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- Quién es Alfonso Canals?

Alfonso Canals es uno de los hijos de Badia, na-

cido y criado en el pueblo y quien desde muy 

joven, ha seguido los pasos de su padre Alfon-

so Canals, el lampista de nuestra ciudad, muy 

conocido por su generación. 

Desde muy pequeño, a la salida del colegio, ya 

me iba al taller de mi padre a aprender el ofi-

cio, con el paso del tiempo, fui uno más de los 

operarios que colaboraban con él. Cuando mi 

padre se jubiló me hice cargo de su empresa y 

hasta el día de hoy.

- Cuál es la finalidad de esta entrevista?

Que todos los antiguos y actuales clientes de 

nuestra empresa, conozcan la nueva ubica-

ción de nuestra sede, “Alfonso Canals ins-

talaciones y reformas, S.L.” y de qué mane-

ra pueden ponerse en contacto conmigo.

- Es por eso que la Ferretería de la avenida 

Tibidabo ya no lleva su nombre y apellido?

Sí, desde abril de este año, hice el traslado 

de mi taller a la Calle Nàpols 34B, local, en 

Barberà del Vallés, por motivos familiares, 

desde donde seguimos ofreciendo los mis-

mos servicios a los que están acostumbra-

dos mis clientes.

- Con qué tipo de clientes trabaja?

Un gran número de mis clientes son particu-

lares que residen en Badia y Barberà. Tam-

bién trabajamos con varios administrado-

res y gestorías en el mantenimiento de las 

comunidades de vecinos. Y por otro lado, 

trabajo con empresas e industrias de la pro-

vincia. Colaboro además, con varios decora-

dores, ingenieros y arquitectos.

- Qué tipo de trabajos realiza?

Podríamos dividirlo en varios grupos:

Instalaciones y mantenimientos de, agua, luz, 

gas, calefacción, aire acondicionado, cerrajería, 

antenas, alarmas, interfonos, vídeo-vigilancia, 

telecomunicaciones, domotica, detección y ex-

tinción incendios, aire comprimido, hidráulica, 

energía solar térmica, energía  geotérmica, pis-

cinas, jardines, riego, osmosis, descalcificadores, 

electrodomésticos, calderas y calentadores, ilu-

minación….  

Reformas y construcciones de, albañilería, 

Pladur, carpintería de madera, carpintería de 

aluminio, hierro y acero inoxidable, pintura,  
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interiorismo, decoración, insonorización, ais-

lamientos acústicos, aislamientos térmicos, 

aguas grises, saneamientos, fachadas, trabajos 

verticales…

Proyectos, legalizaciones, auditorias energéti-

cas, contratos de mantenimiento….

- Qué ventajas nos ofrecería la contratación 

de sus servicios?

La primera, y más importante, la experiencia 

en esta ciudad, la cual conozco perfectamente, 

permitiendo ser los más eficaces en la solución 

de sus necesidades.

El servicio integral y la calidad que ofrecemos 

dan confianza y tranquilidad a nuestros clientes.

La garantía y el servicio postventa es lo que 

nos hace destacar en nuestro sector.

- Ofrece algún tipo de solución económica o fi-

nanciación?

Sí, disponemos de un servicio de financiera con 

la entidad bancaria del cliente, que pone a su 

disposición el estudio y ejecución del tipo de 

préstamo que mejor se adapte a su necesidad, 

dando la opción de realizar los pagos hasta en 

15 meses sin intereses.

- Podría contarnos alguna anécdota de su expe-

riencia en  la ciudad?

Pues podría explicaros desde las averías eléc-

tricas en el cableado, provocadas por nuestras 

amigas las ratas, hasta encontrar un huerto ur-

bano en una habitación, una bañera llena de tie-

rra y en ella sembradas tomateras, instalaciones 

de gas realizadas con goma de butano colgando 

por los techos del piso… Pero lo que más me ha 

gustado y enriquecido, es el trato con la gente 

de esta ciudad, la inmensa mayoría, inmigrantes 

de su tierra natal y procedentes de toda la geo-

grafía española, que me han permitido aprender 

de sus culturas y costumbres populares.

Quiero rendir homenaje a mi padre, al que todo 

el mundo conoce, y del que todos me hablan 

cuando voy a sus casas a trabajar, me enorgu-

llece y me gustan mucho todas las historias que 

me explican sobre él. Era un hombre muy 

querido y apreciado por el pueblo, a quien 

a mucha gente ayudó, cabe destacar su 

buen humor y su gracia con sus chistes, 

aunque es cierto, que su semblante daba 

mucho respeto por su fisonomía.

Les pediría a mis clientes, que no dejen de 

hablarme de él cuando me vean por sus 

hogares, ya que, una persona no muere 

mientras se hable de ella.

Me gustaría que mis dos hijos, Alex y 

Adrià, hicieran posible que el apellido Ca-

nals siguiera viviendo en el pueblo vincu-

lado a la empresa familiar, que ya suma 

tres generaciones…

ALFONSO CANALS
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IES Badia del Vallès 93 718 75 06
IES Fed. Montseny 93 718 51 14
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Repsol Butano 901 12 12 12
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Tradicional ofrena floral l’Onze de Setembre

L’Ajuntament cedeix un local a l’associació Badia per un 
habitatge digne i els drets socials

Badia del Vallès va celebrar un any més 
l’Onze de Setembre, amb la tradicional 
ofrena floral. L’alcaldessa de la ciutat, Eva 
Menor, va encapçalar la representació del 
consistori que va dipositar l’ ofrena flo-
ral al monòlit de l’Oreneta. Completa-
ven la comitiva el tinent d’alcaldessa ter-
cer, Josep Martínez, en representació del 
Grup Municipal Socialista; el portaveu 
del Grup Municipal de l’Alternativa d’Es-
querres per Badia, Quim Duran, i la por-
taveu del Grup Municipal de Badia en 
Comú, Elísabeth Ruiz. Tots junts, acom-
panyats del nombrós públic assistent, van 
escoltar solemnement el Cant dels Sega-
dors, l’himne de Catalunya.

Abans, diferents entitats, associacions 
i partits polítics de Badia van fer tam-
bé la seva ofrena. Així, es van apropar al 

L’Ajuntament i l’associació Badia per un 
habitatge digne i els drets socials van sig-
nar el passat dia 10 d’octubre un conveni 
de col·laboració que inclou la cessió, per 
part de l’Ajuntament, d’un local comercial 
perquè l’associació pugui atendre aquelles 
persones o famílies en risc de perdre el seu 
habitatge habitual o que necessitin algun 
tipus d’assessorament sobre el tema.

Tal com recull el conveni, davant l’alt nú-
mero de persones en risc de perdre el seu 
habitatge habitual i seguint les línies de 
treball engegades durant aquesta legis-
latura, l’Ajuntament considera necessari 
ampliar i millorar les accions adreçades a 
aquestes persones i adaptar-les a la nova 
situació creada per la llarga durada de la 
crisi. L’objectiu és que aquests ciutadans 
i ciutadanes puguin ser atesos en òpti-
mes condicions per afrontar les dificultats 

D’esq. a dreta: Josep Martínez, Eva Menor, Quim Duran i Elísabeth Ruiz.

La signatura del conveni va anar a càrrec de l’alcaldessa, Eva Menor, i el president de l’associació Badia per un habitatge 
digne i els drets socials, José Antonio Moreno

monòlit de l’Oreneta a deixar les seves 
flors: la Penya Blaugrana de Badia del 
Vallès, el Centre Cultural Nova Badia, 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Badia 
del Vallès, Protecció Civil de Badia del 

Vallès, la Federació Catalana de Judo, la 
Fundació Tallers, l’ANC de Badia del Va-
llès i una representació dels partits polí-
tics Badia en Comú, PSC de Badia del 
Vallès i ERC de Badia del Vallès. 

sobrevingudes i rebre una orientació, si 
així ho necessiten, per impulsar les acci-
ons que considerin oportunes per millorar 
la seva situació. L’Ajuntament, a més, es 
compromet a donar suport a l’associació a 
través del personal tècnic del servei d’Ha-
bitatge, englobat en l’Àrea de Territori.

