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Completades les tasques de poda de l’arbrat i de 
neteja d’embornals, reixes i canaletes dels carrers
Des de mitjans de març i durant tres setma-
nes, s’han dut a terme les tasques de poda 
de l’arbrat viari. Enguany, s’han podat troa-
nes, moreres, oms, pollancres i plàtans. 

Les tasques de poda de manteniment pre-
tenen minimitzar les molèsties causades 
per la caiguda dels fruits i reduir tant el risc 
de trencadissa de branques – que podrien 
provocar danys a persones o a béns – com 
l’efecte de plagues i malalties vegetals, a més 
de conservar una estructura i un desenvolu-
pament de l’arbre adient al seu entorn.

Neteja d’embornals, reixes i canaletes

També a mitjans del mes passat, i com 
cada sis mesos, es va dur a terme la neteja 

dels embornals, les reixes i les canaletes 
de la via pública. L’objectiu és eliminar la 
brutícia, les fulles i els papers que s’acu-
mulen en el seu interior i que dificulten 
la recollida d’aigua els dies de pluja.

Pel que fa a la xarxa de sanejament i 
clavegueram, arran de diversos casos 
d’embussament que s’hi han detectat, 
l’Ajuntament recorda la inconvenièn-
cia de llençar al vàter les tovalloletes 
humides d’un sol ús, ja que el mate-
rial de què estan fetes no es degrada 
en contacte amb l’aigua, sinó que han 
d’anar a la fracció de rebuig de les es-
combraries. Cada actuació del servei 
de camió cisterna costa entre 300 i 
600 euros. n 

El 92 % de les incidències rebudes a través del 
servei Línia Verda ja han estat solucionades
El servei Línia Verda funciona com un canal directe de comunicació d’incidències a la via pública amb 
l’Ajuntament i afavoreix, a més, les bones pràctiques mediambientals.

Des que es va posar en marxa el servei Lí-
nia Verda a Badia del Vallès, el març del 
2014, la ciutadania ha fet arribar 852 in-
cidències, de les quals el 92 % ja han es-
tat solucionades.

El servei es pot utilitzar amb el telèfon 
mòbil o tauleta, descarregant, de mane-
ra gratuïta, l’aplicació des de la Play Sto-
re o l’APP Store, i també a través del web 
www.liniaverdabadiadelvalles.cat. 

Línia Verda permet plantejar consultes 
mediambientals o comunicar incidènci-
es de manera ràpida i senzilla. L’aplicació 
mòbil, a més, s’encarrega de detectar, per 

geolocalització i de forma automàtica, les 
coordenades exactes de la ubicació del pro-
blema. També permet adjuntar una foto 
amb una breu descripció. Un cop enviada, 
la persona encarregada de gestionar les in-
cidències en rep una notificació i s’inicien 
els tràmits per solucionar el problema. 

Pel que fa a les consultes mediambientals, 
la persona usuària obtindrà una resposta 
per part d’un equip expert en la matèria 
en un termini màxim de 24 hores.

L’Ajuntament agraeix la participació ciu-
tadana que fa possible el funcionament 
d’aquest servei. n
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Badia del Vallès s’acull a la Borsa 
Comarcal de Lloguer Assequible
És un servei de mediació, ofert pel Consell Comarcal del Vallès Occidental,  entre pro-
pietaris que lloguen l’habitatge per sota del preu de mercat i llogaters que compleixen 
certs requisits i que estan inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protec-
ció Oficial de Catalunya.

D’acord amb el Pla per al dret a l’habi-
tatge, les borses de lloguer actuen com a 
mediadores entre les persones propietà-
ries i les llogateres, els donen confiança 
i garanteixen el cobrament i bon ús dels 
habitatges, negocien rendes de lloguer 
per sota de mercat i cerquen el lloguer 
més adient per a cada unitat de convi-
vència que sol·licita habitatge.

El nostre municipi té molta demanda 
d’habitatges de lloguer social i és per 
això que l’Ajuntament de Badia del 
Vallès ha decidit acollir-se a la propos-
ta del Consell Comarcal per participar 
a la Borsa Comarcal de Lloguer Asse-
quible (de mediació entre propietaris 
que lloguen l’habitatge per sota del 

preu de mercat i llogaters que com-
pleixen certs requisits i que estan ins-
crits al registre de sol·licitants d’HPO, 
Habitatge amb Protecció Oficial de 
Catalunya).

Per donar a conèixer aquesta Borsa de 
lloguer Assequible, el Consell Comarcal 
encetarà properament una campanya in-
formativa sota el títol Voleu llogar el vos-
tre habitatge amb seguretat? / Busqueu 
pis de lloguer? que el nostre Ajuntament 
s’encarregarà de difondre al municipi, 
amb l’objectiu de donar a conèixer la 
possibilitat que té la ciutadania de Ba-
dia del Vallès de cercar un pis de lloguer 
adequat a les necessitats de la unitat de 
convivència, i per animar i motivar els 

propietaris que reuneixen determinades 
característiques perquè posin en lloguer 
el seu habitatge a través del Consell Co-
marcal, ja que els oferiran la garantia de 
l’Avalloguer de la Generalitat de Catalu-
nya per cobrir possibles impagaments de 
la renda.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre 
aquestes dues possibilitats, llogar o po-
sar en lloguer l’habitatgeles persones in-
teressades poden contactar directament 
amb el Consell Comarcal trucant als 
telèfons 93 727 35 34 / 672 42 49 16 
i demanar per la Borsa de Lloguer As-
sequible, o amb Servei d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès (93 
718 22 16). n
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Responsabilidad y seguridad en la retirada del amianto
La retirada, estabilización o con-
finamiento del amianto, de nu-
estros edificios públicos y priva-
dos, instalaciones industriales e 
infraestructuras urbanas, es una 
actividad reservada a personas 
(empresarios/as, trabajadores/as) 
socialmente responsables. 

Todos y cada uno de los proce-
sos que intervienen, hasta que el 
amianto se encuentra en un lu-
gar técnicamente seguro (gestor 
final), deben ser ejecutados con 
profesionalidad y ética evidencia-
ble. Hay que recordar que el ami-
anto no es una cuestión que afec-
te estrictamente al ámbito laboral 
(a los trabajadores que lo retiran o 
que están expuestos sin saberlo), es 
también una cuestión medioambi-
ental (transporte y gestión del resi-
duo), sin olvidar la cada vez mayor 
trascendencia en la salud pública. 

Todos y cada uno de por proce-
sos que se encadenan o cruzan 
en toda actividad asociada la ma-
nipulación directa o indirecta del 

amianto, son trascendentales para 
minimizar o eliminar la posibi-
lidad de dispersión de fibras de 
amianto al geoentorno inmediato.

También hay que decir que esa 
responsabilidad a la que hemos 
hecho referencia, no solo atañe y 
ha ser exigida a la empresa que va 
a ejecutar la retirada… también 
ha se ser compartida por la Propi-
edad en su propio interés.

Es pues responsabilidad de la 
Propiedad que la contratación de 
un servicio como este, el de reti-
rada de amianto del edificio, se 
realice con las máximas garantí-
as higiénicas no solo para los tra-
bajadores que la van a ejecutar, si 
no también, para todos los veci-
nos del edificio e incluso más allá. 
Es por ello que este breve articu-
lo tiene como objetivo sensibili-
zar a la Propiedad para que en el 
caso de tener que decidir por una 
u otra empresa para que realice la 
retirada, tenga en cuenta tambi-
én los siguientes aspectos antes de 

elegirla. Hay que recordar que la 
responsabilidad recae también en 
los propietarios, los técnicos y los 
ejecutores de los trabajos.

La empresa a elegir ha de de-
mostrar:

1.- que está inscrita en el Regis-
tro de Empresas con Riesgo de 
Amianto (RERA).

2.- que presenta un Plan de Tra-
bajo a la Autoridad Laboral para 
su aprobación.

3.- que los representantes de la 
comunidad de propietarios, tie-
ne el derecho a solicitar el citado 
Plan de trabajo antes de ser envi-
ado a la Autoridad Laboral.

4.- que los representantes de la 
comunidad de propietarios, tie-
ne el derecho a solicitar / cono-
cer las medidas preventivas de 
carácter colectivo (protección de 
los vecinos), que la empresa que 
realizará la retirada de amianto 
implantará en el edificio.

5.- que los representantes de la co-
munidad de propietarios, tiene 

el derecho a solicitar el Plan de 
Trabajo aprobado por la Autori-
dad Laboral y el Acta de Resolu-
ción del mismo.

6.- que los representantes de la co-
munidad de propietarios quie-
ren saber, conocer, los resultados 
de los muestreos ambientales re-
alizados tanto a los trabajadores 
(muestreo personal), como los 
resultados de los muestreos está-
tico-ambientales, antes y a la fi-
nalización del trabajo. 

7.- que los representantes de la co-
munidad de propietarios, tienen 

el derecho de solicitar copia de la 
entrada del residuo de amianto 
en el único vertedero homologa-
do en Catalunya (Castellolí).

Somos de la opinión que no po-
demos dejar en manos de empre-
sarios/as irresponsables una inter-
vención tan compleja y peligrosa 
como es la retirada de amianto de 
edificios e instalaciones en uso. n

Luis Mallart Casamajor
Director General de ACM-TBK 2020
Consultoría y diagnóstico de amianto

Fibras de amianto
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Dia Internacional del 
Poble Gitano a Badia 
del Vallès

Celebració de la Setmana Santa a Badia del Vallès

Els actes van començar amb els parla-
ments de Mariana Torres Contreras, pre-
sidenta de Tumenge Cali, i Iván Sanz, 
tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Acom-
panyament a les Persones, que van des-
tacar el paper de l’associació Tumenge 
Calí a Badia i la importància que les do-
nes gitanes avancin en la seva lluita per 
la igualtat d’oportunitats. Seguidament, 
va tenir lloc el tradicional acte floral en 
memòria dels gitanos assassinats durant 
l’Holocaust nazi, llençant flors a la font 
de la plaça Major. També va haver-hi 
lloc per a l’espectacle, amb l’actuació de 
ball del grup “Las Chay’s” i l’exhibició 
de classes de zumba, organitzades per 
Tumenge Calí. Les celebracions van fi-
nalitzar amb un dinar, obert a tothom Homenatge als gitanos caiguts durant l’Holocaust

Badia del Vallès va acollir un seguit d’actes en commemoració del Dia 
Internacional del Poble Gitano, que se celebra cada any el 8 d’abril. 
Enguany, a més, es commemora el 600è aniversari de la seva arriba-
da a Catalunya.

que es va apropar a l’acte, en el qual es 
va poder degustar el plat típic gitano 
“arroz con habichuelas”.

