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Passem la calor a les piscines
d’estiu!
La piscina d’estiu va obrir les portes el
passat 25 de juny i romandrà oberta, per
segon any consecutiu, fins a l’11 de se·
tembre.
Les piscines de Badia i les seves instal·
lacions experimenten cada any algunes
millores i novetats per garantir que es
converteixin, cada estiu, en un espai on
passar un dia agradable amb la família
o els amics. Com a novetat, enguany hi
haurà activitats dirigides que se celebra·
ran de manera periòdica els divendres a
les 18 h. Es tracta d’activitats recreatives,
dinàmiques i divertides, entre les quals hi
haurà classes de ball, d’aiguagim o d’en·
trenament funcional, entre d’altres. Tam·
bé hi haurà, com l’any passat, un quiosc
de begudes i gelats.
A més, aquest any s’ha creat un abona·
ment d’estiu a preu reduït, que dóna dret a
l’accés a les instal·lacions de l’av. del Tibi·
dabo, entre el 25/06 i l’11/09 amb un sol
pagament.

Preus
Aquest nou abonament té diferents moda·
litats i preus:
• Individual adult (18 anys o més): 24,50
€ per a residents i 35 € per a no resi·
dents*.
• Individual menor (de 3 a 17 anys): 14 €
per a residents i 20 € per a no residents*.
• Cap de setmana: 7 € per a residents i 10
€ per a no residents*.
• Familiar 2 membres:  35,70 € per a resi·
dents i 51 € per a no residents*.
• Familiar 3 membres: 39,90 € per a resi·
dents i 57 € per a no residents*.
• Familiar 4 membres o més: 44,10 €  per
a residents i 63 € per a no residents*.

*Les persones no residents han de pagar
una matrícula de 10 euros.
A més, també hi ha la possibilitat d’adqui·
rir una entrada puntual o l’abonament de
5 entrades. Els preus en aquest cas serien:
• Entrada puntual adults (feiners): 4 €
• Entrada puntual adults (festius): 5 €
• Entrada puntual menors, pensionistes
i persones amb discapacitat (feiners):
2,50 €
• Entrada puntual menors, pensionistes i
persones amb discapacitat (festius): 3 €
• Abonament de 5 entrades adults: 15 €
• Abonament de 5 entrades menors, pensi·
onistes i persones amb discapacitat: 10 €
Per a més informació, cal adreçar-se a la
recepció del poliesportiu.
Bon estiu! n
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Consells en cas d’onada
de calor

VII Fira del Comerç

En cas d’activació d’alerta per onada de calor, l’accés a les piscines municipals serà gratuït per
als residents a Badia del Vallès

Com sempre, la fira incloïa, a
més, tot un seguit d’activitats lú·
diques per a petits i grans: festa
de l’escuma, inflables aquàtics,
taller de salsa i, fins i tot, un “ma·
niquí challenge”. La festa va fina·
litzar amb una discoteca mòbil. n

El darrer mes de juny hem vis·
cut diferents episodis de tempe·
ratures anormalment altes. És per
això que volem recordar les diver·
ses mesures que s’han de prendre,
tant a casa com al carrer, per evitar
el risc de patir un cop de calor.
A casa, durant el dia, tanqueu les
persianes de les finestres on toqui
el sol. A la nit, en canvi, obriu les
finestres per refrescar l’ambient.
Recorreu, si en disposeu, a algun
tipus de climatització, ja siguin
ventiladors o aire condicionat. Si
no en teniu, mireu de passar com
a mínim dues hores al dia en llocs
climatitzats. Refresqueu-vos amb
dutxes, tovalloles mullades amb
aigua o mulleu-vos la cara. Si te·
niu animals de companyia, procu·
reu que no s’estiguin al sol i hidra·
teu-los.
Al carrer, eviteu el sol directe: ca·
mineu per l’ombra o resteu sota
un para-sol a la platja. Utilitzeu
roba lleugera, de colors clars i que
no quedi ajustada i porteu gorra o
barret. Eviteu sortir a les hores de
més calor i les activitats físiques in·
tenses. Porteu aigua i beveu sovint.
Eviteu viatjar amb cotxe durant
les hores de més calor. En cas que
ho feu, porteu sempre líquids per