El local cedit de manera gratuïta està si-
tuat a l’avinguda d’Eivissa, número 8. 
La vigència del conveni finalitza el 31 
de desembre de 2017 tot i que es podrà 
prorrogar, de manera expressa, per un 
any, mentre es compleixin els objectius i 
condicions del projecte. 
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Gran assistència al Badia 
Street Festival vol. 7

La temporada de 
la piscina d’estiu 
tanca amb rècord 
d’afluència de públic Unes 3.000 persones arribades 

de tot Catalunya i fins i tot de 
fora, es van donar cita el dis-
sabte 1 d’octubre a la tarda, i 
fins a la matinada, per assistir 
al Badia Street Festival. 

Molt bon ambient i èxit ro-
tund d’assistència, van caracte-
ritzar la setena edició d’aquest 
ja tradicional festival de hip 

Com sempre, el mes amb més 
afluència de públic va ser el ju-
liol, amb un total de 14.248 
entrades (l’any passat, van ser-
ne gairebé 13.500, mentre que 
al 2014 no es va arribar a les 
10.000). El més d’agost també 
va superar els anys precedents, 
amb 9.400 entrades comptabi-
litzades, molt per sobre de les 
més de 6.000 de l’any passat o 
les gairebé 7.000 del 2014. Pel 
que fa al juny, l’afluència de ba-
nyistes va ser menor que l’any 
anterior, amb 1.647 entrades, 
per sota de les més de 2.000 
del 2015. Finalment, i com a 

Aquest estiu s’han registrat un total 27.179 

entrades a la piscina exterior de Badia, gairebé 

5.500 més que l’any anterior. 

hop nacional, que se supera en 
cada edició. El públic va gaudir 
de les actuacions, especialment 
dels caps de cartell que ho van 
donar tot sobre l’escenari.

Organitzat per l’Ajuntament, 
amb la direcció artística de 
l’associació Los Bloques Ha-
blan, a més de les actuacions 
de grups com Barbass Sound, 

Rapsusklei, Capaz i Sho-Hai 
& Ossian, el festival també va 
acollir una competició de rap, 
“The block battles”, i la troba-
da Badia Style Graffitti Mee-
ting, fruit d’un intercanvi in-
ternacional entre grafiters del 
Vallès (convocats per Los blo-
ques Hablan) i Combo Hip 
Hop Center, de Karlsruhe, es-
cola d’street art alemanya.

novetat, enguany la temporada, 
que va començar el 25 de juny, 
s’ha allargat fins el dia 11 de se-
tembre. Així, els onze primers 
dies d’aquest mes, 1.894 ba-
nyistes van gaudir de les pisci-
nes d’estiu de Badia. 

Aquell mateix dia 11, per ce-
lebrar la fi de la temporada, es 
van organitzar dues activitats 
gratuïtes obertes als i a les ba-
nyistes que van voler passar el 
diumenge a la piscina: al matí 
hi va haver una classe d’aigua-
gim i, a la tarda, una master 
class de zumba. 



Medi ambient

Circuit de mobilitat sostenible i segura al 
parc de Joan Oliver
Amb motiu de la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura, la Policia Lo-
cal de Badia del Vallès, en col·laboració 
amb el Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament  i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), va organitzar el diu-
menge 18 de setembre, un circuit per a 
bicicletes i un joc de senyals de trànsit 
per promoure entre els més petits de la 
casa la mobilitat sostenible i segura.  La 
jornada va ser un èxit. Els infants van 
aprendre a la vegada que es divertien i 
el sol va lluir, tot i la previsió de pluja 
que, finalment, no es va complir.

Jugatecambiental

L’activitat va tenir lloc al parc de Joan 
Oliver, aprofitant que també s’hi cele-
brava, per primera vegada, la Jugate-
cambiental de l’AMB, que es farà tots 
els diumenges, fins els 27 de novembre, 
entre les 11.30 h i les 13.30 h, al ma-
teix emplaçament. Entre les activitats 
en les quals els infants podran partici-
par hi ha un taller per conèixer les pro-
pietats curatives de les plantes medici-
nals (30/10) o un de reciclatge creatiu 
per Nadal (20/11). A més, els infants 
també podran saber més sobre els dino-
saures (06/11) o sobre els insectes-pal 
(13/11), entre d’altres. Si voleu conèi-
xer les activitats programades per a tota 

la temporada podeu consultar-les al 
nostre web: (http://www.badiadelvalles.cat/
ARXIUS/2016/noticies/jugatecambiental.jpg).

A banda de les activitats programades, 
la Jugatecambiental de Badia, gestio-
nada per Bosc de Llum, disposa, igual 

que la resta de Jugatecambientals (en 
total en són 27), d’un espai de joc i 
experimentació no dirigit, un punt 
d’informació amb propostes per gau-
dir del parc i del municipi i una ac-
tivitat diferent cada dia, relacionada 
amb la natura i el medi ambient. Les 

Jugatecambientals representen espais 
on les famílies amb infants de totes les 
edats poden compartir una estona de 
joc i experimentació mentre coneixen 
els valors d’aquests espais metropoli-
tans, a més de molts continguts relacio-
nats amb la sostenibilitat. 
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Ple de juliol

El dia 25 va tenir lloc el ple ordi-
nari corresponent al mes de juliol, 
un ple que va comptar amb les ab-
sències, excusades, dels regidors del 
PSC, Mª José Granados; de BeC, 
José Pérez, i del PP, Rafael Muñoz.

En una sessió força àgil, els primers 
punts de l’ordre del dia no van re-
querir discussió. Així, la sol·licitud, 
per part de l’Ajuntament, de baixa 
del Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental va ser aprovada per 9 
vots a favor (PSC i BeC) i 5 abs-
tencions. Seguidament, es va apro-
var proposar els dies 27 de febrer 
i 5 de juny com a festes locals per 
al 2017, amb els vots a favor dels 
regidors dels grups municipals del 
PSC i de l’AEB, 12, i les abstenci-
ons de les dues regidores de BeC. 
També es va aprovar, amb 7 vots a 
favor (PSC) i 7 abstencions (AEB i 
BeC), la creació del lloc de treball 
de Tresorer/a a l’Ajuntament.

Els següents punts en l’ordre del 
dia van aixecar més debat. Es trac-
tava de la pròrroga del contracte 
de gestió del servei de la neteja vi-
ària, per una banda, i del contracte 
administratiu de serveis de neteja 
d’edificis i dependències munici-
pals, per una altra.

En el primer cas, el tinent d’alcal-
dessa de l’àrea de Territori i porta-
veu del grup municipal socialista, 
Rafa Moya, va defensar, d’acord 
amb l’informe tècnic, la idoneïtat 
de prorrogar un any aquest con-
tracte que, a més, inclou una re-
baixa de l’1,3% en el seu import, 
a resultes de l’aplicació de l’IPC 
interanual. Per la seva banda, la re-
gidora de BeC Elísabeth Ruiz va 
demanar realitzar una auditoria 
del servei així com també un es-
tudi per a la seva remunicipalitza-
ció i/o mancomunació amb d’al-
tres municipis. El posicionament 
de l’AEB, defensat per la regidora 
Teresa Carceller, va seguir les ma-
teixes línies. Ambdues formacions 
van anunciar el seu vot en con-
tra per la qual cosa l’aprovació del 
punt va requerir d’una segona vo-
tació, que es va decidir pel vot de 
qualitat de l’alcaldessa, en finalit-
zar la primera amb 7 vots a favor 
(PSC) i 7 en contra (AEB i BeC).

En el cas del contracte per la nete-
ja dels edificis i dependències mu-
nicipals, el regidor Rafa Moya va 
comentar que es tractava d’una 
situació semblant a l’anterior (un 

contracte de 2 anys prorrogable 
per dos anys més, any a any) i va 
defensar la seva pròrroga per un 
any al temps que anunciava que 
es començaria a estudiar la viabi-
litat de la seva remunicipalització 
o mancomunació amb algun altre 
municipi, que ja es va intentar fa 
uns anys. El regidor socialista va 
reconèixer que la remunicipalitza-
ció d’aquest servei era més factible 
que en el cas del de la neteja vià-
ria. Al seu torn, la regidora de BeC 
Elísabeth Ruiz va declarar haver re-
but queixes per la neteja d’algunes 
instal·lacions i va demanar, també, 
la remunicipalització d’aquest ser-
vei. La regidora d’AEB Teresa Car-
celler va afirmar que, a parer del 
seu grup, l’execució del contracte 
no estava sent la correcta i va ani-
mar l’equip de govern a començar 
les tasques per a la remunicipalitza-
ció del servei.