Es dóna la circumstància que el mes de 
novembre passat es van complir 600 
anys de l’arribada del poble gitano a 
Catalunya, efemèride que el Govern de 
la Generalitat va decidir commemorar 
aquest 2016 sota el lema “600 anys del 
Poble Gitano a Catalunya. Un poble 
dins un país”. 

Els actes van ser organitzats per l’asso-
ciació Tumenge Calí amb el suport de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Ge-
neralitat, a través del seu Pla Integral del 
Poble Gitano. n 

Els principals carrers de Badia del Vallès 
es van a tornar a omplir de badiencs i 
badienques, i també de persones vingu-
des des d’altres poblacions, el passat 25 
de març, per gaudir d’un dels actes més 
significatius de la celebració de la Set-
mana Santa a la nostra ciutat: la proces-
só de Divendres Sant. Les imatges de Je-
sús el Natzarè i la Verge dels Dolors van 
desfilar davant la multitud que les veia 
passar, amb respecte i emoció, acompa-
nyats de l’Agrupació Musical de Badia 
del Vallès i de l’Agrupació Musical Can 
Ros de Cabrera d’Anoia. 

Tot i que la processó de Divendres Sant 
és l’acte central de la Setmana Santa a Ba-
dia no va ser, ni de bon tros, l’únic. El tret 
de sortida va ser una setmana abans, el di-
vendres 18 de març, amb el trasllat de les 
imatges des de la seu de la Cofradía fins la 
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè i 
la posterior Missamissa. Al dia següent, va 
ser el moment del Pregó d’Anunciació i, 
un dia més tard, Diumenge de Rams, es va 
celebrar la processó de la Borriquita.

Els diferents actes de celebració de la Set-
mana Santa van ser organitzats, com sem-
pre, per la Cofradía Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores. n
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Badia celebra Sant Jordi amb premis, 
música i castells

Gairebé una trentena alumnes de les escoles i instituts i del Servei Local de Català de Badia van ser premiats per Sant Jordi La plaça Major va viure una interessant jornada castellera

Badia del Vallès va organitzar un seguit d’activitats culturals per celebrar la Diada de Sant Jordi. 

Entre elles, van destacar el concert de la 
Coral Ginesta al Casal d’Avis, on també 
va oferir una divertida actuació la coral 
francesa Voix Egarées, el matí de diumen-
ge, 24 d’abril. Després, les colles Castellers 
de Sabadell, Castellers de Poble Sec i Cas-
tellers de Terrassa van aixecar castells a la 
plaça Major.

En un matí radiant, els Saballuts van 
aixecar un doble pilar de 4, un 4 de 8, 
un 3 de 8, un 2 de 7 i un pilar de 5. 
Els terrassencs, al seu torn, van apostar 
per un doble pilar de 4, un 5 de 7, un 
4 de 7 amb l’agulla, un 4 de 7 i un pi-
lar de 5. 

Finalment, els del Poble Sec van aixecar 
un doble pilar de 4, un 3 de 7, un 5 de 
6 i un pilar de 5. També van carregar un 
4 de 7 que va fer llenya en intentar des-
carregar-lo.

Concurs Literari

A més, l’Auditori Municipal va acollir la 
cerimònia de lliurament de premis del 
Concurs Literari que cada any se celebra 
a la ciutat, on van resultar guanyadors 28 
alumnes de les escoles, instituts i del Servei 
Local de Català de Badia del Vallès. 

El lliurament dels premis va anar a càrrec 
del regidor de Cultura, Antonio Rodríguez, 
i de la regidora d’Ocupació , Encarna Ro-
drigo, i va comptar amb la presència de la 
tinent d’alcaldessa segona, Montserrat Jimé-
nez, i el tinent d’alcaldessa quart, Iván Sanz 
, davant d’un auditori ple de gom a gom. 

L’acte va ser conduït pel mag i animador 
Toni Muñoz, que va fer jocs i trucs de mà-
gia tant per als infants com per als joves. 
Tots els guanyadors van rebre la tradicional 
rosa, el llibre i un diploma honorífic. n



Ple municipal
PLE DE FEBRER

Abans de començar la sessió 
del Ple del mes de febrer, es va 
llegir una declaració institu-
cional en suport a la plantilla 
de Delphi, amenaçada amb el 
tancament de la planta de Sant 
Cugat, i es va donar la paraula 
a un representant dels treballa-
dors, que va explicar la situa-
ció als assistents.

Seguidament, es va aprovar 
per unanimitat, la proposta 
d’acord de suport als treba-
lladors i les treballadores pro-
cessats pel dret de vaga. En la 
seva defensa del punt, el tinent 
d’alcaldessa de l’Àrea de Presi-
dència, Josep Martínez, va re-
cordar que els poders públics 
han de garantir el dret de vaga, 
que és un dret fonamental. 
Per la seva part, la regidora de 
BeC Elísabeth Ruiz va denun-
ciar la criminalització dels mo-
viments socials i sindicals que 
s’està donant aprofitant el con-
text de crisi en el qual estem 
immersos. Finalment, Miguel 
Rodríguez, regidor de l’AEB, 
va posar de manifest que “les 
minories legislen en contra 
dels drets de la majoria”.

Amb els vots a favor de PSC i 
BeC i l’abstenció de l’AEB es 

va aprovar la creació d’un fitxer 
de dades de caràcter personal 
de l’aplicatiu informàtic “Con-
necta’m”, que té com a objecte 
l’acompanyament educatiu i el 
treball en xarxa a Badia del Va-
llès, en el marc del projecte eu-
ropeu Comenius Regio, Facing 
Youth Unemployment from its 
very Beginning.

El següent punt en l’ordre del 
dia va ser un acord en defen-
sa de l’escola pública, que va 
ser aprovat, també, per una-
nimitat. L’alcaldessa de Badia, 
Eva Menor, després denunci-
ar com la caiguda de la nata-
litat estava servint d’excusa al 
Departament d’Ensenyament 
per tancar algunes línies de 
P3, va animar la ciutadania a 
adherir-se al Manifest en de-
fensa de l’escola pública, pro-
mogut per la Coordinadora de 
l’Ensenyament Públic del Va-
llès Occidental i a matricular 
els seus fills i les seves filles a 
les escoles públiques de la ciu-
tat. L’alcaldessa també va agra-
ir la seva feina al regidor Quim 
Duran la seva feina. El regidor 
de l’AEB, per la seva banda, va 
denunciar que el govern de la 
Generalitat posa “el llop a cui-
dar del ramat” en referència a 
la relació de la nova conselle-
ra d’Ensenyament amb l’escola 

de l’Opus Dei. Elísabeth Ruiz, 
de BeC, va defensar l’escola 
pública, inclusiva i de qualitat, 
i va afegir que l’educació és un 
instrument d’empoderament i 
transformació social.

Per unanimitat es va aprovar 
la moció del grup municipal 
de BeC per nomenar Badia 
del Vallès ciutat promotora de 
la Renda Garantida de Ciuta-
dania, que comporta el dret a 
una prestació econòmica men-
sual i periòdica de 664 euros, 
per garantir que tothom tingui 
uns ingressos per damunt del 
llindar de la pobresa. En les 
intervencions, tots els grups 
van estar d’acord que la Renda 
Garantida de Ciutadania trac-
ta de repartir la riquesa i que 
en cap cas es tracta d’una “al-
moina”, en paraules de Pilar 
Paz, de BeC, sinó que més avi-
at es una “dignificació”, com 
va apuntar l’alcaldessa, Eva 
Menor.

També per unanimitat es va 
aprovar la proposta d’acord a 
propòsit del Dia Internacio-
nal de les Dones: lluita contra 
el masclisme i per un treball 
digne i un salari just, per jus-
tícia de gènere. Amb l’aprova-
ció d’aquest text, l’Ajuntament 
acorda, entre d’altres, declarar 
la lluita contra el masclisme, 
per la justícia de gènere i les 
polítiques d’equitat de gènere 
com a eix central i prioritari en 
l’acció institucional del consis-
tori; manifestar el compromís 
amb la igualtat salarial i llui-
tar contra totes les formes de 
discriminació salarial i laboral 
que es puguin produir al mu-
nicipi, i reforçar els recursos 
destinats a l’assessorament la-
boral en els serveis d’informa-
ció i atenció a les dones.

Finalment, es va aprovar amb 
vots 8 a favor (AEB i BeC) i 8 
abstencions (PSC) la moció de 
BeC per revisar el Pla de ges-
tió del districte de conca flu-
vial de Catalunya 2016-2021. 
José Pérez, de BeC, va defen-
sar la revisió del que va ano-
menar com “el nostre pla hi-
drològic”, el plantejament de 
com administrem l’aigua que 
tenim a Catalunya. El tinent 
d’alcaldessa de l’Àrea de Ter-
ritori, Rafa Moya, va anun-
ciar l’abstenció del seu grup 

perquè aquest “és un tema de 
país, que transcendeix Badia” 
i va defensar que cal un plan-
tejament global i un canvi en 
la gestió del model del cicle de 
l’aigua.

PLE DE MARÇ

El dimecres 30 de març, va te-
nir lloc una nova sessió del Ple 
Municipal. Abans de comen-
çar, l’alcaldessa, Eva Menor, va 
llegir un text acordat prèvia-
ment a la Junta de Portaveus, 
de rebuig als actes terroris-
tes que van tenir lloc durant a 
Brussel·les i al Pakistan.

Ja un cop iniciada la sessió, es 
va donar a conèixer la renún-
cia de la regidora del Partit Po-
pular, Saray Muñoz, en la seva 
condició de regidora de l’Ajun-
tament de Badia del Vallès.

