin-
cipal de la proliferació de rates, afavorida per 
les males pràctiques de llençar menjar o es-
combraries pels balcons i també es va apun-
tar la necessitat d’aprofundir en l’aplicació 
de l’ordenança municipal. 

Pel que fa als coloms, es va tornar a informar 
de la col·locació dels tres aparells dispensa-
dors de menjar, recobert amb una substància 
que actua com a anticonceptiu per a aques-
tes aus, i es va fer esment de les bones pre-
visions que hi ha respecte la reducció de la 
població de coloms en pocs anys.

Un altre tema que preocupa la ciutadania és la 
neteja de la via pública. Es va parlar dels con-
tenidors i dels treballadors de l’empresa que 
s’encarrega de la neteja dels carrers de Badia. 

BAIXA TENSIÓ

El tema que va dominar la reunió del mes 
de gener va ser el problema de la inspecció 

de la baixa tensió elèctrica dels edificis, 
sorgit arran de la recepció, per part de 
moltes comunitats, de cartes anunciant 
l’obligatorietat de dur a terme aquesta ins-
pecció als blocs. Ja a la sessió del mes de 
novembre es va decidir crear una comissió 
específica per al seguiment d’aquest tema, 
comissió que seguirà treballant fins que 
s’arribi a una solució. A la reunió, a més 
de veïnes, veïns i responsables municipals, 
va assistir un enginyer i instal·lador auto-
ritzat que va explicar tant el problema que 
representa tenir una instal·lació elèctrica 
que no compleixi amb els requisits de se-
guretat com el procediment per demanar 
la inspecció. En aquest sentit, va sorgir la 
possibilitat de les comunitats d’unir-se per 
negociar un preu conjunt per a la inspec-
ció, amb la finalitat d’abaratir costos.

La reunió del mes de febrer va recollir un 
dels temes que ja es van tractar al mes de de-
sembre: la presència de rates a la ciutat. En 
aquella reunió, alguns veïns van demanar 
l’assistència de representants de l’empresa 
Gestior Químics, encarregada de dur a ter-
me els tractaments mensuals de desratitza-
ció a la xarxa de clavegueram de Badia. En 
la reunió del 10 de febrer, dos responsables 
d’aquesta empresa van explicar als assistents 
el mètode de treball que segueixen per con-
trolar la plaga de rosegadors i les especials 

condicions que fan que a Badia hi hagi més 
rates: en primer lloc, la incorrecta conne-
xió entre els sistemes de clavegueram; segui-
dament, la proximitat del riu i dels horts; 
tercer, el poc manteniment dels patis co-
munitaris i les deixalles llençades fora dels 
contenidors i, finalment, el fet que el terreny 
on s’assenta Badia sigui molt tou, fet que fa-
cilita que les rates hi puguin fer caus, que 
també influeix en la important presència de 
rates a la nostra ciutat.
 
Un dels dubtes que van sorgir al llarg de la 
sessió és què cal fer quan algun veí es troba 
una rata a l’interior de casa seva. L’Ajunta-
ment s’encarrega del control de les rates a 
la via pública però no té la potestat d’ac-
tuar a l’interior de les cases. En aquest cas, 

per tant, és el veí qui ha d’assumir-ne la 
despesa. En cas que una persona vegi una 
rata al carrer, en canvi, ha d’avisar l’Ajun-
tament qui, de seguida, avisarà l’empresa 
Gestior Químics que aplicarà el corres-
ponent tractament a la zona i la brigada 
municipal, després, taparà els forats per 
on surten els animals. Durant la reunió 
també es va posar de manifest la necessitat 
d’acabar amb l’incivisme de molts ciuta-
dans, especialment els que llencen escom-
braries per la finestra. 