El següent punt, una moció a 
proposta de BeC amb motiu del 
80è aniversari del cop d’Estat del 
1936, de rebuig a la dictadura 
franquista i a tot el que va signi-
ficar el 18 de juliol, va ser aprovat 
per unanimitat.

El punt següent, sobre el tan-
cament definitiu del CIE de 
Barcelona, va haver de ser desdo-
blat en dues votacions, donat que 
els grups no es van posar d’acord 
en el seu contingut. Així, la pri-
mera votació va versar sobre el text 
inicial presentat pel grup de BeC 
i la segona votació contenia un 
punt addicional, a instàncies del 
PSC, reclamant que els treballa-
dors, que es quedarien sense feina 
en cas de tancament definitiu de la 
instal·lació, fossin reubicats en un 
altre centre de treball. El primer 
punt va ser aprovat per 7 vots a fa-
vor (AEB i BeC) i 7 abstencions 
(PSC). El segon també va ser apro-
vat, en aquest cas, amb 11 vots a 
favor (PSC i BeC) i 5 vots en con-
tra (AEB).
El darrer punt en l’ordre del dia va 
ser una moció de l’AEB en suport 
als anomenats “27 de la UAB”, 
27 persones denunciades arran 
de l’ocupació, l’abril del 2003, del 
Rectorat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. El regidor de 
l’AEB Álvaro Pacheco va resumir 
els actes ocorreguts aquells dies i va 
reclamar que l’educació università-
ria no es convertís en un luxe. La 
regidora de BeC Elísabeth Ruiz va 
explicar que al seu grup no existeix 
disciplina de vot i que, en aquest 
cas, cadascuna de les regidores 

presents votaria diferent, a causa de 
les seves diferents interpretacions 
dels fets. Per la seva banda, el ti-
nent d’alcaldessa de l’àrea de Presi-
dència, Josep Martínez, va explicar 
que no podien donar suport a ac-
tes il·legals i va recordar que hi ha 
formes pacífiques d’aconseguir els 
objectius. El punt va ser rebutjat 
per 8 vots en contra (els dels PSC i 
el de la regidora de BeC Pilar Paz) i 
6 a favor (els de l’AEB i el de la re-
gidora de BeC Elísabeth Ruiz).

Ple de setembre

El dilluns dia 26 va tenir lloc la 
sessió del Ple municipal corres-
ponent al mes de setembre. La 
part dispositiva de la sessió es va 
desenvolupar de manera àgil, co-
mençant amb l’aprovació, sense 
necessitat de debat, del Compte 
general de 2015, la modificació 
del calendari fiscal corresponent 
al cobrament en període volun-
tari de la taxa per la prestació de 
serveis de mercat públic munici-
pal per al 2016 i la modificació 
del quadre d’inversions. 

La tinent d’alcaldessa de l’Àrea 
de Serveis Centrals, Montser-
rat Jiménez, va ser l’encarrega-
da de presentar el primer punt 
de l’ordre del dia, l’aprovació 
del Compte general del 2015. 
Tal com va recordar, el Comp-
te general és el mecanisme que 
posa de manifest la gestió rea-
litzada. Jiménez va explicar que, 
igual que l’any passat, els indica-
dors eren bons i mostraven una 
evolució positiva i que l’Ajunta-
ment compleix amb els indica-
dors d’estabilitat pressupostària. 
El punt va ser aprovat amb 8 
vots a favor (PSC) i 9 abstenci-
ons (AEB, BeC i PP), el mateix 
resultat amb què es va aprovar la 
modificació del calendari fiscal.

La modificació del quadre d’in-
versions també va ser defensa-
da per la regidora Montserrat 
Jiménez, que va explicar que el 
quadre d’inversions “és un do-
cument que està viu” fet que per-
met afegir o treure diners. Aquest 
acord va ser igualment aprovat 
per 8 vots a favor (PSC) i 9 abs-
tencions (AEB, BeC i PP).

El següent punt de l’ordre del dia 
va ser l’aprovació del model i les 
bases reguladores per als pressu-
postos participatius de 2016. El ti-
nent d’alcaldessa de l’Àrea de Presi-
dència, Josep Martínez, va explicar 

que aquest procés participatiu era 
un “compromís de mandat”, que 
pretenia fomentar la participació i 
va reconèixer que, segurament, es 
cometrien errors dels quals es po-
dria aprendre de cara al futur. El 
regidor socialista va explicar que 
la partida destinada als pressupos-
tos participatius era de 100.000 
euros xifra que, va declarar, era 
un “punt de partida” i que espe-
rava que en els propers anys anés 
a més. Per part de BeC, Elísabeth 
Ruiz va celebrar que per primera 
vegada a Badia hi hagués un pro-
jecte de pressupostos participatius 
però va voler fer arribar “la neces-
sitat d’augmentar la partida pres-
supostària” i el desig que, en un 
futur, la ciutadania ho pogués de-
cidir tot (projecte, proveïdors, ma-
terials...). Miguel Rodríguez, per 
part de l’AEB, va considerar que 
qualsevol procés participatiu és im-
portant per a la ciutat, i va destacar 
que s’impliqui la ciutadania i que 
aquesta se senti escoltada. Tanma-
teix, va afirmar, aquest procés “no 
és el nostre” i va considerar que pa-
tia de “manca de serietat i rigor en 
la forma i els terminis” tot i que va 
acabar desitjant que fos un èxit. Fi-
nalment, el punt va ser aprovat per 
12 vots a favor (PSC, BeC i PP) i 5 
en contra (AEB).

Seguidament, es va debatre i vo-
tar una moció de BeC sobre la 
neteja i el manteniment de la via 
pública. El regidor d’aquest grup 
municipal José Pérez va explicar 
que el motiu de la moció era po-
sar sobre la taula un debat que, 
va afirmar, està al carrer: la nete-
ja i el deteriorament de la via pú-
blica, la incidència de l’incivisme 
en aquests factors i, també, la tas-
ca de l’empresa contractada per a 
dur a terme aquestes feines, Ces-
pa. Pérez va recordar la decisió 
presa en una reunió amb les co-
munitats veïnals de crear una co-
missió de seguiment sobre aquest 
tema. Per part de l’AEB, la seva 
regidora Teresa Carceller es va 
mostrar d’acord amb la creació 
d’aquesta comissió i va manifes-
tar que “l’actual campanya con-
tra l’incivisme no està donant re-
sultats”. El tinent d’alcaldessa de 
l’Àrea de Territori, Rafa Moya, 
va agrair a BeC la seva propos-
ta “clara, concreta i concisa” que 
és fàcilment aplicable al munici-
pi. Moya va anunciar que, de la 
mateixa manera que s’havien fet 
amb anterioritat plans d’ocupa-
ció de reforç per al manteniment 
de la via pública, ara consideraven 

fer un nou pla d’ocupació per al 
reforç de la neteja de la via públi-
ca. També va manifestar la inten-
ció de consensuar amb Cespa que 
sigui aquesta empresa l’encarrega-
da de donar la formació als par-
ticipants en el pla i que aquestes 
persones, un cop finalitzat el pla 
d’ocupació, passin a formar part 
d’una borsa de treball de l’empre-
sa. El punt es va aprovar amb 11 
vots a favor (PSC, BeC i PP) i 5 
abstencions (AEB). 

Després es va votar un text, també 
de BeC, “Per una ciutat més verda 
i saludable”. Elísabeth Ruiz va pre-
sentar la moció com una ampliació 
d’una d’anterior, presentada per 
AEB al març del 2011, ja que, al 
seu parer, “reforça i amplia” la mo-
ció aprovada fa cinc anys. Així ho 
entenia també la regidora d’AEB 
Teresa Carceller, que va anunciar 
el seu vot a favor. També va anun-
ciar el seu vot favorable el regidor 
del PSC Rafa Moya. El text va ser 
aprovat per unanimitat. 