Seguidament, es van aprovar 
diversos acords i mocions per 
unanimitat. Un d’ells, en con-
tra del preacord subscrit pels 
caps d’estat i el Govern de la 
UE amb Turquia, que preveu 
la devolució a aquest darrer 
país de tots els migrants (in-
closes les persones deman-
dants d’asil sirians i de qual-
sevol altra nacionalitat) que 
arribin a la Unió Europea. El 
Ple de la corporació va acor-
dar exigir a la UE i als estats 
membres “donar una resposta 
humanitària urgent davant la 
situació que viuen les persones 
refugiades” i exigir la “retira-
da de qualsevol tipus d’acord” 
que no respecti “el dret d’asil 
o altres convenis internacio-
nals sobre drets humans sig-
nats per la Unió Europea”.

També per unanimitat es va 
aprovar l’adhesió al Decàleg de 
Bones Pràctiques de la Comu-
nicació Local Pública, elabo-
rat pel Departament de Cièn-
cies de la Comunicació de la 
UAB i el Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya. El decàleg re-
quereix que els mitjans de co-
municació locals de titularitat 
pública respectin una sèrie de 
principis, com ara: que aquests 
mitjans actuïn com a elements 
cohesionadors del municipi i 
informin de forma veraç, plural 
i transparent; que siguin un re-
ferent informatiu per a la ciu-
tadania; que fomentin el debat 

públic per a la participació de-
mocràtica, o que promoguin 
les activitats de la societat civil 
i l’associacionisme, evitant el 
partidisme, entre d’altres.

També es va aprovar una mo-
ció de l’AEB que acorda la cre-
ació i/o actualització dels pro-
tocols reguladors de mesures 
contra la pobresa energètica, 
la vulnerabilitat econòmica i 
la concessió municipal d’ai-
gua. La intenció és la de vetllar 
per les persones que pateixen 
aquesta situació de vulnerabi-
litat, garantint els serveis d’ai-
gua, llum o gas.

El grup municipal de BeC 
també va presentar dues mo-
cions que van quedar aprova-
des amb els vots de totes les 
forces polítiques. D’una ban-
da, una que rebutja el Reial 
decret 625/2014 que desen-
volupa els processos de tra-
mitació de baixes mèdiques i 
confirmació, altes mèdiques i 
control de les situacions d'in-
capacitat temporal, que po-
dria obrir la porta a la priva-
tització de la Seguretat Social. 
Segons el text, es permetria 
que les mútues de treball ins-
peccionessin la situació mèdi-
ca en contingències comunes 
de les persones treballadores 
i poguessin realitzar propos-
tes d'alta des del primer dia, 
obligant la Seguretat Social a 
respondre. La moció determi-
na que aquest fet “implicaria 
un perill en les necessitats de 
convalescència de les persones 
treballadores, ja que el temps 
per recuperar-se d'una malal-
tia es veuria reduït”.

D’altra banda, es va aprovar 
una altra moció de BeC, per 
tal d’establir un Protocol de 
dol a Badia del Vallès en ca-
sos de feminicidis i altres as-
sassinats per violència mas-
clista. En aquest sentit, s'insta 
l'Ajuntament a incorporar al sí 
del Consell de Serveis Socials i 
en el marc de les reunions amb 
les comunitats, un debat parti-
cipatiu amb la finalitat de que 
la ciutat es doti d'un protocol 
de dol que haurà de detallar 
tant les accions a seguir per 
les associacions, com les acci-
ons institucionals per part de 
l'Ajuntament i les altres insti-
tucions de la ciutat. n
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L’Ajuntament de Badia 
del Vallès, contra l’acord 
UE-Turquia sobre els 
refugiats

Badia s’adhereix al 
Manifest en defensa de 
l’escola pública

El Ple de l’Ajuntament de Badia del Va-
llès va aprovar per unanimitat rebutjar 
l’acord entre la Unió Europea i Turquia 
sobre els refugiats (veure pàg. 8). El po-
lèmic text inclou mesures com la de-
volució a Turquia de tots els estrangers 
que arribin il·legalment a les costes gre-
gues, inclosos aquells que fugen de con-
flictes bèl·lics i podrien tenir dret a asil. 
A canvi, la UE es compromet a portar 
des de Turquia a un nombre de refugi-
ats sirians equivalent al de les expulsi-
ons. Aquest acord, doncs, tanca les por-
tes d’Europa a d’altres migrants, com és 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 
mes de febrer, va aprovar per unanimi-
tat un acord en defensa de l’escola pú-
blica que instava el Govern de la Gene-
ralitat, el Departament d’Ensenyament 
i els Serveis Territorials del Departa-
ment a la comarca a, entre d’altres, po-
sar en valor i respectar la co-responsa-
bilitat dels ajuntaments i els governs 
locals en la planificació educativa; a 
mantenir totes les línies a la preinscrip-
ció i a elaborar, per una banda, un pla 
calendaritzat de millores dels edificis 
i equipaments dels centres educatius 
públics de la comarca i, per una altra, 
un pla de construcció de centres pú-
blics per tal de garantir l’oferta de pla-
ces per a tot l’alumnat. El text aprovat 
insta també el Govern a obrir un pro-
cés, obert a tota la comunitat educati-
va, per revisar l’actual model educatiu 
a Catalunya, adaptat a la nova realitat 

La bandera de la UE oneja a mig pal com a mesura de protesta
Concentració del passat mes de febrer davant els Serveis Territorials d’Ensenyament a Sabadell. Foto cedida per Aj. de 
Barberà del Vallès.

el cas d’iraquians o afganesos, que també 
són víctimes de la guerra i també als qui 
per motius econòmics. La UE també es 
compromet a augmentar els 3.000 mili-
ons d’euros destinats a Turquia per aten-
dre els refugiats, a eximir els turcs de la 
necessitat de visat per viatjar per l’espai 
Schengen i a agilitar i avançar en el pro-
cés d’adhesió de Turquia a la Unió.

Prèviament, i com a mesura de protesta, 
l’Ajuntament havia decidit que la bande-
ra de la Unió Europea a la façana de la 
Casa Consistorial onegés a mig pal. n

política i a l’actual context econòmic, 
social i demogràfic.

Pel que fa a Badia, els grups municipals 
del Ple de l’Ajuntament reclamen amb 
aquest acord, als Serveis Territorials del 
Vallès Occidental que, per al proper curs 
2016-2017, es mantinguin les sis línies 
de P3 que s’ofereixen fins ara, reduint la 
ràtio a 20 alumnes per aula.

L’acord també comportava l’adhesió 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès a 
la Coordinadora de l’Ensenyament Pú-
blic del Vallès Occidental i al manifest 
promogut per aquesta, que es pot con-
sultar aquí. L’alcaldessa de Badia, Eva 
Menor, va animar la ciutadania a matri-
cular els seus fills a les escoles públiques 
de la ciutat, a adherir-se a títol indivi-
dual al manifest i a lluitar per una edu-
cació pública i de qualitat. n
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Partits polítics

 
Grup Municipal PSC 

Badia del Vallès cumple 22 años

El pasado 14 de abril celebramos el 22 aniversario de nuestra ciudad. Son ya 22 años 
como municipio independiente. 
La independencia no es únicamente una declaración hecha en un momento históri-
co determinado. Es un proyecto de comunidad, es la responsabilidad compartida de 
cuidar y preservar los recursos de nuestro territorio, para el bien de toda la comuni-
dad actual y futura. 
Nuestro presente es producto de nuestra historia, una historia compleja, llena de acu-
erdos y desacuerdos, de conflictos y armonías, de errores y aciertos.
Y de nuestra historia hemos aprendido que, cuando hemos sido capaces de generar 
consensos, de superar la rigidez de convicciones personalistas, partidistas y sectoria-
les, hemos conseguido éxitos que nos han permitido crecer como sociedad.
Necesitamos consolidar la construcción de un proyecto colectivo fuerte, basado en 
la equidad social y la igualdad de oportunidades, con valores éticos compartidos y 
sostenidos en un diálogo permanente y maduro, entre los electos y de la mano de la 
ciudadanía. 
Los gobiernos locales tenemos que ser una herramienta útil para la ciudadanía. Tene-
mos que ser capaces de buscar respuesta a los retos que se nos presenten, centrados en 
la eficacia y en la transparencia. Debemos trabajar para el progreso de nuestra ciudad, 
con la inclusión social como eje vertebrador y abrir la puerta de la institución para 
que la ciudadanía participe activamente de la vida política. 
Probablemente uno de los principales retos, como ciudad, es conseguir el sistema de 
financiación definitivo y estable. Seguiremos trabajando juntos con firmeza como lo 
hemos hecho hasta ahora.
Otro reto, también importante, es consolidar nuestra principal riqueza, la realidad 
urbana residencial, la calidad de nuestro entorno y la fortaleza de nuestro tejido 
social. 
Badia necesita diseñar un Plan de Rehabilitación del Parque de Viviendas, integral, 
que incluya la retirada del amianto, pero también que nos permita redibujar nuestro 
paisaje urbano, un proyecto que construiremos entre todos y todas. 
Badia del Vallès es una ciudad con un fuerte movimiento comunitario, solidario y 
sustentado en la lucha colectiva. Por eso, como ciudad, tenemos que dar las gracias a 
los continuos movimientos ciudadanos en favor de les personas en situación de vul-
nerabilidad que nos han dado a todos una lección. 
Decía el escritor Eduardo Galeano:  “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. 
Badia del Vallès continuará sumando años, todavía queda mucho camino por delan-
te, y con ilusión y muchas ganas de trabajar, continuaremos esforzándonos día a día 
para que Badia sea la ciudad que todos y todas soñamos. 

Quim Duran 
Portaveu del Grup Municipal d’AEB

LLUITEM PER L’ESCOLA PÚBLICA!