La conclusió a la que es va arribar és que 
la disminució de la població de rates al 
municipi és feina de tots i totes: l’empresa 
que s’hi dedica, l’ajuntament i la ciutada-
nia i tothom ha de fer la seva part. n
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A les 10 h, Eva Menor, alcaldessa de 
Badia del Vallès, presentarà la celebra-
ció a la plaça de les Entitats (o a l’Au-
ditori Municipal, en cas de pluja o mal 
temps) i de les 10 h a les 13 h, s’inicia-
rà la IV Marató de Lectura Popular de 
Poesia amb la lectura d’un poema d’Ol-
ga Xirinacs, autora triada aquest any a 
Catalunya. L’autora compta amb una 
prolífica vida literària, ha estat recone-
guda amb els premis més importants 
de la literatura catalana i, entre d’altres 
llengües, ha estat traduïda al castellà, 
alemany, anglès, francès i rus. L’alum-
nat dels cursos de català llegirà la tra-
ducció d’aquest poema en unes quantes 
de les llengües que parlen: català, caste-
llà, ucraïnès, bielorús, àrab, gallec, ne-
palès, amazic, portuguès i soninké. A 
continuació, un altre grup d’alumnes 
llegirà poesia. L’alumnat de les escoles 
de Badia i de la Fundació Tallers Ca-
talunya s’afegirà també a la lectura de 
poesia. A la tarda, a partir de les 17.30 
h, davant de la Biblioteca Vicente Alei-
xandre, alumnes dels cursos de català, 
infants del projecte LECXIT, joves de 
la població, Manantial Poético, entitats 
badienques i clubs de lectura de la ciu-
tat llegiran més poesia. 

Badia se sumarà als 
actes de celebració del 
Dia Mundial de la Poesia

Rànquing de les pel·lícules més prestades 
a la Biblioteca Vicente Aleixandre durant 
l’any passat

Nova trobada a Badia 
dels participants en 
el projecte europeu 
@ppor

La Marató de Lectura és oberta a tot-
hom que hi vulgui participar amb les se-
ves poesies o amb les que facilitaran des 
del SLC i la biblioteca, ja que l’objectiu 
és celebrar aquesta diada amb el màxim 
de participació.

Així mateix, del 16 al 24 de març, es po-
drà visitar a la biblioteca, L’estenedor de 
la poesia, una exposició de poemes de di-
ferents poetes de la nostra població, entre 
ells, els presentats a la darrera edició del 
Concurs de poesia de la gent gran, poe-
mes i haikus de l’alumnat dels cursos de 
català per a persones adultes i poemes se-
leccionats per la biblioteca. n

El Servei Local de Català (SLC) i la Biblioteca Vicente 
Aleixandre organitzen el proper dimecres 16 de març, la 
IV Marató de Lectura Popular de Poesia per celebrar el 
Dia Mundial de la Poesia, instituït per la UNESCO i que se 
celebra arreu del món el 21 de març. Badia se suma així, 
per quart any consecutiu, a la celebració de la gran festa 
de la paraula i les lletres.

Els passats dies 10, 11 i 12 de febrer es va 
celebrar a la nostra ciutat una trobada de 
treball per abordar les accions que es duen 
a terme de manera conjunta entre l’Ajun-
tament de Badia del Vallès i els seus part-
ners alemany (Landkreis Anhalt-Bitter-
felf ) i francès (Conseil général de la Seine 
Saint Denis) en el projecte @ppor: Cons-
truire un parcours d’orientation à travers 
la valorizations de l’apprentissage, en s’ap-
puyant sur la filière du numérique.

Els participants en les jornades van ser 
rebuts al Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, que també participa en el 

projecte com a partner, per l’alcaldes-
sa de Badia del Vallès, Eva Menor, i pel 
conseller comarcal president de la Co-
missió Informativa de Promoció eco-
nòmica i polítiques actives d’ocupació, 
Joan Carles Paredes.