hidratar-vos i no deixeu mai els
infants ni les persones vulnerables
o els animals de companyia a l’in·
terior del vehicle amb les finestres
tancades.
Pel que fa a l’alimentació, feu
menjars lleugers, preneu aliments
rics en aigua i beveu molta aigua
i sucs de fruita, encara que no tin·
gueu set. No prengueu begudes al·
cohòliques.
Sempre que sigui possible, vigi·
leu les persones grans o malaltes
que viuen soles, visiteu-les un
cop al dia i ajudeu-les a seguir
aquests consells.
Si trobeu alguna persona amb
efectes de deshidratació, aviseu ur·
gentment els serveis mèdics o el
112, traslladeu-la a un indret més
fresc i doneu-li aigua, mulleu-la i
venteu-la, fins que arribin els pro·
fessionals de la salut.
Recordem que, d’acord amb la
normativa municipal, l’accés a les
piscines de la ciutat serà gratuït
per als residents a Badia del Vallès
quan l’autoritat competent activi
en fase d’alerta el Pla de Protec·
ció Civil (PROCICAT) per risc
d’onada de calor, sempre dins dels
límits de l’aforament permès. n

El dissabte 10 de juny, va tenir
lloc la setena edició de la Fira del
Comerç, organitzada per l’Asso·
ciació de Comerciants de Badia
del Vallès. A diferència d’altres
anys, l’edició d’enguany es va ce·
lebrar a la plaça Major, on es van
instal·lar les paradetes que apro·
paven els comerços de la ciutat a
la població.

Un dels estands de la fira, instal·lats enguany a la plaça Major

Segon Dia de l’Associacionisme Cultural
a Badia del Vallès
La Federació d’Entitats Culturals
(FEC) va organitzar, el dissabte 3
de juny, la segona edició del Dia
de l’Associacionisme Cultural a
Badia del Vallès, amb una mos·
tra d’entitats culturals i socials a
la plaça de l’Ajuntament.
El Dia de l’Associacionisme
Cultural (DASC) va ser instau·
rat per la Generalitat de Cata·
lunya el 2014 com una jorna·
da dedicada a posar en valor el
pes i la força de les associacions
que actuen en l’àmbit de la cul·
tura del país. La data rememo·
ra el 4 de juny de 1864, data
d’inici del quart festival orga·
nitzat per la Societat Coral Eu·
terpe, sota la direcció de Josep
Anselm Clavé i Camps. Aquell

fe d’errades

certamen de tres dies va repre·
sentar el moment de màxima
esplendor per als cors catalans.
El Dia de l’Associacionisme Cul·
tural, que se celebra anualment el
4 de juny, ofereix una magnífica

oportunitat en pro del reconeixe·
ment, la visualització i la reivin·
dicació de la tasca cívica de totes
les entitats que, arreu del territo·
ri, fan una immensa labor de co·
hesió social, de promoció i de di·
fusió de la cultura. n

En el darrer número de l’Informatiu, a les pàgines 12-13, la badienca que va participar en la xerrada de presentació del
projecte Urbact apareixia com a Tania Fernández, però el seu nom és Tania Moreno.
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Presentació institucional del projecte Imagina Badia
El passat 28 de juny, la biblioteca Vicente Aleixandre va acollir la presentació institucional del projecte Imagina Badia, un
projecte d’intervenció integral a la ciutat que busca millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de transformacions
urbanes regeneradores.
El projecte està impulsat, de ma·
nera conjunta, per l’Ajuntament
de Badia del Vallès i l’Àrea Me·
tropolitana de Barcelona (AMB)
en el marc del programa euro·
peu URBACT. A banda de les
institucions convocants, Ajunta·
ment i AMB, la presentació esta·
va adreçada als ajuntaments dels
voltants, al Consell Comarcal, a
la Generalitat i als agents econò·
mics, socials i educatius de la co·
marca.
L’acte va comptar amb les inter·
vencions de l’alcaldessa de Ba·
dia del Vallès, Eva Menor; el di·
rector del Servei d’Urbanisme de
l’AMB, Josep Maria Carreras; el
cap de Relacions Internacionals
de l’Àrea d’Internacional i Co·
operació de l’AMB, Xavier Ti·
ana; la tècnica responsable del
projecte de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament de Badia del Vallès,
Marta Vicens, i la veïna de Ba·
dia i membre del Grup Central
de Debat, Cristina Mena. L’acte
va ser moderat per l’arquitecte
de l’Àrea de Territori de l’Ajun·
tament, Daniel Serrano i va in·
cloure, també, un debat final
amb la participació de veïns i veï·
nes que hi havien assistit.
El programa de la Unió Europea
URBACT té per objectiu elabo·
rar plans d’acció local que pro·
moguin un model de desenvo·
lupament urbà sostenible per als
municipis. Per aconseguir-ho,
s’organitza a través d’una xarxa