En el moment d’escriure aquest article, 22 d’abril, Badia no sap quina oferta educativa 
tindrà pels curs 2016-2017 pel que fa a grups de P3.
Ha passat el període de preinscripció i encara no sabem si es mantindran les 6 línies o es 
retallaran, ni si aquesta retallada es produirà en un o altre centre.
Com a ciutat, sempre hem defensat el manteniment de totes les línies de P3 i que s’aprofi-
tés la davallada demogràfica per a reduir les ràtios a les classes.
És un fet demostrat que, amb menys alumnes, la qualitat de l’ensenyament rebut pels nos-
tres fills millora.
Al seu dia, vam acompanyar les mobilitzacions pel no tancament de l’escola la Munyeira, 
malauradament, sense èxit. 
El consistori va aprovar per unanimitat la moció presentada per l’AEB per a declarar la 
nostra ciutat Vila Groga en defensa de l’escola pública com es pot veure a l’entrada de tots 
els centres educatius de Badia.
També hem impulsat el manifest de la Coordinadora en Defensa de l’Ensenyament Públic 
al Vallès Occidental.
Pensem que la millor escola pels nostres fills és l’escola pública que tenim més a prop de 
casa, amb qualitat contrastada a Badia al llarg de 40 anys.
La lluita per l’escola pública ha de ser prioritat per a tota la comunitat i, a més del mante-
niment de línies i la reducció de ràtios, hi ha d’haver el manteniment de recursos i llocs de 
treball. També un pla calendaritzat de millores d’edificis i equipaments dels centres educa-
tius públics, així com la planificació del departament amb l’ajuntament per a garantir una 
oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat, incloent la formació professional 
i contínua.
Són molts els reptes, incloent la derogació de la LOMCE i el debat al voltant d’un nou 
model educatiu que es contempla a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP Educació) per a 
que els recursos públics vagin a l’escola pública. Socialment no és acceptable que els recur-
sos a l’escola concertada i els concerts a les escoles d’elit i a les que segreguen per sexe ha-
gin pujat un 17% el 2016, mentre els recursos a l’escola pública estiguin un 20% per sota 
dels destinats l’any 2010.
El departament basa la planificació educativa sota paràmetres economicistes i no com la 
gestió del bé més preuat que tenen els pobles, els seus nens i nenes.
Des de Badia, hem lluitat pel revifament del Consell Escolar Municipal com a fòrum 
per posar damunt de la taula reptes i inquietuds de la comunitat educativa. Si volem 
lluitar per l’educació pública hem de sobrepassar la queixa lícita per assumir la im-
plicació activa a les nostres escoles, des de les AMPES, els claustres, els consells esco-
lars, l’ajuntament i, com no, des de la primera institució educativa de la nostra societat, 
la família.
Comptem amb excel•lents professionals implicats amb Badia i la qualitat del seu ensenya-
ment. Siguem els seus còmplices i remem, totes, en la mateixa direcció.
No és poc, el que ens juguem. Estem parlant del present i, sobretot, del futur.
Parlem-ne, compartim i lluitem plegades per defensar-lo.
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Elísabeth Ruiz Romero 
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)

Un paso atrás en políticas medioambientales

En el año 1999 la Federación de Usuarios Consumidores Independientes otorgaba a 
Badia el premio Bandera Verde-Ciudad Sostenible como uno de los 10 municipios es-
pañoles que realizaba un mayor esfuerzo por promover el respeto por el medio ambien-
te.  Ello no significaba que se hiciera todo perfecto en políticas de sostenibilidad, pero al 
menos se intentaba y se ponía interés. Diecisiete años después las políticas municipales 
relacionadas con el medioambiente han sufrido un notable retroceso o son inexistentes. 
Y ello se nota en los resultados obtenidos.
En el pleno de marzo BeC preguntamos sobre el bajo índice de recogida selectiva en Ba-
dia. Los datos de la Agencia catalana de Residuos nos dicen que en 2014 (últimos datos 
disponibles) reciclamos el 26% de los residuos cuando la media en Catalunya lo fue del 
38%. Estos 12 puntos por debajo son el efecto de la falta de impulso de la concejalía de 
medioambiente en campañas, estudios de ubicación de contenedores, trabajo en centros 
educativos o en el mundo asociativo. Un ejemplo; llevamos años reclamando la reducci-
ón de residuos en la fiesta mayor mediante la utilización de materiales reutilizables en el 
recinto ferial; y nada de nada. Esta falta de impulso hace que la ciudadanía deje de im-
plicarse en un tratamiento más sostenible y ecológico de nuestros residuos, aumentando 
los costes medioambientales y  económicos.
Por nuestra estructura social y económica,  Badia es un municipio que genera poco resi-
duo. En 2014 generamos 0,97 kgr/día por habitante cuando la media de Catalunya fue 
de 1,33 Kgr. La cantidad de residuos en Badia es el acorde con nuestra situación eco-
nómica ligada al consumo de las familias, menor (en Kgrs/ persona) comparado a otros 
municipios con mayor renta per cápita como Sant Cugat o Matadepera Ahora bien, la 
disminución de la cantidad y calidad de material reciclable en Badia es únicamente im-
putable a la falta de compromiso político en este asunto. En los años 2009 o 2010 se 
llegó a reciclar hasta el 35% y el 37% de los residuos en una línea ascendente. No es que 
se hicieran grandes cosas, pero lo que se hacía tenía su efecto en una población dispues-
ta a hacer las cosas de manera más sostenible y responsable. Reordenar la ubicación de 
contenedores mediante un proceso de participación ciudadana, establecer campañas en 
las escuelas, generar espacios para materiales reutilizables, mejorar el servicio de retirada 
y reparación de contenedores, hacer campañas entre el sector de la restauración, mejorar 
la fiesta mayor desde el punto de vista del medioambiente,…. Todas estas propuestas se-
rían posibles llevarlas a la práctica con escasos recursos económicos, poniendo solamen-
te mucha voluntad política.
Badia puede presumir de una ciudadanía comprometida con el medioambiente. Desde 
Badia en Comú entendemos que  los vecinas y vecinas de Badia solamente han de tener 
los instrumentos adecuados para poder hacer las cosas en una determinada dirección. 
Cuando no se hace, no nos sirve culpabilizar al ciudadano de incívico, mientras las ins-
tituciones hacen oídos sordos a las peticiones de quienes pensamos que en este tema, y 
en muchos otros, debemos mejorar. Solo hace falta creer en la gente, implicarla median-
te participación y mucha voluntad política.

Partit Popular de Badia del Vallès

Seguimos a pie de calle

El pasado día 30 de marzo se llevó a cabo el relevo en la representación municipal que el 
PP tiene en este consistorio. Por motivos estrictamente personales la hasta ahora conce-
jal de nuestro partido Sra. Saray Muñoz Contreras, presentó su renuncia al cargo, y en 
el próximo pleno municipal será reemplazada por D. Rafael Muñoz Contreras, el cual 
tomará posesión del mismo en este acto.
Es justo reconocer y agradecer la labor desempeñada hasta ahora por nuestra compañera 
por y para Badia, en un entorno francamente complicado y con el agravante de que de-
fender nuestras siglas conlleva un plus mayor. 
En cualquier caso, agradecer el gesto mostrado por la Sra. Saray Muñoz, presentando su 
renuncia antes de no poder seguir desarrollando su labor como hasta ahora, cuando lo 
fácil sería seguir ostentando cargo sin mayores complicaciones.
En lugar de ello, desde este mismo momento vamos a seguir trabajando a favor de todos 
los habitantes de Badía del Vallés, sean votantes nuestros o no, pues el principio director 
de nuestra acción política siempre ha sido, es y será buscar el beneficio de toda la pobla-
ción. Vamos a seguir escuchando a todo aquel que quiera transmitirnos sus quejas, sus 
propuestas, sus sugerencias, y pueden tener la seguridad de que van a ser oídos y, lo más 
importante, se les va a tratar de dar respuesta a sus inquietudes. 
Todos los habitantes de Badía tienen el derecho de ser escuchados, y el PP se compro-
mete a ser la voz de aquellos a quienes se suele olvidar con demasiada frecuencia: la gen-
te de la calle.
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El pressupost de l’Ajuntament centra la reunió 
de comunitats veïnals del mes de març
La reunió del grup de treball 
de les comunitats veïnals del 
mes de març es va centrar en la 
presentació dels pressupostos 
de l’Ajuntament per al 2016. 
Mig centenar de persones es 
van congregar per escoltar l’al-
caldessa, Eva Menor - que va 
comptar amb el suport de la 
tinenta d’alcaldessa i regidora 
d’Hisenda, Montserrat Jimé-
nez, i de l’interventor munici-
pal, Raúl López-, desgranar els 
pressupostos i explicar-ne els 
detalls, com ara, d’on prove-
nen els ingressos, a què es des-
tinen els diners i el protocol per 
aplicar-los: aprovació, modifi-
cació –si escau-, gestió, liqui-
dació i presentació dels comp-
tes cada tres mesos a l’Estat. A 
més, també es va fer referència 
a les particularitats financeres 
del nostre municipi.

Prevenció d’incendis a la llar

Pel que fa a la trobada del mes 
d’abril, va versar sobre les dife-
rents actuacions i mesures pre-
ventives que cal prendre davant 
un incendi en un habitatge par-
ticular. La xerrada va anar a càr-
rec del sergent en cap del Parc 

de Bombers de Sabadell, Joa-
quim Moya, i va comptar tam-
bé amb l’assistència del cap de la 
Policia Local de Badia del Vallès, 
Òscar Chamorro.

Tota la xerrada de Joaquim 
Moya es va centrar en la im-
portància de la prevenció. En 
aquest sentit, va donar una sèrie 
de pautes per tal d’evitar incen-
dis, entre les quals destacava:

- netejar el greix de la campana,
- tapar amb un drap la paella si 

s’encén,
- vigilar les espelmes enceses,
- utilitzar cendrers d’aigua per 

apagar cigarretes,
- no eixugar la roba sobre radia-

dors o estufes encesos.,
- si es detecta olor a gas, cal obrir 

les portes i no encendre ni apa-
gar els llums fins que l’olor no 
hagi marxat.