Els tres dies de trobada van servir per inter-
canviar experiències entre els participants. 
A més, les delegacions va visitar l’hort co-
munitari de Badia, on van poder conèixer 
de primera mà els projectes educatius que 
s’hi estan duent a terme amb alumnes dels 
dos instituts del municipi. n

Foto de família durant la rebuda institucional al Con-
sell Comarcal

Lectura de poesia durant la Marató de l’any passat
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Celebració del Dia Internacional de 
la Llengua Materna

La celebració d’aquesta diada té 
el seu origen a Bangladesh i se 
celebra des de 1953 per com-
memorar la mort d’uns estudi-
ants en unes manifestacions pel 
reconeixement oficial de la seva 
llengua, el bengalí. El 1999, 
la UNESCO va aprovar la de-
manda de Bangladesh de con-
vertir aquesta festa en un dia de 
reconeixement internacional i 
des de llavors, se celebra arreu 
del món amb l’objectiu de pro-
moure la diversitat lingüística 
i reconèixer la llengua com un 
factor d’identitat cultural. 

Petits i grans van poder com-
memorar aquesta data gràcies 
a les diferents activitats que es 
van dur a terme a la Biblioteca 

El passat dijous 18 de febrer, Badia del Vallès va celebrar per setè any 
consecutiu el Dia Internacional de la Llengua Materna.

Vicente Aleixandre. Per als in-
fants, es van organitzar acti-
vitats sobre les llengües, entre 
elles: un contacontes de contes 
d’Àfrica del Nord, un taller de 
cal·ligrafia àrab o un taller de 
pintura. A més, al vestíbul de la 
biblioteca, els infants i volun-
taris del projecte LECXIT, van 
confeccionar l’Arbre de les llen-
gües de Badia, que estarà expo-
sat permanentment.

Per als adults, l’alcaldessa de 
Badia, Eva Menor, va obrir 
l’acte principal de la diada i 
va presentar Maite Carran-
za, antropòloga i autora de la 
novel·la El fruit del baobab, 
comentada als clubs de lectu-
ra de la població, que va fer la 

presentació del seu llibre. Els 
assistents, una seixantena de 
persones, van poder gaudir de 
les explicacions de l’autora so-
bre la cultura africana, la im-
migració i sobre el xoc que a 
vegades suposa la convivència 
multicultural. Va tractar sobre-
tot, un dels temes plantejats a 
la novel·la: la mutilació geni-
tal femenina, una pràctica que 
preocupa molt ja que suposa 
un greu perill per a moltes ne-
nes i dones africanes. L’autora 
va atendre les preguntes de la 
gent i va signar exemplars del 
seu llibre, que es podia adqui-
rir a la mateixa biblioteca. 

A l’entrada de la biblioteca, 
els assistents van poder visitar 

l’aparador cultural Badia: na-
cions i llengües, una exposició 
sobre les diferents nacionali-
tats i llengües que es parlen a 
Badia i sobre les llengües de 
l’alumnat dels cursos de català 
per a persones adultes del Ser-
vei Local de Català. L’exposi-
ció es podrà veure fins el 27 de 
febrer. També es va projectar 
el muntatge audiovisual que 
ha realitzat l’alumnat sobre els 
seus Records d’infantesa, per 
donar a conèixer quines són les 
llengües maternes que parlen 
i els seus progressos en l’apre-
nentatge del català. n

CURSOS DE CATALÀ 
PER A PERSONES 
ADULTES
 
Proper període de ma-
trícula: 
Març de 2016
 

- Cursos presencials i a 
distància (certificats ofi-
cials)

- Activitats culturals 
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Modificacions en l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals
El 2016 arriba acompanyat d’al-
gunes modificacions tant en 
l’oferta d’activitats com en els 
horaris d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals de Badia 
del Vallès.

La majoria d’activitats es man-
tenen respecte el 2015 (veure 
quadre adjunt). A més, hi haurà 

dues noves activitats: Zum-Ba-
dia, activitat basada en música i 
ritmes llatinoamericans combi-
nats amb rutines de gimnàstica 
aeròbica, i Pilates, tècnica d’en-
trenament físic i mental – molt 
sol·licitada pels usuaris- que 
busca reforçar la musculatura i 
augmentar el control, la força i 
la flexibilitat del cos. 