de ciutats que comparteixen ne·
guits i coneixements i treballen
amb estratègies comunes de mi·
llora, principalment, pel que fa al
disseny i implementació de po·
lítiques locals transformadores.
Badia del Vallès participa en la
tercera convocatòria del progra·
ma que, sota el lema Sub>urban.
Reinventing the fringe, agrupa les
ciutats d’Anvers (Bèlgica), Caso·
ria (Itàlia), Düsseldorf (Alema·
nya), Solin (Croàcia), Brno (Re·
pública Checa), Oslo (Noruega),
Baia Mare (Romania) i Viena
(Àustria). En paraules de Xavier
Tiana “amb aquest projecte es·
tem posicionant Badia a nivell
internacional” i, va puntualitzar,
“l’estem posicionant en positiu”.
Al llarg del darrer any, a Badia
s’han desenvolupat els treballs de
redacció de la primera fase del
pla, que ha consistit a realitzar
una anàlisi i una diagnosi pro·
fundes de la situació de la ciutat,
a través d’un equip motor format
per les dues administracions i un
grup de veïns i veïnes de la ciutat,
l’anomenat Grup Central de De·
bat. La ciutadania també va po·
der dir-hi la seva en un acte pú·
blic que va tenir lloc a l’abril, on
tothom qui ho va voler va poder
proposar idees per crear la Badia
del futur, a través del taller Cons·
trueix la Badia dels teus somnis.
A la presentació institucional es
van explicar, entre d’altres, els
resultats d’aquesta primera fase,

D’esq. a dreta: Marta Vicens, Daniel Serrano, Josep M. Carreras, Eva Menor, Xavier Tiana i Cristina Mena

que està a punt de finalitzar. A
partir d’ara, s’iniciarà la fase de
concreció de propostes de canvi
i definició de la seva implemen·
tació futura.
En la seva intervenció, l’alcaldes·
sa, Eva Menor, va recordar el pa·
per transformador dels ajunta·
ments: “som i sempre hem estat
motor de canvis. Som l’adminis·
tració més propera i, per tant, els
que coneixem de primera mà les
realitats, necessitats i oportunitats
dels nostres territoris”. I va afegir
que “és fonamental incorporar
la ciutadania en els processos de
transformació i readaptació dels
nostres models de ciutat”.
Al seu torn, la veïna de Ba·
dia Cristina Mena va coincidir

a posar en valor el paper de la
ciutadania a l’hora de dur a ter·
me aquest projecte i va reivin·
dicar “l’orgull de barri”. Mena
va reconèixer que el projecte
“m’ha tornat la il·lusió de viure
a la meva Badia” i va assegurar
que “una Badia millor és possi·
ble, tot i que no és gens fàcil”.
Mena va concloure amb un an·
hel: “que les noves generacions
se sentin orgulloses de la nostra
ciutat”.
Per la seva banda, el director
d’Urbanisme de l’AMB, Jo·
sep Maria Carreras, va destacar
la importància de la participa·
ció, una participació “que va de
baix a dalt”. Carreras va recla·
mar la participació de la ciutada·
nia “com a elements actius” i no

merament consultius i va afegir:
“aquesta és la veritable transfor·
mació”.
La responsable de desgranar la
part tècnica del projecte, la coor·
dinadora de l’Àrea d’Urbanisme
de l’Ajuntament, Marta Vicens,
va explicar les tres fases del pro·
cés (diagnosi, estratègia i propos·
tes) i els tres blocs temàtics amb
els quals s’ha treballat (Ciutat
connectada, Ciutat saludable,
Ciutat inclusiva).
Els treballs conjunts d’aquest
programa han de finalitzar el
maig del 2018, moment en el
qual tindrà lloc, a Badia del Va·
llès i a Barcelona, la reunió fi·
nal de les diferents ciutats par·
ticipants. n
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Badia acull la presentació de la memòria
d’activitats de Creu Roja Sabadell
Creu Roja Sabadell va escollir
Badia del Vallès per fer la pre·
sentació de la seva Memòria
d’activitats del 2016 que, per
primer cop, es feia fora de la
ciutat que li dóna nom.
L’acte, que va tenir lloc a la
Sala de Plens de l’Ajuntament,
va ser presentat per l’alcaldessa
de Badia del Vallès, Eva Menor,
que va destacar la gran tasca
que fa la institució al territori
i va agrair, especialment, la fei·
na que duu a terme a la nostra
ciutat on, va recordar, fa dos
anys l’entitat va obrir un punt
de suport en un local cedit per
l’Ajuntament. Després de posar
en valor les aportacions de socis
i sòcies i de les persones volun·
tàries de Creu Roja, l’alcaldessa
va afegir que el consistori que
dirigeix continuarà col·laborant
amb la institució al municipi,
donat que, va afirmar, “com·
partim una prioritat comuna
que és el benestar de les perso·
nes”.
Abans de la presentació de les
dades, va intervenir també el
president de Creu Roja Saba·
dell, Josep Masip, que va po·
sar de relleu la tasca que fa dia
a dia l’entitat, va posar l’ac·
cent en els bons resultats que
està donant el treball en xarxa
-“reverteix en nous drets per als
ciutadans”- i va admetre que la
principal preocupació són les
famílies que pateixen una situ·
ació de pobresa crònica.