També per unanimitat, es van 
aprovar els dos següents punts. El 
primer, una moció a proposta de 
BeC sobre amiant als centres edu-
catius, que està sent presentada a 
tots els ajuntaments de la comarca 
i que, entre d’altres, insta la Gene-
ralitat a elaborar un cens d’equi-
paments educatius públics amb 
risc d’amiant al Vallès Occiden-
tal i a planificar i posar data per 
al tractament i la retirada. El se-
güent punt aprovat per unanimi-
tat va ser la moció per a la creació 
de correcans, presentada per BeC. 

Finalment, l’últim punt de l’or-
dre del dia va ser una nova moció 
del grup de Badia en Comú “Per 
la flexibilització de les condici-
ons, l’emissió de certificats d’esforç 
d’integració i de l’informe d’arrela-
ment social per a aquelles persones 
migrades que estiguin en major 
situació de vulnerabilitat”. Pilar 
Paz, de BeC, va voler posar de 
manifest la necessitat de “simpli-
ficar els tràmits que han de seguir 
aquestes persones” i va denunciar 
que la Llei d’estrangeria s’ha con-
vertit en una carrera d’obstacles. 
Tant el grup de l’AEB, amb la seva 
regidora Ruth Escolà, com el del 
PSC, amb el tinent d’alcaldessa 
de l’Àrea d’Acompanyament a les 
Persones, Iván Sanz, van anunciar 
el seu vot favorable. El resultat fi-
nal de la votació va ser de 16 vots a 
favor (PSC, AEB i BeC) i una abs-
tenció (PP). 

Ple municipal
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Badia, Barberà i Sant Quirze del Vallès es 
reuneixen amb la Generalitat per parlar 
sobre l’Aeroport de Sabadell

El passat 20 de setembre, el ti-
nent d’alcaldessa de l’Àrea de 
Territori de l’Ajuntament de Ba-
dia, Rafael Moya, conjuntament 
amb l’alcaldessa de Barberà, Síl-
via Fuster, i la de Sant Quirze, 
Elisabeth Oliveras, es va reunir 
amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Josep Rull, per 
parlar de temes referents a l’Ae-
roport de Sabadell. Els tres re-
presentants municipals van de-
manar al conseller l’actualització 
del mapa de soroll i de l’impacte 
de la contaminació acústica de-
rivada de l’activitat de l’aeroport 
juntament amb la revisió de les 
servituds de la instal·lació amb 
la col·laboració d’Aena. 

Els tres municipis van reivindi-
car també la recuperació de la 
comissió de Seguiment de l’Ae-
roport, que va quedar suspe-
sa l’any 2009 i que ara les tres 
ciutats volen reprendre amb la 

A la trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, les tres ciutats van exposar la necessitat d’actualitzar el 

mapa de capacitat acústica i recuperar la Comissió de Seguiment de l’Aeroport.

participació d’entitats, associaci-
ons de veïns i veïnes i adminis-
tracions públiques.
  
Durant la reunió, el conseller 
Josep Rull es va comprometre a 
distingir les zones més sensibles 
i analitzar si se superen els llin-
dars de contaminació acústica. 
Rull va demanar a les tres ciutats 
implicades que identifiquessin 
les zones de més contaminació 
acústica per tal de fer un estudi 
més acurat de la situació i bus-
car mecanismes per fer àgil la 
tramitació de llicències urbanís-
tiques afectades per les servituds 
de l’aeroport.

Al seu torn, el tinent d’alcaldessa 
de Territori de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, Rafael Moya, va 
voler destacar “el perill que supo-
sen les maniobres en pràctiques 
que realitzen les escoles d’aviació 
al voltant de la zona esportiva i la 
benzinera” del nostre municipi. 

Per la seva banda, l’alcaldessa de 
Barberà va alertar sobre les con-
seqüències de l’increment d’ope-
racions de l’Aeroport en la vida 
diària de les tres ciutats: soroll 
continu i nombroses avionetes 
sobrevolant les tres ciutats sen-
se complir les rutes establertes a 
l’hora d’enlairar-se o aterrar, fet 

que posa en perill la seguretat de 
la ciutadania. Finalment, l’alcal-
dessa de Sant Quirze va reclamar 
la necessitat d’analitzar l’activitat 
de l’aeroport per tal de no perdre 
competitivitat com a municipi. 

La trobada va servir per mostrar 
l’interès de les tres corporacions 

municipals en trobar solucions 
per tal de minimitzar l’impacte 
de l’activitat de l’Aeroport de Sa-
badell en l’activitat diària de les 
tres ciutats. Una vegada s’iniciïn 
les accions acordades a la reunió, 
es durà a terme una nova trobada 
per tal de continuar avançant en 
les línies marcades. 
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Grup Municipal PSC 

Presupuestos participativos: un modelo de ciudad, una promesa cumplida

El contexto político, social, tecnológico y económico nos ha llevado a revisar el 
concepto de participación ciudadana en el mundo local. Un ejemplo de ello se 
dio después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Hace 15 años, 
la ciudad estadounidense formó un consejo municipal electrónico que involucró a 
más de 5.000 neoyorkinos en la reconstrucción de la Zona 0. La idea se inspira en 
la participación ciudadana trabajada diferentes en ciudades de Brasil, y también, 
ciudades catalanas como Figaró-Montmany, donde los vecinos trabajan las arcas 
municipales con exactitud. 
El pasado 26 de septiembre, el pleno del consistorio aprobó el modelo de presupu-
estos participativos que Badia del Vallès va a trabajar durante este ejercicio. Pese a 
la negativa del grupo municipal de AEB, llevamos adelante un proyecto de ciudad 
sostenido de la ilusión de los vecinos y vecinas que activamente participan. Preten-
demos crear la base de las próximas legislaturas, en una nueva forma de entender la 
participación activa de la ciudadanía, una nueva forma de hacer política.
La propuesta del equipo de gobierno pretende fomentar la participación en la ciu-
dad y activar a la ciudadanía eligiendo como quiere que sea la Badia del futuro. 
Se trata de una idea pionera en el municipio y que responde al compromiso del 
equipo de gobierno. Una democracia participativa que recorrerá desde los más pe-
queños hasta los más mayores de la ciudad. 
Así pues, se trata de un primer paso en el compromiso de esta legislatura, una pro-
mesa de mandato. Con ello se disponen de 100.000€ para que la ciudadanía pro-
ponga mejoras en materia urbanística. Asimismo, las propuestas serán valoradas 
por criterios técnicos y votadas por el conjunto de la ciudadanía en un proceso 
electoral. El proyecto dispone de una comisión de seguimiento de vecinos elegidos 
por sorteo que velaran por la transparencia y la viabilidad del proceso.  
Con ello, respondemos a la demanda ciudadana y pretendemos crear conciencia 
sobre el gasto público y la gestión municipal.  Os animamos a participar activa-
mente en este proceso y a que hagáis llegar vuestra propuesta de mejora. Es el pro-
ceso de todos y todas los badienses. 