Moya també va remarcar la ne-
cessitat de saber reaccionar rà-
pidament i de manera ade-
quada davant un foc a casa, 
evitant reaccions instintives 
que ens poden portar a agreu-
jar la situació. Una de les claus 
per tallar un foc és no donar-li 

oxigen, així que, en cas d’incen-
di a casa, no s’han d’obrir les fi-
nestres i s’ha de tancar la porta 
de l’habitació on s’hagi produ-
ït. Acte seguit, s’ha de trucar al 
112. A més, tal com es va ex-
plicar a la reunió, el foc sempre 
tendeix a anar cap amunt; per 
tant, si es produeix un incendi 
sempre s’ha intentar fugir cap 
a baix i mai intentar pujar, per 
exemple, als terrats. En cas de 

no poder baixar, el més segur és 
quedar-se tancat a casa.

El cap de bombers va explicar 
que una de les causes més co-
munes d’incendi en habitatge és 
el greix acumulat als extractors 
de les cuines i va recordar tant 
l’obligació per part de les comu-
nitats de passar les revisions dels 
extintors cada any com el, de 
vegades deficient,manteniment 

requerit  tant dels extractors com 
d’altres eines passives (columnes 
seques, per exemple.). 

Per a més informació, podeu 
consultar les recomanacions de 
la Generalitat per a seguretat en 
cas d’incendi a la llar (http://in-
terior.gencat.cat/ca/arees_dac-
tuacio/bombers/seguretat_a_
la_llar_en_cas_dincendi/). n 
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Badia del Vallès celebra el 22è aniversari de 
la seva independència 
El passat 14 d’abril, Badia del Vallès va celebrar l’aniversari de la seva independència, que va tenir lloc el 1994.

La commemoració d’aquest 
22è aniversari va consistir en 
un senzill acte institucional en 
el qual l’alcaldessa de la ciutat, 
Eva Menor, va dirigir unes pa-
raules a les persones assistents. 
L’alcaldessa estava acompanya-
da pels portaveus del grups mu-
nicipals del PSC, Rafa Moya, 
i de BeC, Elísabeth Ruiz, i pel 
regidor d’AEB, Álvaro Pacheco, 
en representació del portaveu 
del seu grup, Quim Duran.

En la seva intervenció, l’alcal-
dessa va instar la ciutadania a 
“seguir treballant plegats” per 
aconseguir el sistema de finan-
çament definitiu i estable que 
Badia del Vallès “necessita i me-
reix”. Recordem que el Parla-
ment de Catalunya va aprovar, 
el passat mes de juliol, una llei 
que establia un finançament 
transitori en tant que no se 
n’aprovés un de definitiu. Amb 
tot, Eva Menor va recordar que 
“malgrat la insuficiència de re-
cursos econòmics”, la situació 
de l’Ajuntament és “sanejada” 
i compta “amb un nivell d’en-
deutament dels més baixos del 

país”. Això malgrat que, segons 
va assenyalar, “la retallada de 
drets i serveis públics ha provo-
cat que els ajuntaments en so-
litari hàgim hagut de fer front 
a moltes de les necessitats bà-
siques de la població; en mol-
tes ocasions, sense tenir-ne ni la 
competència ni els recursos”.

Reptes de futur

Quant als reptes de futur, va 
destacar el manteniment i mi-
llora dels serveis de protecció 
social, les polítiques d’igualtat, 
i el treball en polítiques de de-
senvolupament econòmic “cre-
adores d’oportunitats”. Final-
ment, un altre dels reptes que 
Badia té al davant, en paraules 
d’Eva Menor, és l’habitatge. En 
aquest sentit, va destacar la ne-
cessitar de dissenyar un pla de 
rehabilitació integral del parc 
d’habitatges i d’exigir a la Ge-
neralitat la co-responsabilitat 
en els problemes derivats dels 
habitatges, com ara i principal-
ment, la retirada de l’amiant. 
L’alcaldessa ha aprofitat per 
reconèixer i agrair la tasca de 

“lluita col·lectiva” duta a terme 
per la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) de Badia del 
Vallès.

L’acte, que va començar amb un 
minut de silenci per la mort, pre-
sumptament a mans de la seva pa-
rella, d’una dona a Sant Feliu de 

Llobregat, va congregar una cin-
quantena de ciutadans i ciutadanes, 
entre els quals, bona part dels regi-
dors i les regidores del consistori. n

D’esq. a dreta: Elísabeth Ruiz, Rafa Moya, Eva Menor i Álvaro Pacheco
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Homenatge a Antonio García Anty García presenta el seu 
llibre a Badia del Vallès

Víctor del Corral presenta 
Triatlón para Dummies

El 9 d’abril, Badia del Vallès va homenatjar un dels fun-
dadors del CD Badia, Antonio García, ja desaparegut, 
i pare de l’exjugador del CD Badia i del FC Barcelona, 
Anty García.

L’homenatge va consistir en un partit de futbol entre 
un equip que portava el nom del seu fill, l’Equip Anty, 
format per exjugadors de categories inferiors del FC 
Barcelona, i un equip d’exjugadors del CD Badia. L’acte 
va comptar, entre d’altres, amb la presència de la família 
García i de l’alcaldessa, Eva Menor, el regidor d’esports 
Josep Martínez  i altres regidors del consistori.  

L’import de les entrades va anar destinat a la lluita con-
tra l’ELA, malaltia que pateix el fill de l’homenatjat, 
Anty García. n

Míster, ¿por qué 
yo no? és un recull 
d’escrits publicats 
al web la Jugada 
Financera, on l’au-
tor recorda les il-
lusions, els esfor-
ços, les decepcions i 
les alegries que van 
ajudar a construir 
la seva història es-
portiva. L’objectiu 
del llibre és reunir 
tots els relats pu-
blicats al web sobre 
la seva experiència 
vital i la d’alguns 
amics que hi van fer aportacions. García pretén “com-
partir experiències que poden ser valuoses tant per als 
joves que volen triomfar en el món del futbol, com per 
als pares que dipositen tota la seva il·lusió en els fills que 
han triat aquest camí”.

Durant l’acte, celebrat el dia 1 d’abril a l’Auditori Mu-
nicipal, també es va presentar el documental “El lado 
mágico de la fuerza”, que tracta de la vida de l’esportista 
i la malaltia que pateix, l’ELA. n

L’esportista Víctor del Corral va presentar el passat 11 d’abril 
a Badia, Triatlón para Dummies, un manual on el lector pot 
aprendre a prevenir lesions, a planificar una dieta òptima per 
a la pràctica d’aquest esport o a millorar les seves marques.

Del Corral ha estat campió d’Espanya i d’Europa de 
triatló cros i, també, el primer triatleta de la història a 
aconseguir guanyar dues competicions d’IronMan (Flo-
rida i Arizona) amb tant sols 15 dies de diferència. n
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Cursa Badia 2016

La prova més nombrosa va ser la Cursa 
Popular, amb 422 participants, seguida 
de les infantils, amb un total de 307. A la 
Cursa 10k, per a corredors/es habituals, 
van participar 122 atletes. 

Pel que fa a la classificació, el vencedor de 
la Cursa 10k va ser el badienc Luis Grima, 
amb un temps de 00:34:57, seguit del 
vencedor de l’any passat, Enric Basallote 
(00:36:05) i d’Eric Segura (00:37:12). En 
categoria femenina, la primera classifica-
da va ser Ana Belén García, que va pa-
rar el crono als 00:42:46. La segona clas-
sificada, Eva Palma, va fer un temps de 
00:43:13, i la tercera, Victoria Asensio, 
va arribar als 00:46:30.

Per categories, Luis Grima i Paula Álvarez 
(00:55:28) es van imposar en la categoria 
Promeses; Santi Roldán (00:37:53) i Mi-
reia López (00:59:16), en la Sènior; Eric 
Segura i Ana Belén García, en la de Ve-
terans, i Juan Travé (00:41:05) i Victoria 
Asensio, en la de Grans Veterans.

CLASSIFICACIONS

CURSA 10k

PROMESA

MASCULÍ FEMENÍ

1 Luis GRIMA (00:34:57) 1 Paula ÁLVAREZ (00:55:28)

2 Enric BASALLOTE 

(00:36:05)

2 Cristina PAREJA 

(00:56:23)

3 Marc RUIZ (00:37:28) 3--

SÈNIOR

MASCULÍ FEMENÍ

1 Santi ROLDÁN 

(00:37:53)
1 Mireia LÓPEZ (00:59:16)

2 Alberto PRADOS 

(00:38:45)

2 Sandra ZARAGOZA 

(01:03:11)

3 Jordi COLLELL 

(00:42:30)
3 Meritxell ROS (01:07:26)

VETERANS

MASCULÍ FEMENÍ

1 Eric SEGURA (00:37:12)
1 Ana Belén GARCÍA 

(00:42:46)

2 Raúl Gilberto GALANZA 

(00:37:49)
2 Eva PALMA (00:43:13)

3 Alejandro CASQUERO 

(00:38:03)
3 Rosa JIMÉNEZ (00:53:51)

GRANS VETERANS

MASCULÍ FEMENÍ

1 Juan TRAVÉ (00:41:05)
1 Victoria ASENSIO 

(00:46:30)

2 Joan Josep TOLEDO 

(00:42:08)
2 Núria SARDÀ (01:02:25)

3 Manuel MORALES 

(00:45:07)

3 Carme CARCELLER 

(01:06:06)

CURSA POPULAR

MASCULÍ FEMENÍ

1 Houssam CHELBAT 

(00:12:06)

1 Paula GUERRERO 

(00:14:39)

2 José María PRIETO 

(00:12:30)
2 Núria ÁLVAREZ (00:17:15)

3 Jordi MONSALVE 

(00:12:39)

3 Naiara MARTÍNEZ 

(00:17:31)

CURSES INFANTILS

PREBENJAMÍ

MASCULÍ FEMENÍ

1 Nil BERNAL 1 Vega HEREDIA

2 Izan PESQUER 2 Alba JIMÉNEZ

3 Salah OUAMMAON 3 Martina PEÑA

BENJAMÍ

MASCULÍ FEMENÍ

1 Omar ALHQUIR 1 Núria ÁLVAREZ

2 Iván ESPERANZA 2 Basma ELYGOUBI

3 Salik EL BAKKALI 3 Laura DALMASES

ALEVÍ

MASCULÍ FEMENÍ

1 Moha CHENNIROU 1 Ámbar TOMÁS

2 Abddali OUHAMMOU 2 Abril PALMA

3 Uriel HERRERO 3 Nora AKHAIM

INFANTIL

MASCULÍ FEMENÍ

1 Isaac PARADAS 1 Laura ABRIL

2 Marc GARCÍA 2 Naiara MARTÍNEZ

3 Jousef OTGHAZAFT 3 Laia SAURA

CADET

MASCULÍ FEMENÍ

1 Houssam CHELBAT 1--

2 Mohamed OUTGHAZAFT 2--

3 Brahim LEMTAKHM 3--

La classificació de la Cursa Popular, que 
es va disputar just després de la 10k, la 
va encapçalar Houssam Chelbat, que va 
fer un temps de 00:12:06, seguit de José 
María Prieto (00:12:30) i Jordi Monsalve 
(00:12:39). La guanyadora en categoria fe-
menina va ser Paula Guerrero (00:14:39), 
seguida de Núria Álvarez, segona classifi-
cada (00:17:15), i de Naiara Martínez, ter-
cera, amb un temps de 00:17:31.