D’esq. a dreta: Pilar Millán, Josep Masip, Eva Menor i Javier Jaén.

Precisament el concepte de po·
bresa crònica va ser l’eix central
de la presentació del 10è estu·
di de l’Observatori de Vulnera·
bilitat, que va anar a càrrec de
la seva responsable, Pilar Mi·
llán. Aquest estudi, mesura tant
la durada com la intensitat de
la pobresa. En aquest sentit, el
40,6 % de les persones enques·
tades (12.000 usuaris/àries que
no compleixen els requisits mí·
nims per accedir a la pensió con·
tributiva de jubilació) pateixen

pobresa crònica, és a dir, des de
fa més de tres anys. Pel que fa a
la intensitat, 8 de cada 10 perso·
nes enquestades pateixen pobre·
sa greu, amb ingressos inferiors
a 568,3 euros mensuals.
La presentació de la memòria
del 2016 va anar a càrrec de Ja·
vier Jaén, coordinador de l’as·
semblea local de Creu Roja Sa·
badell. En total, l’entitat, que
dóna cobertura a les poblacions
de Sabadell, Badia del Vallès,

Sant Quirze del Vallès i Barbe·
rà del Vallès, va atendre un to·
tal de 12.671 persones durant
el 2016.
Pel que fa a la nostra ciutat, el
nombre total de persones ate·
ses (entre usuàries individuals
i beneficiàries) va ser de 1.246.
D’aquestes, 492 van rebre kits
de suport; 258, ajudes per a ali·
mentació infantil; 22, ajuts per
a material escolar i 28, ajuts per
a l’habitatge. A més, 112 van

participar en activitats adre·
çades a gent gran, 17 al centre
de mediació social per a infants
Diverbadia; 3 van ser dones en
situació de dificultat, 10 van
ser atesos al punt formatiu In·
corpora, 53 van participar en
els tallers d’estalvi energètic i
74, en els de primers auxilis.
La intervenció de Creu Roja a
la nostra ciutat s’ha orientat a
la cobertura de necessitats bàsi·
ques i a les accions de promo·
ció de la persona. n
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La rehabilitació del parc de Joan Oliver,
Premi FAD 2017
Recuperació del monòlit en
record de Joan Oliver
El monòlit en homenatge a Joan Oliver, situat al parc que por·
ta el mateix nom, ha estat netejat i s’ha substituït el text que hi
havia per una nova placa amb la mateixa inscripció en record
de l’insigne autor vallesà, que inclou un fragment, potser el més
famós, de “Corrandes d’exili”:
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
Com el Vallès no hi ha res.

El projecte de rehabilitació del
parc de Joan Oliver ha estat
guardonat amb el Premi FAD
d’Arquitectura i Interiorisme en
la categoria Ciutat i Paisatge.
El projecte, a càrrec dels arqui·
tectes Claudi Aguiló i Albert Do·
mingo, preveia diverses actua·
cions, com ara l’ampliació de la
zona de jocs i de gespa, la recu·
peració de l’esplanada central per
transformar-la en un espai mul·
tifuncional i la canalització d’ai·
gües, entre d’altres. En aquest
sentit, s’hi va instal·lar un siste·
ma de drenatge a partir d’unes
caixes situades sota terra que, no
només permeten aprofitar l’aigua
de la pluja per regar els arbres del

parc, sinó que eviten les inun·
dacions que es produïen al parc.
Precisament, el jurat ha destacat
que “la principal intervenció so·
bre aquest parc existent està sota
terra, és a dir, no es veu, tot i que
soluciona les constants inundaci·
ons que patia l’espai abans de la
rehabilitació”.
Aquest projecte ha estat finan·
çat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i, amb aques·
ta actuació, el parc ha passat
a formar part de la Xarxa de
Parcs Metropolitans de l’AMB.
La cerimònia de lliurament
d’aquests prestigiosos premis,
que enguany arribaven a la