 

Grup Municipal d’AEB

LI DIUEN DEMOCRÀCIA (I NO HO ÉS)

Després de més d’un any de legislatura podem treure vàries conclusions, gairebé totes 
eren d’esperar. 
La primera i més destacable és que tot i que el Ple de l’ajuntament de Badia està format 
per partits d’esquerres i, suposadament amb ideologia similar, no hi ha hagut acord en 
cap tema important de ciutat. 
En aquest sentit, cal destacar com es va aprovar el Pla General, la pròrroga del Con-
tracte de Recollida d’Escombraries o el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. 
A excepció del Pla General, que es va aprovar amb el vot del regidor del PP (l’únic partit 
de dretes del Ple), la resta de punts es van aprovar amb el vot de qualitat de l’alcaldessa. 
Això vol dir que, de les 17 regidores que formen part del Ple, només les 8 del PSC van 
estar a favor. És a dir, la minoria del Ple decideix el futur de Badia gràcies a la figura del 
“vot de qualitat”. Aquesta figura és perversa, és l’excepció a la norma bàsica de la demo-
cràcia: “una persona, un vot”.  
Creiem que el tarannà de l’equip de govern és més de gestors que no pas de polítics que 
busquen consensos per a què la majoria dels badiencs i les badienques se sentin repre-
sentats. Sempre que no puguin comptar amb el recolzament del regidor del PP (que per 
cert ja són més els Plens on la cadira del seu grup ha estat buida que no pas ocupada), 
l’equip de govern no assumeix que no té majoria per portar a terme el seu programa 
electoral. 
També trobem que s’han actualitzat algunes paraules perquè estan de moda com ara: 
transparència, participació, comunicació,... però quan s’observa amb tranquil·litat, te 
n’adones que la comunicació és unidireccional i que la informació que es dóna, moltes 
vegades és parcial.  Quan preguntes o demanes que es complementi, sovint ni consta, ni 
arriba (o arriba tard), o li donen voltes per al final no donar-la.  
En poques legislatures el Ple municipal ha tingut una representació tan important de 
partits d’esquerres com aquesta. Hem de treballar per impulsar polítiques d’esquerres 
que repercuteixin de forma directa en el benestar de la ciutadania, polítiques què identi-
fiquin el Ple de l’ajuntament amb uns partits progressistes i al servei de la gent. 
En aquests moments, la sensació és que tot el que s’aprova és fruit d’un equip de govern 
sord per escoltar la resta de grups i cec que no vol veure que no tenen majoria per gover-
nar sense el suport de la resta de grups, i no ens referim al PP.  
El que portem de legislatura hi ha hagut poca política i molta reunió tècnica. Molt de 
“volem veure les vostres propostes” però en arribar al debat real, un tirar pilotes endavant 
per què tot continuï igual. 
En tot cas, amb el vot del PP o el vot de qualitat de l’alcaldessa ja en tenen prou. 
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Grup Municipal de  Badia en Común (BeC-Entesa)

LA APUESTA POR UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La semana pasada aprobamos en el pleno el modelo y las bases reguladoras del presupuesto 
participativo que se ha iniciado este año. Y decimos que aprobamos pues este punto contó con 
el voto afirmativo de Badia en Comú (BeC). El hecho de iniciar esta manera de elaborar el pre-
supuesto de la mano de la ciudadanía, dándole la corresponsabilidad del mismo, nos parece el 
camino adecuado a pesar de las deficiencias que hemos manifestado en este proceso de presu-
puesto participativo.
En las reuniones y asambleas de BeC debatimos nuestro planteamiento ante el modelo y el ca-
lendario planteado por el equipo de gobierno de este proceso. Es indudable que siempre hemos 
manifestado nuestro apoyo a cualquier propuesta que abra la participación y la implicación de la 
ciudadanía en los asuntos colectivos. Ahora bien, el modelo planteado y el calendario expuesto 
para su desarrollo no es el más óptimo a nuestro entender por el calendario propuesto, falta de 
comunicación y la escasa cantidad de dinero incluida en el mismo. Por ello, dimos nuestro apoyo 
al modelo, pero queremos manifestar que fue un “sí crítico” en un presupuesto participativo que 
no es el nuestro y en el que detectamos deficiencias ya manifestadas al equipo de gobierno.
Este presupuesto participativo abre una partida de 100.000 € para inversiones en la vía públi-
ca. La ciudadanía tendrá unos plazos para presentar proyectos que serán entre octubre y no-
viembre. Los proyectos serán valorados por el personal técnico del ayuntamiento según unos 
criterios acordados entre los Grupos Municipales y que será controlado por una comisión de 
seguimiento que ya se ha constituido. Las bases contienen criterios como la legalidad de los 
proyectos, la competencia municipal de los mismos, la inclusión social o la visión general y no 
particular que serán el marco por el que se regirá la elección de los proyectos presentados. BeC 
manifestamos que estos criterios deberán ser revisados en futuras ediciones del presupuesto 
participativo para corregir errores y deficiencias que ahora no hemos sabido adelantar. Además 
de seguir abriendo las partidas implicadas a la participación ciudadana, así como la creación 
de instrumentos que evalúen el resultado de este proceso. Por eso decimos que las deficiencias 
que detectamos no debían ser impedimento para ponernos a caminar en esta línea, pero que 
BeC estaremos pendientes de los errores para mejorar el proceso. Porque la participación no 
se improvisa ya que es una manera de entender la relación entre representadas y representantes 
en los que la corresponsabilidad entre ambos se debe producir de  manera horizontal. Por eso 
manifestamos que la función de la comisión de seguimiento ha de ser proactiva y no de meros 
espectadores. La idea de un presupuesto participativo necesita de una difusión máxima entre 
la ciudadanía para facilitar la participación real y no el “cubrir un expediente”. En esto BeC 
también estaremos expectantes para que el proceso final cumpla con su cometido y no se con-
vierta en otra performance a las que nos tiene demasiado acostumbradas el equipo de gobierno 
municipal.
Finalizamos invitando a la ciudadanía a dirigirse a la OAC a informarse de cómo presentar un 
proyecto. Somos conscientes del corto espacio de tiempo que se ha dado a esta parte importan-
tísima del proceso que finalizará en noviembre. Seguimos animando a participar  de los talleres 
que se organizarán entre octubre y noviembre en los que se hará pedagogía y difusión de cómo 
funciona el presupuesto participativo. Seguimos animando a la ciudadanía a tomar la iniciativa 
para superar esta democracia representativa que nos había convertido en espectadores pasivos. 
Desde BeC animamos a participar a tomar el presupuesto participativo por parte de la ciuda-
danía. El año próximo haremos valoraciones y propuestas para mejorar el proceso iniciado. 
Porque de lo que estamos completamente  seguras en BeC es del hecho de que el presupuesto 
participativo ha venido para quedarse definitivamente.

Rafael Muñoz Contreras

Partit Popular de Badia del Vallès

Este es el primer artículo de prensa que publico y qué mejor forma de estrenarme, hablando de 
los presupuestos participativos para el 2016.
Para el que aún no lo sabe, los presupuestos participativos consisten en destinar 100.000€ en 
la mejora del espacio público aprobados en los presupuestos del 2016. Las propuestas no po-
drán exceder de ese presupuesto de 100.000€. Los requisitos son: estar empadronado en Badia 
del Vallès y ser mayor de 16 años, entre otros requisitos que serán sujetos al tipo de proyecto 
que se proponga. De todas formas la información estará colgada en la web del ayuntamiento o 
en la oficina de la OAC.
Es una buena iniciativa que los ciudadanos de Badia puedan decidir en qué se invierte parte del 
dinero que entra  en el ayuntamiento de Badia del Vallès.
Como bien se dijo en el pasado pleno de septiembre, el proceso participativo está en su fase 
inicial, quiero decir, que es la primera vez que se hace algo así, por lo tanto se espera mejorar de 
cara a otros proyectos participativos en vista del éxito que se espera de este primero. Que no se 
quede en un proyecto aislado y que se convierta en un proceso anual.
Para garantizar la transparencia en  todo el proceso, se ha creado una comisión compuesta por 
vecinos voluntarios y elegidos por sorteo, más cuatro representantes políticos, un representante 
de la asociación de vecinos y un representante de la asociación de comerciantes.
Una vez analizadas las propuestas será la ciudadanía mediante voto directo quien elija las me-
jores propuestas.
Animo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Badia del Valles a participar, aportando sus pro-
puestas para  la mejora de nuestra ciudad. Es una buena oportunidad para todos y todas el po-
der decidir qué piensan que debe mejorar en nuestra ciudad.
Esperamos que este proceso participativo del 2016 sea todo un éxito, que todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Badia del Vallès nos sintamos importantes en nuestro municipio y partícipes 
de la mejora de la ciudad.
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Pressupostos participatius 2016 

Tots construïm Badia!

Els pressupostos participatius 
són mecanismes que permeten la 
ciutadania decidir el destí d’una 

part de les inversions del pressupost 
municipal. A Badia del Vallès es posa a 

decisió de la ciutadania una partida 
de 100.000 euros en matèria 

d’actuacions sobre la via 
urbana al municipi.