La cursa va tenir també una vessant soli-
dària, ja que part dels diners recaptats de 
les inscripcions va anar a parar a l’Associ-
ació Contra el Càncer de Badia del Vallès. 
A més, les carpes dels establiments Fisio-
teràpies i Consulta Podològica Coronada 
van atendre els participants que així ho 
van voler, al preu simbòlic d’1 euro. Els 
diners recollits en aquest concepte ani-
ran destinats a l’Associació Catalana de la 
Síndrome de Rett.

La Cursa Badia 2016 ha estat organitza-
da per l’Ajuntament de Badia i el Club 

Esportiu Are You Ready. L’Ajuntament vol 
agrair, especialment, la tasca duta a terme 
per les persones voluntàries, que van con-
tribuir perquè la celebració de la cursa fos 
tot un èxit, i als comerços que hi van col-
laborar amb la seva presència i cedint ob-
sequis, premis i serveis per als participants.

Sorteig

En aquest sentit, un cop acaba la compe-
tició, va haver-hi un sorteig en el quan es 
van repartir diferents premis, que van ser: 
un val de 25 € per gastar a la Xarcuteria 
Mari Carmen, que va anar a parar al dor-
sal 610; una ampolla de vi, gentilesa de la 
Vineria del Mercat, per al participant amb 
el dorsal 876 i una altra per al 764; un val 
per a una declaració de renda, a càrrec de 
la gestoria Gestió Responsable, per als pos-
seïdors dels dorsals 740 i 810; un val per 
a un esmorzar a l’establiment + Que Pa, 
per als números 826 i 560 i, finalment, 
un mallot, donat per Ciclos Trujillo, per al 
portant del dorsal 238. n

La Cursa Badia 2016 va reunir, el passat 17 d’abril, 851 corredors i corredores entre les dife-
rents modalitats que es van disputar, xifra lleugerament superior a la registrada l’any passat.
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Sessions informatives i d’acompanyament a 
les demències

Badia es connecta amb l’autisme

Salut

El dimarts 19 d’abril, es va dur 
a terme la primera trobada del 
projecte “Sessions informati-
ves i d’acompanyament a les 
demències” endegat conjun-
tament per l’Ajuntament i el 
CAP Salut de Badia del Vallès.

El projecte pretén contribuir a la 
millora de l’atenció de les persones 
que pateixen processos de demèn-
cia però també, especialment, vol 
donar suport als seus cuidadors.
 
Les persones que pateixen pro-
cessos de demència veuen afec-
tada la seva realitat a tots nivells, 
amb una dependència creixent. 
Quan una persona gran desenvo-
lupa alguna malaltia com la de-
mència, les famílies estan a la pri-
mera línia d’atenció i tenir cura 
de les persones, en aquests pro-
cessos, suposa un desgast impor-
tant a nivell físic però molt espe-
cialment, a nivell  emocional.

Davant d’aquesta realitat, des de 
l’àrea social del CAP Salut i els 
Serveis Socials Bàsics de l’Ajun-
tament es constata la necessitat 
d’acompanyar plegats les famílies 
per facilitar la millora de la quali-
tat de vida tant dels malalts com 
de les persones que els cuiden. 

El projecte té una mirada àm-
plia i inclou la informació i el 
suport des de la vessant sanità-
ria, a nivell legal, social i fami-
liar, pel que compta amb la col-
laboració dels i de professionals 
de diferents serveis:

- Hospital Taulí
-Col·legi d’Advocats
-CCVOC
-Fundació Alzheimer Catalunya
-AVAN Amics de la Neurologia
-Servei de Teleassistència Tuns-

tall Televida
-CAP Salut 
-Serveis Socials Bàsics de l’Ajun-

tament de Badia del Vallès

Un total de 29 persones, que 
són cuidadores familiars, par-
ticipen en el projecte que es 
durà a terme en tres sessions 
de dues hores.

La presentació va anar a càr-
rec de la directora del CAP 
Salut, Montserrat Teixidor, i 
el tinent d’alcaldessa de l’àrea 
d’Acompanyament a les Per-
sones i regidor de Salut i Hà-
bits Saludables, Iván Sanz, 
acompanyat de la regidora de 
Gent Gran i Dependència, 
Maria José Granados. n

Badia del Vallès va celebrar el 
2 d’abril el Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autis-
me, organitzat a la nostra ciu-
tat per l’Associació El Autismo 
tiene Voz, amb la participació 
d’Abada- Capoeira, la Colla de 
Geganters i l’Ajuntament de 
Badia del Vallès.

Entre d’altres, es va instal·lar 
una carpa informativa a la plaça 
Major i es van repartir globus 
de color blau (color que repre-
senta l’autisme). 

Cada any a tot el món, edificis, 
fonts i places es tenyeixen de 
blau per mostrar el suport a les 
persones amb autisme. n
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Matriculació a l’ensenyament 
públic per al curs 2016-2017
Un cop tancat el període de preinscrip-
ció i amb la llista de sol·licituds – amb 
les reclamacions ja resoltes- publicada 
el passat 25 d’abril, properament es farà 
pública l’oferta final de places escolars 
per al segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria a les es-
coles i instituts de Badia del Vallès. Serà 
el dia 17 de maig. Tres dies més tard, el 
20 de maig, es publicarà la llista d’alum-
nes admesos/es i, si escau, la llista d’es-
pera. A partir d’aquí, s’obrirà el període 
de matrícula.

Calendari de matrícula per al segon 
cicle d’educació infantil, primària i se-
cundària obligatòria:

• Del 13 al 17 de juny: alumnat preins-
crit amb plaça assignada al segon cicle 
de l’educació infantil, a l’educació pri-
mària o al primer curs de l’educació se-
cundària obligatòria.

• Del 27 de juny a l’1 de juliol: alum-
nat preinscrit amb plaça al segon, tercer 

i quart curs de l’educació secundària 
obligatòria o de confirmació de plaça 
assignada a l’educació secundària obli-
gatòria, en cas d’alumnes pendents de 
l’avaluació de setembre.

• Del 7 al 9 de setembre: alumnat d’edu-
cació secundària obligatòria pendent de 
l’avaluació de setembre.

Llars d’infants

Pel que fa a les llars d’infants, el proper 2 
de maig, s’obre el període per presentar 
les sol·licituds per obtenir-hi una plaça. 
Les sol·licituds es podran presentar del 
2 al 13 de maig, ambdós dies inclosos, 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament, de dilluns a dijous, de 8.30 
a 19 h, i els divendres, de 8.30 a 15 h.

Calendari de preinscripció i matricula-
ció per a les llars d’infants:

• Del 2 al 13 de maig: presentació de sol-
licituds.

• 26 de maig: publicació de les llistes 
de sol·licituds amb la puntuació pro-
visional.

• Del 27 al 31 de maig: presentació de 
reclamacions.

• 2 de juny: sorteig del número de de-
sempat (si cal).

• 3 de juny: publicació de les llistes defi-
nitives d’alumnat admès i, si escau, de la 
llista d’espera.

• Del 6 al 10 de juny: matriculació.

Pel que fa als ensenyaments postobliga-
toris, al tancament d’aquesta edició el ca-
lendari de preinscripció encara no ha estat 
publicat al DOGC, però podeu consultar 
els terminis de sol·licitud previstos al web 
del Departament d’Ensenyament (http://
queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
informacio_general/). n
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40è aniversari de l’escola 
La Sardana

L’escola La 
Sardana, finalista 
d’un concurs de 
fotografia

Enguany es compleixen els 40 
anys d’existència de l’escola La 
Sardana i, per celebrar-ho, el 
centre ha organitzat diverses 
activitats.

La primera de totes, que va 
donar el tret de sortida a les 
celebracions, va ser l’exposi-
ció “Un projecte de futur, una 
història viva”, que es va poder 
visitar a la Biblioteca Vicen-
te Aleixandre fins el dia 25 de 
març. 

També a la biblioteca va te-
nir lloc la conferència “Com 
acompanyar en la lectura? L’es-
cola La Sardana, pionera en el 
projecte LECXIT”.  

A més, el diumenge 8 de maig, 
l’escola organitzarà una sortida 
conjunta de famílies, exalum-
nes i mestres.

Finalment, com a cloenda de 
la celebració del 40è aniver-
sari, el dissabte 28 de maig, a 
la plaça Major, hi haurà festa i 
tallers per a tots els infants del 
municipi. I, el vespre del ma-
teix dia, l’escola La Sardana 
acollirà un sopar de retroba-
ment, on els membres antics i 
actuals del centre podran com-
partir vivències plegats. n

Per a més informació sobre 
totes aquestes activitats, 
podeu trucar a l’escola (tel. 
93 718 34 02).

L’escola La Sardana va participar 
al concurs de fotografia “Com-
parteix la teva mirada... Tu, el 
teu mòbil i l’aigua”, organitzat 
amb motiu del Dia Mundial de 
l’Aigua, que se celebra cada any 
el 22 de març.