Obertes les inscripcions per a la 
Cursa Badia 2016
Ja són obertes les inscripcions per a la Cursa Badia 2016, que tindrà lloc 
el diumenge 17 d’abril al matí.

Des del passat dia 28 de gener 
i fins el 15 d’abril, totes aque-
lles persones que es vulguin 
apuntar a la Cursa Badia 2016 
ho podran fer, de manera tele-
màtica, mitjançant aquest en-
llaç: http://lacursabadia.com. 
Les inscripcions telemàtiques es 
tancaran a les 14 h del dia 15 
d’abril o quan s’assoleixi la xifra 
de 990 inscripcions entre les 3 
curses. També hi ha la possibili-
tat d’apuntar-se presencialment, 
a partir del dia 1 de març i fins 
el 13 d’abril (o fins exhaurir les 
places), al Complex Esportiu 
Municipal de Badia del Vallès.

La cursa ofereix diverses mo-
dalitats, adaptades als diferents 
participants. Així, hi ha la Cur-
sa Badia 10 km, la més exigent, 

que té un preu d’inscripció de 
12 euros, dels quals 1 € va des-
tinat a l’Associació Contra el 
Càncer. També hi ha la Cursa 
Popular, de 3,5 km, que permet 
fer una aportació voluntària 

Un moment de la celebració de la cursa de l’any passat

Pel que fa als horaris, només 
durant els mesos de tardor i hi-
vern, el Poliesportiu de l’av. del 
Tibidabo romandrà tancat en-
tre les 13.30 h i les 15.30 h. A 
més, el Complex Esportiu (av. 
de la Via de la Plata) obrirà a 
les 7.30 h. Podeu consultar els 
horaris complets a la pàgina 3 
d’aquest mateix butlletí. n 

–amb destinació solidària- d’un 
euro. Finalment, les curses in-
fantils (mini, 180 m; pre-ben-
jamí i benjamí, 670 m; aleví, 
infantil i cadet, 900 m) són 
gratuïtes. n



Febrer del 2016 17
de Badia del Vallès
l'informatiuEsports

Luis Grima, bronze al Campionat 
de Catalunya Absolut en Pista 
Coberta

Javier Villanueva es proclama campió 
d’Espanya de Natació per Comunitats 
Autònomes amb Catalunya

Brillant actuació de Marian Polo al Campionat de 
Catalunya de Natació Adaptada

L’atleta de Badia del Vallès Luis 
Grima va aconseguir la medalla 
de bronze en la prova de 800 m 
del Campionat de Catalunya en 
Pista Coberta que es va celebrar 
el passat diumenge, 14 de febrer, 
a Sabadell. 

La selecció catalana de natació 
va revalidar el títol de campio-
na d’Espanya en proclamar-se 
brillant vencedora en totes les 
categories (masculina i femeni-
na, infantil i júnior) en el Cam-
pionat d’Espanya de Natació 
per Comunitats Autònomes, 
que va tenir lloc el 6 i el 7 de 
febrer a Oviedo (Astúries).

El nedador del CN Badia Javi-
er Villanueva Iglesias va con-
tribuir activament a aquest 
èxit ja que va participar en 
quatre proves: els 100 i 200 m 
lliures individuals i dues pro-
ves de relleus, els 4x100 m i 
4x200 m lliures.

La nedadora del CN Badia, Ma-
rian Polo, va obtenir 4 medalles 
en les 4 proves en què va parti-
cipar en el transcurs del Campi-
onat de Catalunya de Natació 
Adaptada, celebrat el passat 23 
de gener, a les piscines del CN 
Terrassa. Tot i ser representat no-
més per una nedadora, la seva 
bona actuació va portar el CN 
Badia a assolir la setena plaça en 
la classificació per clubs.