L’Ajuntament impulsa uns pressupostos participatius 
que permetran la ciutadania de Badia del Vallès 
proposar, debatre i decidir el destí d’aproximadament 
100.000 euros de les inversions del pressupost 
municipal per als anys 2016 i 2017.

 QUÈ SÓN?

requisits per 

presentar una

 proposta

Com

 participar-hi?

  Fent propostes a títol individual o a 
través dels tallers propositius 

(cal ser major de 16 anys i estar 
empadronat a Badia del Vallès)

  Votant les propostes que hagin estat 
designades com a viables  (els 

majors de 10 anys, 
empadronats a Badia 

del Vallès)

Tenir visió de ciutat i generar impacte 
en el conjunt del municipi.

  Ser de competència municipal.
  Ser realitzables tècnicament i viables 

econòmicament.
  Respectar el marc jurídic i legal existent.

  Ser sostenibles sense generar 
dependència dels futurs pressupostos 

ni contribucions especials.
  Ser inclusives socialment.

  Ser d’interès general 
de la ciutadania.

1

2

  

  

  
  

  
  

 
  

3
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Les propostes que siguin viables 
tècnicament i econòmicament es 
recolliran en un document que 

s’enviarà a totes les llars de Badia del 
Vallès perquè la ciutadania en pugui 
triar aquelles que consideri adients. 

Podran votar totes les persones 
majors de 10 anys 

empadronades 
a la ciutat.

Comissió de 

seguiment

Presentació 

de propostes (del 24 

d’octubre al 8 de novembre)

votació de 

les propostes 

(gener de 2017) La Comissió de Seguiment vetlla 
perquè el procés sigui legítim i transparent. 

Està formada per:

  Ciutadans i ciutadanes escollits per sorteig: Marta López 
Sabán, Bárbara Sánchez Rivilla, Abel Martín Moreno, Cristina 

Mena García, Montserrat Carbonell Rosell, José David Marín 
Méndez, Roberto Castillo Ureña, Mª Teresa Rivilla 

Manjavacas, Domingo Capitán Leiva, Adrián Miguel Leal, 
Isidoro Sánchez Martínez, Ángel Muñoz-Loaisa Carnera

  Representants d’entitats: Mercedes Corzo (FEC); 
Eusebio Argueta (Associació de Veïns), Sílvia Nicolau 

(Associació de Comerciants)
  Representants dels partits polítics: Josep 

Martínez Valencia (PSC), Mercedes 
Márquez Toran (AEB) i 

Loles Pérez Hita (Badia en 
Comú).

   Ompliu i lliureu a l’OAC la butlleta que haureu 
rebut a les vostres llars.

   Si necessiteu més espai o butlletes, en 
trobareu més a l’OAC

   Assistiu als tallers per a l’elaboració 
conjunta de les vostres propostes, a la 

Biblioteca Vicente Aleixandre
  27 d’octubre, de 10 h a 12 h 

  2 de novembre, de 
18.30 h a 20.30

4
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Formació, neteja de la via pública i pressupostos 
participatius, temes centrals de les darreres 
reunions amb les comunitats veïnals
El tema de la reunió amb les co-
munitats veïnals que va tenir lloc 
el passat 13 de juliol va ser la ne-
teja i la recollida de residus. Per 
parlar de l’assumpte, hi va assistir 
Mario Rodríguez, de l’empresa 
encarregada d’aquestes tasques, 
Cespa-Ferrovial. El contracte 
amb Cespa comprèn la recolli-
da de residus sòlids urbans (ex-
cepte el vidre, gestionat per una 
altra empresa) i la neteja viària, 
que inclou la neteja de carrers i 
del mercat. Durant la sessió es 
van explicar les tasques que rea-
litza l’empresa i  el cost dels di-
ferents serveis o materials que fa 
servir (des dels camions, fins als 
carrets de les escombres, passant 
pels contenidors de residus). El 
contracte amb Cespa és per 10 
anys i finalitza el 2019. També 
es van recollir dubtes i apreciaci-
ons sobre el servei que l’empre-
sa ofereix a Badia. Finalment, va 
sorgir la proposta de  crear una 
comissió de persones interessa-
des a seguir de prop el tema de 
la neteja de cara a una propera 
reunió. Per a més informació so-
bre aquest i qualsevol altre tema 

de les reunions, podeu consultar 
l’acta de la sessió corresponent 
a l’apartat de Participació ciuta-
dana del web de l’Ajuntament. 
http://www.badiadelvalles.cat/
area.php?id=20

Ja al mes de setembre (a l’agost 
no hi va haver reunió), una 
vintena de ciutadans es van 
donar cita per parlar, entre 
d’altres, de temes de formació 
ocupacional i del procés de 
Pressupostos participatius que 
tot just s’acaba d’endegar al 
nostre municipi. Així, una de 
les tècniques de Participació 
de l’Ajuntament va explicar 
el procés dels Pressupostos 
participatius i les seves 
fases. Per a més informació 
sobre aquest punt, podeu 
consultar les pàgines centrals 
d’aquest butlletí i l’espai creat 
expressament al nostre web. 
http://www.badiadelvalles.cat/
pressupost_participatiu. A la 
reunió, també hi va intervenir 
una estudiant de l’Escola 
de Ciències Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) que, com 

a projecte de fi de carrera, està 
filmant un documental sobre 
Badia del Vallès. 

Pel que fa a la formació, es va ex-
plicar que actualment, hi ha la 
possibilitat de convalidar alguns 
estudis de formació ocupacional. 
En aquest sentit, a l’INS Badia 
s’ofereix acreditació per compe-
tències, és a dir, convalidar l’ex-
periència laboral en algun àmbit 
per assignatures. 

També es van explicar els dife-
rents tipus de formació que s’ofe-
reixen a la nostra ciutat, tant per 
a persones que són a l’atur com 

per a persones que volen millo-
rar la seva situació laboral. Per 
una banda, a Badia s’ofereix for-
mació en els àmbits sociosanita-
ri, administració, comerç i clima-
tització. Es tracta de titulacions 
determinades pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya en funció de 
les comarques i que estan finan-
çades per la Generalitat. Per una 
altra banda, hi ha el Programa de 
Garantia Juvenil, adreçat a joves 
de fins a 30 anys, que a Badia es 
poden formar en idiomes (anglès 
i alemany). A més, hi ha cursos 
monogràfics específics per mi-
llorar aptituds en l’àmbit laboral 
(com preparar un currículum, 

com enfocar una entrevista, etc.). 
També hi ha un curs per a per-
sones adultes per a l’obtenció del 
Graduat en Secundària, amb la 
col·laboració de l’Escola d’Adults 
de Badia del Vallès, amb l’objec-
tiu que totes les persones adul-
tes de la ciutat disposin d’aques-
ta titulació. Finalment, l’Institut 
Obert de Catalunya permet ob-
tenir el batxillerat a distància i al 
ritme que cadascú es marqui. 

Actualment, el repte en el qual 
s’està treballant és el de connectar 
les formacions ocupacionals que 
s’ofereixen amb les ofertes labo-
rals de la comarca. 
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Signatura del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i Aldees Infantils per al 
projecte Albira

Tornen el Casal dels Infants i l’Espai de Joc

El passat mes de setembre, es va sig-
nar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Badia del Vallès i Al-
dees Infantils SOS Catalunya per al de-
senvolupament del programa Albira. 
Aquest conveni dóna continuïtat a la 
col·laboració entre ambdues instituci-
ons en l’àmbit de la garantia dels drets 
dels infants. Aquesta col·laboració es 
va iniciar el desembre de 2014 amb el 
desenvolupament d’un projecte pilot i 
ha continuat funcionant fins el juny de 
2016. 

La finalitat del conveni és l’establiment 
a Badia del Vallès del projecte Albira, 
ideat per treballar amb 20 infants de la 
ciutat, d’entre 6 i 12 anys, en situació 
de risc social i oferir-los l’oportunitat 
de poder construir un present i un fu-
tur des dels seus desitjos i interessos, no 
condicionats per la vulnerabilitat en la 
qual estan immersos. 

Amb la tornada a l’escola, tornen tam-
bé els espais lúdics i les activitats i ta-
llers per als més petits, en el marc del 
Casal dels Infants i de l’Espai de Joc. 