El concurs, organitzat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua juntament 
amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i la col·laboració 
del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, consistia a publicar una 
foto a la xarxa social Instagram 

al voltant del tema “Aigua i canvi 
climàtic” o mostrar la visió parti-
cular del que significa l’aigua per 
a cadascú, acompanyada de l’eti-
queta del concurs (#acaWorldWa-
terDay2016). 

La fotografia enviada per l’es-
cola, amb el títol “L’aigua és 
vida, ens fa créixer, no la mal-
baratem”, ha estat una de les 24 
triades d’entre les més de 550 
imatges publicades per entitats, 
institucions i ciutadania de tot 
Catalunya. n

CEIP La Sardana / @pau_gil
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La Diputació de Barcelona tria una experiència 
d’orientació educativa de l’Ajuntament de Badia pel 
projecte europeu Guiding Cities
La Diputació de Barcelona 
ha seleccionat l’experièn-
cia en l’àmbit de l’orienta-
ció educativa, desenvolupada 
per l’Ajuntament de Badia en 
el marc del projecte europeu 
Guiding Cities, per formar 
part de les pràctiques de refe-
rència de Ciutats orientadores 
a nivell europeu. Badia també 
participarà en la prova pilot 
del projecte.

Aquest projecte, impulsat per 
la Diputació de Barcelona, està 
aprovat en el marc del pro-
grama Erasmus + de la Co-
missió Europea, i inclòs en el 
Pla pilot 2014-2016 de su-
port a les transicions educati-
ves. L’objectiu del projecte és 

desenvolupar un model de ciu-
tat orientadora i dissenyar ei-
nes de planificació estratègica 
i avaluació que contribueixin 
a millorar els serveis d’orien-
tació i, d’aquesta manera, con-
tribuir a la reducció de l’aban-
donament escolar prematur.

Els ajuntaments tenen un 
rol central en aquest projec-
te. Per això, s’estan portant a 
terme un conjunt d’activitats 
amb la seva participació, tant 
als grups de discussió, com als 
grups de treball i les accions 
pilot definides al projecte.

El grup de discussió organitzat 
a Barcelona va comptar amb 
la participació de tècniques de 

l’Ajuntament de Badia del Va-
llès. Aquest grup va analitzar 
l’organització i coordinació del 
serveis d’orientació a nivell lo-
cal i va compartir experiències 
i necessitats relacionades amb 
la reducció de l’abandonament 
escolar prematur. Els grups 
de treball estaven formats per 

representants de cinc ajunta-
ments (Badia del Vallès, Car-
dedeu, Granollers, Masquefa i 
Sabadell). 

L’Ajuntament, a més, ha es-
tat convidat a participar en el 
panell Ciutats Orientadores 
– Pràctiques locals per reduir 

l’abandonament escolar pre-
matur, del seminari interna-
cional ABJoves, sobre “Èxit, 
fracàs i abandonament esco-
lar: factors polítics, instituci-
onals i subjectius”, que tindrà 
lloc els dies 12 i 13 de maig, 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. n
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La biblioteca estrena blog
El passat dissabte 23 d’abril, coincidint 
amb la diada de Sant Jordi, la biblioteca 
Vicente Aleixandre de Badia del Vallès 
va estrenar un nou recurs. Es tracta d’un 
blog-web que pretén esdevenir el prin-
cipal portal d’accés a la informació, ser-
veis, recursos i activitats que s’ofereixen 
des de la biblioteca.

Podeu accedir-hi des de l’adreça següent: 
www.bibliotecabadia.blogspot.com

Més enllà del recurs com a eina informa-
tiva, aquest blog també permet:

• Fer tràmits en línia les 24h del dia 
(dins l’apartat “què fem”)

• Conèixer quina és l’agenda d’activi-
tats i fer la inscripció a aquelles que 
ho requereixin (també dins l’apartat 
“què fem”).

• Gaudir dels productes “made in VA”: 
1.#VAdenou: la guia que avança els 

materials que properament es rebran 
i permet reservar-los anticipadament.

2.#Anotacions: ressenyes de materials 
que el personal de la biblioteca re-
comana.

3.#Aparadors: recull fotogràfic dels 
aparadors culturals confeccionats per 
la biblioteca.

• Comunicar-vos amb la biblioteca, fent 
arribar propostes de compra de materi-
als, suggeriments i/o queixes.

• Consultar quina és la disponibilitat dels 
espais polivalents i sol·licitar-ne la re-
serva (dins l’apartat “cessió d’espais”).

Us animem doncs, perquè entreu a fer-hi 
una ullada, remeneu i gaudiu de les possi-
bilitats que ofereix aquest nou recurs. Un 
cop més, la Vicente Aleixandre la teniu a 
només un “clic”! n
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Badia del Vallès celebra el Dia Mundial de la Poesia
El 16 de març, Badia del Vallès 
va celebrar el Dia Mundial de 
la Poesia. La Biblioteca Vicen-
te Aleixandre i el Servei Local de 
Català van organitzar, per quart 
any consecutiu, la Marató de 
Lectura Popular de Poesia i l’ex-
posició ‘L’estenedor de la Poesia’. 

Amb aquesta iniciativa, Badia 
del Vallès es va sumar, un any 
més, a aquesta celebració pro-
posada per la UNESCO, amb 
l’objectiu de donar suport a la 
diversitat lingüística a través de 
l’expressió poètica i de promou-
re l’ensenyament de la poesia.

Eva Menor, alcaldessa de Ba-
dia del Vallès, va donar el tret 
de sortida de la IV Marató 
de Lectura Popular de Poe-
sia, amb la lectura del poema 
Preneu les roses, d’Olga Xiri-
nacs. A continuació, l’alum-
nat dels cursos de català va 
llegir la traducció d’aquest 
poema al castellà, gallec, ita-
lià, ucraïnès, àrab, mandinga, 
amazic, francès i portuguès. 
També van llegir un poema 
en arameu i fragments d’obres 
de Ramon Llull, amb motiu 
de la commemoració dels 700 
anys de la seva mort.

En aquesta edició, va destacar 
la implicació de les quatres 
escoles de primària de Badia, 
que es van sumar a la Marató 
amb la lectura d’escrits de di-
ferents poetes i d’altres d’ela-
boració pròpia. També va 
participar-hi l’alumnat de la 
Fundació Tallers Catalunya i, 

per primera vegada, avis i àvi-
es del Centre de Dia.

A la tarda, la Marató va con-
tinuar a la Biblioteca Vicente 
Aleixandre, amb la lectura de 
poemes a càrrec dels partici-
pants del projecte LECXIT. A 
continuació, l’entitat badienca 

Manantial Poético va oferir 
un recital dels seus poemes i la 
Marató va acabar amb una ses-
sió del club de lectura Entre 
Palabras. Alguns badiencs i ba-
dienques es van afegir a les lec-
tures, fet que va contribuir que 
la jornada fos un gran èxit de 
participació. n

L’alumnat dels cursos de català va llegir la traducció d’un poema d’Olga Xirinacs a les seves respectives llengües nadiues

La marató de lectura de poesia va congregar força ciutadania
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Dance Expression Day: dansa per 
a joves i infants a Badia

VII Mostra de Teatre i Música 
de Badia del Vallès

Aquest dissabte, 30 d’abril se 
celebra una nova edició, la 
quarta ja, del Dance Expres-
sion Day, una activitat pensa-
da i organitzada per joves que 
pretenen potenciar la dansa, 
especialment els diferents es-
tils de ball urbans. A la tarda, 
entre les 18 h i les 20.30 h, 

La primavera a Badia del Va-
llès sempre arriba acompa-
nyada de cultura de la mà de 
la Mostra de Teatre i Música 
que, enguany, arriba ja a la se-
tena edició. Les activitats que 
s’hi emmarquen han començat 
aquest mes d’abril i s’esten-
dran fins el 5 de juny.

Les representacions teatrals 
de la Mostra van començar 
el passat dia 9, amb l’obra 
Transilvania Forever, del grup 
de teatre Mercis, i van con-
tinuar amb el monòleg de 
Miguel Ángel Marín, el 17 
d’abril, i el dia de Sant Jor-
di, amb l’adaptació de Días de 
vino y rosas, a càrrec de Mar-
ley JJ Teatre. 

El Dance Expression Day i la seva versió infantil, el Dance Expression Kids, se celebren 
els dies 29 i 30 d’abril.

la plaça Major acollirà els di-
ferents workshops de hip hop, 
breakdance i dancehall. Des-
prés, i al mateix escenari, tin-
dran lloc les exhibicions, que 
acabaran cap a les 22 h. 

Abans però, divendres 29, 
Dia Internacional de la 

Però encara queda molt de tea-
tre per gaudir. El dissabte 14 de 
maig, a les 22 h, el grup de tea-
tre Flash Night portarà a escena 
l’obra Fragmentos de amor i, el 
dia següent, diumenge, a les 18 
h, serà el torn d’Amigas desgra-
ciadas. L’últim cap de setmana 
de maig, el grup de teatre Do-
nes per la Igualtat oferirà dues 
representacions d’una adapta-
ció de Melocotón en almíbar, de 
Miguel Mihura. Serà dissabte 
28, a les 22 h, i diumenge 29, 
a les 18 h. Finalment, diumen-
ge 5 de juny, a les 18 h, el grup 
de teatre Doce y Medio durà a 
escena El ascensor, de Salvador 
Enríquez. Totes les obres de te-
atre es representaran a l’Auditori 
Municipal.

Dansa, thi haurà diverses ac-
tivitats per als infants em-
marcades en el Dance Expres-
sion Kids. Entre les 17.30 h i 
les 19 h, i també a la plaça 
Major, els més petits podran 
participar als tallers de dansa, 
maquillatge facial, dibuixos i 
pintura. n

Música

Pel que fa a la música, la Coral 
Ginesta va oferir un concert a 
l’església de la Mare de Déu de 
la Mercè acompanyada de l’As-
sociació Coral de Lliçà de Vall, 
el passat dissabte 16 d’abril.