Marian Polo va obtenir la meda-
lla d’or en les proves de 100 m 
lliures, on va aconseguir, a més, 
batre la seva marca personal, i al 
50 m braça. Així mateix, va gua-
nyar la medalla d’argent als 50 m 
lliures i la de bronze als 100 m 
esquena, on també va millorar el 
seu registre personal. 

El Campionat de Catalunya de 
Natació Adaptada Open IPC 
va comptar amb un total de 
76 participants de 22 clubs de 

Luis Grima, feliç després d’aconseguir una meritòria tercera plaça. Foto: Salva Pou – atletisme.cat

El nedador del CN Badia i la selecció catalana 

Javier Villanueva

Marian Polo, bicampiona de Catalunya de natació adaptada

Catalunya, Andorra i Veneçue-
la. Alguns nedadors aprofiten el 
bon nivell de la natació catala-
na per dur a terme aquí la seva 
posta a punt, prèvia a grans es-
deveniments, com ara els Jocs 
de Río de Janeiro que tindran 
lloc aquest estiu. En aques-
ta ocasió, la prova va comptar 

Luis Grima va protagonitzar una 
carrera espectacular i va obtenir 
la tercera posició amb una mag-
nífica marca de 1:53’92’’. L’atle-
ta badienc també va participar en 
el Campionat d’Espanya en Pista 
Coberta. n

amb la participació dels campi-
ons panamericans Belkis Mota 
i Alberto Vera. Per part catala-
na, van destacar els nedadors 
olímpics Sarai Gascón, José 
Antonio Marí i Miguel Luque, 
així com els internacionals Ós-
car Salguero, Antoni Ponce i 
Júlia Castelló. n

La puntuació total assolida per 
Catalunya va ser de 1.382,5 
punts, seguida de la Comunitat 
de Madrid, amb 1.280 punts i 
Andalusia, amb 1.119. n



El Voluntariat Social de Badia fa 25 anys 
mentre reclama un relleu generacional

La botiga 
social de 
Badia busca 
voluntaris

L’Associació de Voluntaris Socials de Ciutat 
Badia va néixer a l’octubre de 1991 gràcies a 
la iniciativa de l’aleshores mossèn de Badia, 
Gregorio Manso, qui, paradoxalment, va vo-
ler impulsar una tasca de voluntariat aliena a 
l’església, que impliqués la ciutadania i tin-
gués un caire més social. El que va començar 
fa 25 anys com un servei d’acompanyament 
a les persones s’ha transformat avui, en una 
peça indispensable de la vida associativa de 
Badia del Vallès. Allà on es necessiti una mà, 
hi seran la Carmen, presidenta i ànima del 
Voluntariat Social; la Toñi i el seu marit, el 
Manolo; la Maria, una de les primeres mem-
bres de l’associació; la Mercedes, que s’encar-
rega del projecte de l’Intercanvi de roba; el 
Manuel, tan lluitador; la Seve, el José María 
o les dues Encarnes, entre d’altres. Actual-
ment, el Voluntariat Social de Badia comp-
ta amb una quinzena de membres fixes i un 
grapat de voluntaris puntuals. Entre tots, 
duen a terme una tasca admirable i no sem-
pre ben reconeguda.

Ens hem citat amb ells perquè ens expli-
quin el seu treball, els seus projectes, les se-
ves inquietuds. I la primera pregunta és òb-
via: què els va portar a dedicar bona part del 
seu temps lliure a treballar per als altres? Tots 
coincideixen que es tracta d’una experiència 
molt satisfactòria però, també, molt exigent. 
Ho fan, diuen, perquè el cor els demana aju-
dar els altres. Ho fan també perquè se senten 
bé fent-ho. I ho fan, també, com diu el Ma-
nuel, “perquè a la societat sempre hi ha algú 
que no té qui el defensi”. I per això hi són 
ells. I els que van arribar abans. “Per aquí han 
passat molts voluntaris i tots hi han aportat 
el seu granet de sorra”, afegeix la Carmen qui 
no vol deixar passar l’oportunitat de recordar 
la Luisa Ostalé, un pilar importantíssim del 
voluntariat social a Badia que ens va deixar a 
finals de l’any passat. Sense ella, assegura, és 
possible que l’associació no hagués pogut ti-
rar endavant quan les coses es van posar difí-
cils. Però ho va fer, i ha arribat fins a complir 