Així, els nens i les nenes que cursen de 
1r a 3r de primària poden gaudir dels 

tallers, les activitats i les estones de joc 
lliure per compartir en grup al Casal 
dels Infants (c. de la Manxa, s/n), els 
dilluns i els dimarts de 17.15 h a 19 h. 

A més, des del 18 d’octubre, els infants 
que cursen entre 1r i 6è de primària 

poden participar de l’Espai de Joc, un 
espai gratuït dedicat al joc lliure, on a 
partir de racons, els infants podran de-
senvolupar la creativitat, la imaginació 
i les seves potencialitats, relacionar-se 
amb d’altres infants, experimentar amb 
materials nous i gaudir del propi joc. 

L’Espai de Joc tindrà lloc tots els di-
marts i dijous, entre les 17.15 h i les 19 
h, al pavelló de les escoles La Muñeira 
i Las Seguidillas. Perquè els infants hi 
puguin assistir, cal que els pares, les ma-
res o els tutors signin una autorització 
que trobaran allà mateix. 

El programa Albira consisteix en diver-
sos tallers socioeducatius que es realitzen 
en dos grups de 10 infants cadascun, que 

permeten que els nens i les nenes explorin 
i descobreixin noves capacitats i interes-
sos personals. El programa també inclou 

visites a institucions o entitats per tal 
d’ampliar el marc de referència i de projec-
ció dels infants participants al programa. 
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Presentació del 
Protocol per a la 
intervenció en xarxa 
de situacions de 
risc en la infància i 
l’adolescència

L’acte es va celebrar a la Biblioteca Vi-
cente Aleixandre i va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Eva Menor, que 
va dirigir unes paraules als assistents. En 
el seu parlament, l’alcaldessa va agra-
ir les hores de treball dedicades, al llarg 
dels anys, a l’elaboració del document, 
un procés que va titllar de “llarg i cos-
tós”. A més, va afegir “els infants i els 
adolescents tenen dret a tenir un futur 
però, sobretot, tenen dret a viure una 
infància i una adolescència dignes, en 
la qual els seus drets estiguin garantits”. 

L’Ajuntament ha elaborat un Protocol per a la intervenció en 

xarxa de situacions de risc en la infància i l’adolescència a 

Badia del Vallès. La presentació del document va tenir lloc el 

passat 30 de setembre.

L’alcaldessa de Badia va comminar tot-
hom a caminar plegats per poder aten-
dre bé les necessitats emocionals, afec-
tives, cognitives, socials i econòmiques 
dels mes joves. 

Aquest protocol pretén ser una eina que 
faciliti millorar la intervenció dels dife-
rents professionals en l’atenció a la in-
fància i l’adolescència en situació de risc. 
 
Els principals objectius per a l’elaboració 
d’aquest document són, entre d’altres:

Una de les prioritats de l’Ajuntament és promoure una societat per als i amb els infants, garantint el compliment 
dels seus drets

- Implementar un protocol marc mu-
nicipal per a la prevenció, la detecció 
precoç dels abusos sexuals, maltracta-
ments i l’actuació en els casos de sospi-
ta o certesa de maltractament.

- Oferir un marc de treball compartit 
per la xarxa de professionals i agents 
socials, que serveixi per millorar els 
circuits i canals de detecció i atenció 

de les situacions de risc i/o maltracta-
ments a la infància i a l’adolescència.

- Millorar la derivació i coordinació in-
terdepartamental en l’atenció a situaci-
ons de risc,

- Consensuar, establir, aplicar circuits i cri-
teris d’actuació clars pel que fa a necessi-
tats, drets, riscos o nivells de gravetat. 
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Connecta’t al català! Cursos de català per a 
persones adultes a Badia del Vallès
Aquest mes d’octubre s’han 
iniciat nous cursos de català 
per a persones adultes a Badia 
del Vallès. 

El calendari de cursos del SLC 
de Badia permet assolir un ni-
vell complet en només un curs 
acadèmic. L’oferta inclou cur-
sos presencials i a distància, 
per treballar la llengua oral i la 
llengua escrita. 

Els certificats són oficials i cor-
responen als nivells del Marc 
europeu comú de referència 
(MECR).

Es pot consultar tota l’oferta i 
els horaris al cercador de cursos: 

http://www.cpnl.cat/cursos-
catala/cercador-cursos/

Per practicar la llengua fora de 
l’aula, s’organitzen activitats 
complementàries de llengua i 
cultura i pràctiques de conver-
sa amb el programa Voluntari-
at per la llengua, que s’iniciarà 
aquest mes d’octubre.

Si voleu més informació, po-
deu trucar al telèfon 93 729 
34 34. 

També us hi podeu posar en 
contacte a través de l’adreça 
electrònica badia@cpnl.cat o 
personalment al SLC (2a plan-
ta Casal Cívic de Badia del Va-
llès).

El proper període de matrícu-
la per als cursos de català serà 
la setmana del 19 al 22 de de-
sembre de 2016. 
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Marian Polo, una badienca 
als jocs de Río

El badienc Joel Flores, 
subcampió de Catalunya 
de tir amb carrabina d’aire 
comprimit, es prepara ja pel 
Campionat d’Espanya de la 
modalitat

La nedadora badienca, la més 
jove de tota la delegació espa-
nyola, va nedar sis proves i va 
aconseguir un meritori 10è 
lloc en els 100 m esquena. Una 
bona actuació, tenint en comp-
te la seva joventut, ja que, a 
més, va aconseguir millorar les 
seves marques en totes les pro-
ves en què va participar. En-
quadrada en la categoria S13, 
per a esportistes amb discapa-
citat visual, Polo va nedar les 
proves de 100 m braça, on va 
quedar onzena; 100 m esquena, 
desena; 100 m lliures, setzena; 

El tirador de Badia Joel Flo-
res va quedar subcampió de 
tir amb carrabina d’aire com-
primit en categoria cadet en el 
Campionat de Catalunya de 
Joves Promeses, celebrat el pas-
sat mes de juny. En un emoci-
onant concurs, Flores va que-
dar a només un punt i mig de 
proclamar-se campió. Un al-
tre jove tirador badienc, Jesús 
Oviedo, també va quedar a poc 
més d’un punt i mig de pujar al 
podi, però finalment es va clas-
sificar quart. Ambdós esportis-
tes pertanyen al Club de Tir Sa-
badell.

La nedadora del CN Badia Marian Polo ha participat, amb només quinze 

anys – fa els 16 al mes de novembre- en els seus primers Jocs Paralím-

pics, els de Rio de Janeiro.

100 m papallona, setzena; 200 
m estils, onzena, i 50 m lliures, 
on va quedar en la catorzena 
posició. En les proves de 200 m 
estils i 100 m esquena, Marian 
Polo va quedar a només 7 dèci-
mes de la final.

Després de la magnífica experi-
ència que ha resultat participar 
en uns jocs paralímpics, Mari-
an Polo ja té la seva ment posa-
da en el proper repte: preparar 
els Campionats de Catalunya i 
Espanya, i obtenir les marques 
mínimes que donen accés al 

Mundial de 2017 (encara per 
determinar). 

Benvinguda del club

El CN Badia va organitzar, el 
passat 27 de setembre, un acte 
de benvinguda per a la nedadora 
que va comptar amb la presèn-
cia de molts dels seus companys i 
companyes de club i del seu exen-
trenador, Carlos Santos. També 
van ser-hi presents l’alcaldessa de 
la ciutat, Eva Menor, i el regidor 
d’Esports, Josep Martínez, que li 
van fer entrega d’un record. 

Marian Polo, als Jocs Paralímpics de Río de Janeiro. Foto: cedida per la família

Joel Flores, a la dreta, en primer terme. Al fons, el també badienc Jesús Oviedo.

El proper repte serà al novembre 
a Granada, on del 10 al 13 se ce-
lebrarà el Campionat d’Espanya 
de Joves Promeses i on Flores 
participarà, amb bones perspec-
tives d’èxit, com a representant 
de la Federació Catalana. Abans 
d’això, el 16 d’octubre, haurà 
participat també en el Trofeu de 
la Generalitat.