A més, el dissabte 21 de maig, 
a partir de les 22 h, la Sala 
Roja serà l’escenari del con-
cert de Demasiado Tarde, 
banda de rock, activa entre 
els anys 1999 i 2009, i que 
comptava amb components, 
bàsicament, de Badia. Aquest 
retrobament suposa un ho-
menatge a un d’ells, conegut 
com a Lobezno, que va morir 
en un accident el 2006. n
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La gent gran de Badia participa 
al cicle de passejades “A cent 
cap els cent”

La Joieria Lucle guanya 
el concurs d’aparadors 
de Nadal de la Cambra de 
Comerç de Sabadell
El passat mes de març va tenir 
lloc l’acte de lliurament dels 
premis del 46è concurs d’apara-
dors de Nadal, organitzat per la 
Cambra de Comerç i Indústria 
de Sabadell, en el qual es premia 
el millor aparador decorat amb 
temàtica nadalenca de cada mu-
nicipi participant. 

L’establiment premiat a Ba-
dia del Vallès ha estat la Joie-
ria Lucle, situada al carrer de 
Saragossa núm. 1. El premi va 
ser lliurat per la regidora de 
Comerç de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, Encarna Ro-
drigo, i diversos representants 
de la Cambra. n

Al voltant d’una cinquantena de 
badiencs i badienques han par-
ticipat a un total de quatre ca-
minades del cicle de passejades 
de la gent gran “A cent cap els 
cent” que organitza la Diputació 
de Barcelona. Els municipis que 
han compartit passejades amb 
Badia en aquesta edició han es-
tat Arenys de Munt (Maresme), 
Vilafranca del Penedès, i Sant 
Joan de Vilatorrada (Bages). 
Aquesta activitat pretén, entre 
d’altres, motivar al col·lectiu de 
gent gran a fer esport, a través 
de caminades adaptades a les se-
ves possibilitats. 

La primera jornada de les pas-
sejades es va celebrar el 20 de 
gener a Arenys de Munt (Ma-
resme) i va comptar amb la 
participació d’un grup de 
52 persones de Badia, d’en-
tre 60 i 84 anys. També una 

cinquantena de badiencs i ba-
dienques va ser les que van 
participar a la segona jornada, 
que va tenir lloc el 17 de fe-
brer a Vilafranca del Penedès.

Badia del Vallès, amfitriona 
de la tercera passejada

Badia del Vallès va ser la ciutat 
amfitriona de la tercera de les 
passejades que es va celebrar el 
16 de març. La caminada, de 8 
km, va transcórrer íntegrament 
per pistes forestals i va perme-
tre gaudir dels paisatges del Va-
llès. La jornada va començar a la 
zona de pícnic de Can Coll (Co-
llserola) on van esmorzar per 
agafar forces. Seguidament, el 
grup es va traslladar en autocar 
fins el punt d’inici de la passeja-
da, durant la qual van poder ad-
mirar punts com les ermites de 
Sant Medir i de Sant Adjutori, 

la masia de Can Borrell i, final-
ment, ja arribant a Sant Cugat, 
el Pi d’en Xandri. Després de 
la passejada, es van traslladar al 
Complex Esportiu de Badia del 
Vallès, on van poder gaudir del 
dinar i van practicar exercicis i 
estiraments.

El cicle de les quatre passeja-
des va concloure el 6 d’abril a 
Sant Joan de Vilatorrada (Ba-
ges), amb la participació d’un 
total de 170 persones, 40 de les 
quals eren de Badia del Vallès. 
Durant el camí, van poder gau-
dir de les magnífiques vistes del 
trajecte i van poder contemplar 
el Collbaix, una muntanya de 
543 metres, situada entre els 
municipis de Sant Joan de Vi-
latorrada i Manresa. A més, van 
visitar, entre d’altres, la finca 
Santa Marta i l’ermita que hi 
ha al seu interior. n
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•El seu nom va i anirà sempre 
lligat al del Centre Cultural 
Nova Badia. Ens en pot parlar 
una mica?

El Centre Cultural Nova Badia 
va néixer el 1977 i al desembre 
tancarà les seves portes. Va ser la 
primera entitat que es va crear, 
després de l’Associació de Veïns, 
i l’origen del que després va ser 
la Federació d’Entitats Culturals 
de Badia del Vallès. 
 
És una entitat que ha fet molt 
per Badia. Per exemple, la pri-
mera biblioteca que es va fun-
dar a Badia la va crear el Cen-
tre Cultural, gràcies que vam 
guanyar un concurs de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell i ens van 
donar un milió de peles. Amb 
això vam muntar tots els pres-
tatges i després vam demanar 
llibres a les editorials. Li vam 
posar el nom de Vicente Alei-
xandre, perquè aquell any havia 
guanyat el Nobel de Literatura. 
Quan vam fer la nova bibliote-
ca, vam demanar a la Generali-
tat que en mantingués el nom i 
fins i tot vam fer una mena de 
protesta: vam repartir uns pas-
quins de propaganda que pen-
sàvem tirar davant del president 
Pujol en cas que li posessin un 
altre nom. I, al final, dues hores 
abans d’inaugurar la biblioteca, 
es va posar la placa amb el nom 
de Vicente Aleixandre.

“Badia m’ha donat vida, molta vida”

JOSEP OÑATE GUERRERO

Josep Oñate. Nascut a Canillas de Albaida (Màlaga) el 1945, va venir a viure a Badia el 1975 i hi va viure durant 15 anys. Tanmateix, des del 
moment en què va posar un peu a la nostra ciutat, la seva vida hi va quedar lligada per sempre. Professor, i voluntari en diverses causes, durant 
més de 30 anys ha estat l’ànima del Centre Cultural Nova Badia. 

•Per què cessa la seva activitat el 
Centre Cultural?

Creiem que la nostra tasca ja està 
feta. Podríem continuar, però cos-
ta molt. A causa de la crisi, els 
ajuts que teníem abans, ara no els 
tenim. Una revista com Nova Ba-
dia no podia continuar sense una 
ajuda des de fora, perquè cada re-
vista ens costava 1.500 euros, no-
més la impremta, ja que la resta 
de la feina era tota voluntària. 

•I què passarà amb l’edició digi-
tal de Nova Badia?

Desapareixerà. Entre d’altres co-
ses perquè el nom de Nova Badia 
està lligat al del Centre Cultural. 
Així que, si el Centre Cultural 
Nova Badia desapareix, automàti-
cament es demana que desapare-
gui Nova Badia [el web], tot i que 
es podria continuar amb un altre 
nom, és clar. 

•Està a punt de sortir del forn 
el quart i penúltim volum de la 
Primera Història de Badia del 
Vallès. Per què aquesta dedica-
ció per la nostra ciutat?

Jo és que Badia l’he viscuda molt, 
molt intensament. Vaig arribar a 
Badia quan em vaig casar. Jo era 
professor del Pau Vila i, quan 
vaig guanyar les oposicions, vaig 
demanar com any de pràctiques 
Badia. Era un poble nou i vaig 

pensar que havia de quedar cons-
tància de tot el que hi passava. 
ICom que a mi m’agrada escriu-
re, vaig pensar: faré de cronista 
del dia a dia del meu poble.  Amb 
l’ajuda de tres persones voluntà-
ries, vam anar a la biblioteca de 
l’Autònoma i vam repassar tots 
els diaris, totes les notícies de Ba-
dia. Es fotocopiaven i jo les anava 
ordenant cronològicament. I ara, 
mirant el primer llibre, es veu la 
gran lluita social des del comença-
ment de Badia. La llàstima és que 
tot aquell esperit de Badia, amb el 
temps, ha quedat en no-res.

Ara visc a Sabadell, és veritat, 
però les meves estones maques 
les passo a Badia. I per això he 
estimat Badia, i l’estimo. Si em 
toqués la loteria crearia una fun-
dació per continuar explicant 
la història de Badia, perquè és 
l’únic poble que, des que va co-
mençar, té la seva història docu-
mentada, gairebé al dia. Això no 
existeix enlloc. Potser sembla una 
tonteria, però és que jo la histò-
ria de Badia l’he seguit pas a pas i 
m’encantaria mantenir-la.

•Què li ha donat Badia a canvi?

A mi Badia m’ha donat vida, 
molta vida. Perquè jo he estat 
una persona molt activa i, amb 
el Centre Cultural, hi he estat 
molt implicat. He estat director 
de la revista, president del Centre 

Cultural, de la FEC... Però tot 
això també m’ha permès ser vice-
president de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya i vicepresi-
dent de l’ACPC, l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal. 

•Ara es tanca un cicle. Com re-
sumiria aquests gairebé quaran-
ta anys?

Sí, es tanca un cicle. M’ha costat, 
però t’has de mentalitzar que les 
coses comencen i s’acaben. Jo en 
faig un balanç molt positiu, molt, 
molt! Jo crec que, d’una manera 
o una altra, l’empremta del Cen-
tre Cultural es reconeixerà, igual 
que la de moltes entitats de Badia: 
l’empremta de l’esplai Foc Nou; 
de les corals la Ginesta i l’Espiga; 
de l’Agrupació Musical... és allà i 
això no s’esborrarà mai.

•Què li manca a Badia del Va-
llès? Què arreglaria vostè?

Crec que Badia ha de canviar 
la seva imatge. Badia té de tot: 
una biblioteca fantàstica, un 
saló d’actes, dos poliesportius, el 
centre cívic... el que hi ha aquí, 
quants pobles ho voldrien? Però 
Badia podria ser la ciutat jardí 
que un dia havia de ser, i no ho 
és. La única cosa que demanaria 
als futurs responsables de Badia, 
és que cuidin els detalls perquè 
Badia sigui una ciutat molt més 
acollidora del que és. I és qüestió 
de voluntat, no de molts diners. 
S’ha de reconèixer, però, que Ba-
dia en aquest moment, està molt 
més neta que fa uns anys. 

També hi ha el tema de l’incivis-
me. En aquest sentit, trobo que 
en aquest poble fan falta polici-
es pel carrer però de paisà, patru-
llant a peu. Això fa respecte a la 
ciutadania i crec que s’aconsegui-
ria enxampar molt més aquells 
que són incívics. n