un quart de segle. Avui però, el Voluntariat 
Social té un problema: el relleu generacional 
que no arriba. Són conscients els voluntaris 
que les persones jubilades tenen més temps 
per dedicar-hi i que, en temps de crisi i pre-
carietat, el jovent té altres preocupacions. 
Però també són conscients que ells, tard o 
d’hora, ho hauran de deixar. I que, amb la 
seva marxa, potser, desapareixerà aquest lle-
gat, aquesta feina impagable i tan necessària 
que porten a terme. I és que, en paraules del 
Manuel, “el voluntari és una de les figures 
més nobles que tenen els pobles” i aprofita 
per demanar “que s’escolti la veu del volunta-
ri, que viu i conviu i comparteix el patiment 
dels que vénen a demanar ajuda”.

Ara per ara, els voluntaris s’organitzen en 
funció de les seves possibilitats: les perso-
nes més fortes fan tasques més exigents fí-
sicament, com el repartiment d’aliments. 
D’altres, prefereixen l’acompanyament de 
malalts. I d’altres, després de tota una vida 
treballant i col·laborant, hi aporten la seva 
presència i la seva alegria. “Jo he acompanyat 
moltes persones al metge” diu la María. “Ara, 
però, és a mi a qui s’ha d’acompanyar”. 

Entre els projectes que més s’estimen hi 
ha la Gimnàstica passiva, el primer projec-
te que es va dur a terme. El més impor-
tant, potser, el Repartiment d’aliments, 
que arriba ja a més de 400 famílies i que 
properament, es portarà a terme a la Boti-
ga social, que també gestionaran ells. El de 
més èxit, ara mateix, l’Intercanvi de roba. 
El més dur, l’Acompanyament de malalts, 
tot i que les voluntàries que més s’hi dedi-
quen, i més s’hi han dedicat, com la Seve, 
la Toñi o la María, reconeixen que la gra-
titud dels malalts i les famílies compensa 
amb escreix les hores i hores passades en 
hospitals i sales d’espera de centres de sa-
lut. Finalment, el que té una finalitat més 
divertida: el cop de mà que donen en la 
classificació i repartiment de les joguines 

donades per la Caixa al Nadal, i que en-
guany han arribat ja a 414 infants de Ba-
dia. Sense oblidar l’homenatge que cada 
any es fa a la gent gran, que va sorgir d’una 
iniciativa seva, conjuntament amb l’Asso-
ciació de Vidus i Vídues i el Centre Cultu-
ral Nova Badia.

I no volen deixar de citar els seus patrocina-
dors: l’Ajuntament, que els va cedir i con-
dicionar locals per al projecte d’Intercanvi 
de roba i per al Repartiment ded’aliments 
i amb qui tenen un conveni que permet la 
realització de la Gimnàstica; la Caixa, amb 
les seves col·laboracions econòmiques que 
han permès, entre d’altres, tirar endavant el 
projecte de l’Intercanvi, i la Creu Roja, que 
els dóna roba un cop cada quinze dies per 
al mateix projecte, o les persones que apor-
ten la seva roba i accessoris de vegades sense 
emportar-se res a canvi. Sense ells, la seva 
tasca seria molt més complicada o, en al-
guns casos, impossible de dur a terme. Però, 
evidentment, qui és imprescindible en 
aquesta història són les persones voluntàri-
es. Les que ara mateix hi són, les que hi van 
ser i les que han de ser-hi en un futur, que 
recullin el testimoni d’aquestes persones 
lluitadores i solidàries; que s’encarreguin de 
repartir els aliments, de classificar joguines, 
d’organitzar roba i accessoris, de donar un 
cop de mà a d’altres entitats que ho neces-
sitin. Algú que prengui el relleu d’aquesta 
Badia solidària construïda entre totes i tots, 
i que no podem deixar perdre. n

L’Ajuntament de Badia del Vallès i les en-
titats Voluntariat Social i Església Evan-
gelista han sumat esforços per millorar el 
circuit de repartiment d’aliments a les fa-
mílies que reben ajuts alimentaris.