Joel Flores, de només 15 anys, 
fa menys de dos que es dedica a 
aquest esport pel qual es va in-
teressar gràcies a l’afició del seu 
pare, que havia estat tirador 
també en la seva joventut. 
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Èxit del III Torneig de Waterpolo organitzat 
pel CN Badia

Complex esportiu municipal 
Activitats dirigides 2016

Els caps de setmana del 17 i 18 
i del 24 i 25 de setembre, el CN 
Badia va organitzar el III Torneig 
de Waterpolo, en categories ju-
venil masculí, cadet masculí i fe-
mení, infantil mixt i aleví mixt. 
Enguany, per primera vegada, hi 
havia un equip holandès partici-
pant, el ZVL.

La competició va ser un èxit ro-
tund: un total de 550 esportis-
tes, acompanyats de les seves fa-
mílies, van gaudir d’un torneig 
excel·lent a més d’una organit-
zació modèlica. Cal destacar el 
paper dels diferents equips del 
Club Natació Badia, en un tor-
neig ple d’equips de contrasta-
da solvència tant a nivell català 
com espanyol. Va destacar es-
pecialment l’equip cadet feme-
ní, que va assolir un meritori 
tercer lloc. En general, el club 
badienc va millorar els registres 
dels anys anteriors. 

Juvenil masculí

1-All Star

2-CN Poblenou

3-CN Rubí

Cadet masculí

1-CN Sabadell

2-CN Rubí

3-CN Montjuïc

Cadet femení

1-CN Catalunya

2-CN Rubí

3-CN Badia

Infantil mixt

1-CN Rubí

2-CN Sabadell

3-CN Premià

Aleví mixt

1-CN Rubí

2-CN Poblenou

3-CN Molins
Un moment del torneig. Foto: Remko Smit (cedida pel CN Badia)

ACTIVITATS DIRIGIDES MENSUALS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9.30-10.20 h
GAC Power Pump AeroDance Power Pump TBC

Ciclo Indoor Ciclo Indoor Ciclo Indoor

15.15-16.05 h Ciclo Indoor Power Pump Ciclo Indoor Power Pump Ciclo Indoor

16.00-16.45 h Aiguagim Aiguagim

17.30-19.00 h Ioga

18.00-18.50 h
Tono Tono Just Pump Power Pump

Ciclo Indoor XLCiclo Indoor Ciclo Indoor Ciclo Indoor Ciclo Indoor

19.00-19.50 h
Just Pump Power Pump Tono Tono/Steps

Ciclo Indoor Ciclo Indoor

18.45-20.15 h Ioga Ioga

19.00-19.45 h Aiguagim Aiguagim

20.00-20.50 h Super-Training Super-Training

20.15-21.05 h  Pilates Pilates

ACTIVITATS DIRIGIDES TRIMESTRALS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00-20.50 h Zum-Badia Zum-Badia Zum-Badia
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• Sin la lucha vecinal no se entiende la 
historia de Badia del Vallès. Actual-
mente, con algunas necesidades dife-
rentes de las de hace 40 años, ¿cuál es 
el papel que juega la Asociación de Ve-
cinos en nuestra ciudad? ¿Cómo ve el 
futuro de la asociación?

La Asociación de Vecinos debe hacerse 
eco de todos los temas que afecten a los 
vecinos. En este sentido, estamos trabajan-
do en diferentes direcciones: el seguimien-
to del plan director de obras, el desamian-
tado de Badia, la inspección técnica de los 
edificios (ITE), la baja tensión, etc. La vo-
calía de Entierros ocupa también una parte 
de nuestra actividad.

La actual junta, elegida en asamblea en 
octubre de 2015, está formada por veci-
nos nuevos y otros que habíamos estado 
anteriormente. Tenemos claro que, a me-
dio y largo plazo, se tienen que integrar 
vecinos con ganas de participar para se-
guir adelante. Si no es así, el futuro de 
continuidad será inquietante.

• ¿Cómo ve la situación del asociacio-
nismo en Badia del Vallès?

Vemos que la participación en las entida-
des, en general, está en retroceso porque 
no hay suficiente relevo generacional. 

• Antes del verano, la ciudad recibió 
la visita del subdirector general del 

“Lo que más me gusta de Badia es su gente, su 
historia de lucha [...] y la defensa que de la ciudad 

hacemos los vecinos cuando alguien la desprestigia”

JUAN JOSÉ DÍAZ LÓPEZ

Juan José Díaz. 63 años. Presidente de la Asociación de Vecinos de Badia del Vallès desde octubre de 2015. Lleva 42 años viviendo en Badia.

Institut de Seguretat i Salut Laboral de 
la Generalitat, Jaume Montserrat, que 
se reunió, junto con la alcaldesa y el re-
gidor de Urbanismo, con la Comisión 
del Amianto de la Asociación de Veci-
nos. ¿Qué temas le trasladaron?

Le expusimos nuestra preocupación 
por el deterioro de muchos elementos 
de amianto visibles de nuestra ciudad, 
tales como galerías, bajantes y tejados 
que fueron colocados hace más de cua-
renta años, lo que ocasiona un peligroso 
deterioro. También se le informó de los 
orígenes de nuestra Comisión del ami-
anto, de su filosofía de funcionamiento 
y objetivos que son, por un lado, el de-
samiantado de nuestra ciudad con coste 
cero para nuestros vecinos y, paralela-
mente, ir sumando esfuerzos con la im-
plicación de las administraciones.

Después de finalizada la reunión nos 
trasladamos a varios puntos de nuestra 
ciudad para mostrarle el lamentable es-
tado en el que se encuentra el amianto de 
alguna comunidad de propietarios, y la 
imperiosa necesidad de terminar con la 
construcción de los balcones, lo que su-
pondría la retirada de cientos de tonela-
das de amianto en proceso de deterioro. 
Asimismo, manifestamos nuestro deseo 
de que el Departamento de la Generalitat 
al que representa se sume a nuestros es-
fuerzos de conseguir una Badia desami-
antada y más saludable.

• Y, ¿respecto a la rehabilitación de 
edificios?

Faltan por construir balcones en 24 blo-
ques. Se han hecho prospecciones en la 
calle Zaragoza, 6 y en Mediterráneo, 14. 
Tenemos un contencioso con el Departa-
ment d’Habitatge, porque la empresa en-
cargada de la construcción de los balco-
nes dejó de construir y acabar obras que 
están en el proyecto, en la Av. de la Via 
de la Plata, 17. 

El segundo miércoles de cada mes, en la 
biblioteca, miembros de las comunidades 
de vecinos y vecinas se reúnen con repre-
sentantes políticos y técnicos del Ayunta-
miento para tratar temas de interés ciuda-
dano. ¿Cómo valora esta experiencia? 

Aunque la intención puede parecer buena, 
el resultado no lo es, debido a que, lo que 
allí exponen los vecinos, el equipo de go-
bierno lo oye pero no lo escucha. Es decir, 
pocas veces se aplica aquello que los veci-
nos plantean. Ello conlleva que la partici-
pación de los vecinos no solo no aumente 
sino que disminuye.

• ¿Qué es lo que más le gusta de Badia?

Su gente. Su historia de lucha para con-
seguir aquello que tenemos como, por 
ejemplo, las escuelas, todas ellas públi-
cas y de buena calidad, o su Centro de 
Asistencia Primaria que, aunque nos van 

recortando prestaciones, luchamos por 
mantenerlas. Y también la defensa que 
de la ciudad hacemos muchos vecinos 
cuando alguien la desprestigia.

•¿Cómo se imagina la ciudad en el 
futuro?

Imagino una ciudad con las prestacio-
nes sociales, culturales y económicas 
suficientes, donde sus habitantes se si-
entan orgullosos de vivir en ella. Donde 
nadie deba sufrir pobreza energética ni 
el temor de perder su vivienda. Con los 
edificios desamiantados, sin barreras ar-
quitectónicas, con sus plazas y jardines 
limpios y conservados. Con los equipa-
mientos necesarios para sus mayores... 
Para todo ello, es necesaria la implicaci-
ón de todos nosotros, principalmente de 
los más jóvenes. 
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