59 edició, va tenir lloc el pas·
sat dijous, 29 de juny, al Dis·
seny Hub Barcelona. En to·
tal s’han presentat més de 460
obres a concurs, entre totes
les categories. Els guardonats
del Premis FAD 2017 han es·
tat: el Museo de las Coleccio·
nes Reales de Madrid (catego·
ria d’Arquitectura); l’obra de
rehabilitació integral “Pontejos
9” (Interiorisme); les columnes
commemoratives de la recons·
trucció del pavelló alemany a
Barcelona (Intervencions Efí·
meres); l’obra Jardin Niel a
Toulouse (Internacional) i la
ja esmentada rehabilitació del
Parc de Joan Oliver a Badia del
Vallès (Ciutat i Paisatge). n
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La Jugatecambiental
La gimcana familiar
s’acomiada fins la tardor Tastallengües de Festa Major
L’edició de primavera de la Jugate·
cambiental de Badia del Vallès, que
va començar a mitjans de febrer, ha
arribat a la seva fi. Han estat poc
més de tres mesos en els quals, diu·
menge rere diumenge – amb el pa·
rèntesi de la Setmana Santa- el parc
de Joan Oliver ha acollit aquest es·
pai on les famílies amb infants han
pogut compartir una estona de joc
i experimentació, mentre aprenien
continguts relacionats amb la soste·
nibilitat i coneixien més de prop el
parc on es desenvolupava.
L’activitat que va centrar la darrera
Jugatecambiental va ser “Samar·
retes bestials”, on els infants que
hi van voler participar van poder
estampar un animal salvatge en
una samarreta. Durant aquestes
14 sessions, els petits participants

han pogut, a més, fer disfresses re·
ciclades, aprendre primers auxilis
per a fauna salvatge, descobrir les
aus de Badia amb l’ajut de pris·
màtics i guies, pintar un mural
amb les mans o construir un mo·
linet de vent, entre d’altres.
La Jugatecambiental de Badia,
organitzada per l’Àrea Metro·
politana de Barcelona amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Badia de Vallès i gestiona·
da per l’empresa Bosc de Llum,
tornarà a la tardor amb més
activitats guiades relacionades
amb la natura i el medi ambi·
ent, tallers, espais de joc i ex·
perimentació no dirigits i un
punt d’informació amb pro·
postes per gaudir del parc i del
municipi. n

arriba a la novena edició

El divendres 16 de juny, a la tar·
da, al parc de Joan Oliver, es va
celebrar la IX Gimcana Famili·
ar Tastallengües de Festa Major,
organitzada per la Biblioteca Vi·
cente Aleixandre i el Servei Lo·
cal de Català (SLC). Enguany,
la gimcana va comptar amb la
participació del Consell dels In·
fants de Badia del Vallès, que en
van elaborar les proves, totes so·
bre civisme.
Per poder participar-hi calia for·
mar equips per famílies o amics
i tenir moltes ganes de passars’ho bé. Com cada any, va ser
tot un èxit de participació ja que
van participar-hi més d’una sei·
xantena de persones distribuïdes
per equips. Tots els participants,
grans i petits, van rebre un ob·
sequi dels col·laboradors de la

gimcana, La Fageda i l’Associa·
ció de Comerciants de Badia del
Vallès.

L’any que ve, la gimcana cele·
brarà el seu 10è aniversari i serà
molt especial! n

La Taula de Salut Mental treballa en la
prevenció, promoció i optimització de la
xarxa de salut mental a Badia del Vallès
La Taula de Salut Mental de Ba·
dia del Vallès es va crear al febrer
de l’any passat per treballar la
prevenció, promoció i optimit·
zació de la xarxa de salut men·
tal, a partir de la col·laboració del
conjunt de professionals que es
dediquen, parcial o totalment, a
l’atenció de persones que poden
ser susceptibles d’acudir als ser·
veis de salut mental territorials.
Es tracta d’un espai d’intercanvi
d’informació, de coordinació i de
recerca per donar atenció a les di·
ferents necessitats que poden sor·
gir en matèria de salut mental i
facilitar l’accés als recursos i ser·
veis existents.
Arran de les reunions mantin·
gudes fins ara, i per facilitar les
tasques que es volen dur a ter·
me, s’han creat dues comissions
de treball, adreçades a, per una
banda, l’apoderament de perso·
nes usuàries de la Unitat de Sa·
lut Mental, a partir de la crea·
ció de pràctiques laborals que