Amb aquest objectiu, s’ha creat un nou 
projecte: “l’Olivera”, la Botiga social de 
Badia. L’Olivera comptarà amb unes 
instal·lacions amb l’aspecte d’una boti-
ga tradicional i les persones que hi acu-
deixin podran escollir, entre els aliments 
disponibles, aquells que es vulguin em-
portar, com en qualsevol altra botiga. La 
diferència amb una botiga tradicional rau 
en el fet que la compra es farà mitjançant 
punts que seran atorgats en funció del 
nombre de membres de la unitat famili-
ar, a més d’altres criteris econòmics esta-
blerts des de Serveis Socials. 

Les persones interessades a participar en 
aquest projecte com a voluntàries es po-
den adreçar al Casal de Joves (c. de Por-
to, s/n) o bé poden trucar al telèfon 93 
729 46 51, enviar un correu electrònic 
a projectesanticrisis@gmail.com o infor-
mar-se’n a través del Facebook del Pla 
Comunitari de Badia del Vallès. n

Alguns dels membres del Voluntariat Social de Badia que de-

diquen bona part del seu temps lliure a ajudar els altres
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Els Reis d’Orient van repartir regals i il·lusió 
pels carrers i les cases de Badia
Ses Majestats els Reis d’Orient van 
visitar Badia del Vallès i van recórrer els 
seus carrers, saludant la ciutadania que 
els esperava, desafiant les baixes tem-
peratures, durant la tradicional cavalca-
da del 5 de gener. 

Els tres Reis Mags anaven acompanyats d’una comiti-
va que va aportar color i animació al recorregut. Tot 
plegat, gràcies a la col·laboració de l’Associació de Do-
nes per la Igualtat, l’AMPA de l’escola La Sardana, la 
Cofradía Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los 
Dolores, l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío i el 
CD Badia del Vallès. 

Els Reis i la seva comitiva van començar la desfilada per 
Badia des de l’edifici Antonio Machado i van continu-
ar per les principals artèries de la ciutat fins arribar, una 
hora i mitja després, a la plaça Major, on van ser rebuts 
per l’alcaldessa, Eva Menor, i el regidor de Cultura, An-
tonio Rodríguez. Tots junts van pujar al balcó de l’Ajun-
tament, on van saludar els ciutadans i les ciutadanes, 
petits i grans, que els havien acompanyat durant tot el 
recorregut i que també es van congregar a la plaça. 

A més, l’alcaldessa els va fer lliurament de la clau de la 
ciutat, que obre totes les cases de Badia del Vallès i que 
havia de permetre a Melcior, Gaspar i Baltasar deixar-hi 
els regals que havien portat. Ja amb la clau a la mà, els 
Reis i els seus patges es van traslladar al Tron Reial, on els 
esperaven els infants per poder lliurar-los les seves cartes 
personalment. Ja a la nit, Ses Majestats els Reis d’Orient 
van repartir els regals aprofitant que tothom dormia.

La cavalcada va ser un èxit de participació i d’organitza-
ció, i es va desenvolupar sense cap incident. Hi van tenir 
molt a veure tant la Federació d’Entitats Culturals de Ba-
dia del Vallès i les entitats que van col·laborar en l’orga-
nització, com la Policia Local i els membres de Protecció 
Civil, que van treballar per mantenir l’ordre i la seguretat 
durant tot l’esdeveniment. n