afavoreixin l’adquisició de com·
petències tècniques i transver·
sals dirigides a la inserció laboral
d’aquestes persones; i, per una al·
tra, la prevenció i promoció de la
salut mental en persones atura·
des de llarga durada, a partir de
la creació de grups d’ajuda mú·
tua, que facilitin la millora de
l’ocupabilitat, l’estabilitat laboral
i el desenvolupament i apodera·
ment personal.
La Taula de Salut Mental de
Badia del Vallès està formada
per l’Ajuntament (Serveis So·
cials, Orientació, Gent Gran,

Infància i Família, a més de
representants polítics) i enti·
tats socials (Creu Roja, Fun·
dació Catalunya Sostenible,
Fundació Tallers, Càritas), veï·
nals (l’Associació de Veïns/es de
Badia del Vallès), i de salut (el
CAP i la Unitat de Salut Men·
tal de Badia del Vallès i Salut
Mental Catalunya). La plenària
de la taula es va reunir el passat
mes d’abril per darrera vegada,
per tal de posar en comú tant
els objectius com els aspectes
treballats a les comissions. La
propera plenària es durà a ter·
me al mes de novembre. n
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El Vallès Occidental signa un acord pioner per incorporar
els principis de l’economia circular a les polítiques de
desenvolupament econòmic, social i ambiental
Badia del Vallès va signar el passat 19 de juny, l’Acord Vallès Circular, juntament amb la resta de municipis de la comarca, les
entitats comarcals i 15 agents dels àmbits socials, ambiental i econòmic, acord que compta amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
L’Acord Vallès Circular és un
acord de caràcter territorial que
posa el Vallès Occidental al cap·
davant dels processos de trans·
formació i evolució cap a un
model econòmic més sostenible,
impulsant la col·laboració pú·
blico-privada, amb la incorpora·
ció dels principis de l’economia
circular en les polítiques de de·
senvolupament econòmic, social
i ambiental.
L’acord significa una oportuni·
tat per transformar el model de
consumir i de produir, articu·
lant processos de millora com·
petitiva en les empreses i de
desenvolupament social que li·
mitin l’impacte en el medi am·
bient. Aquesta iniciativa reflec·
teix el compromís i la voluntat
de l’administració i dels agents
privats d’assumir la seva respon·
sabilitat en la superació de l’ac·
tual model econòmic que, ba·
sat en “produir, utilitzar i tirar”,
es mostra insostenible a mig i
llarg termini. I per treballar per
la implementació de l’econo·
mia circular, que posa l’èmfasi
en l’ús sostenible dels recursos,
amb la reutilització, la reparació
i l’increment del reciclatge com

Signants de l’Acord Vallès Circular

a mesures per allargar al màxim
el temps de vida de productes,
materials o energia i obtenir
beneficis, tant ambientals com
econòmics i socials.
L’acte va comptar amb la pre·
sència de l’alcaldessa de Badia
del Vallès, Eva Menor, així com
els representants dels altres ajun·
taments de la comarca, i de di·
verses entitats i va estar presidit
pel conseller de Territori i Sos·
tenibilitat, Josep Rull. El conse·
ller va destacar que “l’economia
circular és una aposta per la sos·
tenibilitat, la competitivitat i la
menor dependència de l’exte·
rior” i va remarcar la rellevàn·
cia “que aquest acord se signi
al Vallès Occidental, un motor
econòmic”. Per la seva banda, el
president del Consell Comarcal,
Ignasi Giménez va explicar que
“l’acord reflecteix el compromís
i la voluntat de l’administració i
dels agents privats d’assumir la
seva responsabilitat en la supera·
ció de l’actual model econòmic
que es mostra insostenible a mig
i llarg termini. Estem compar·
tint un projecte estimulant i de
gran potencial pel desenvolupa·
ment de la comarca, ho estem

L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, en el moment de la signatura

fent entre tots, assumint un pa·
per actiu en el canvi, un canvi
que no és possible de cap altra
manera”.
Un canvi de model que s’està
promovent de forma decidida
a Europa per impulsar la com·
petitivitat mundial, fomentar el
creixement econòmic sostenible

i crear nous llocs de treball. I
que es desenvolupa a Catalunya
a través de l’Estratègia d’impuls
a l’economia verda i circular
aprovada pel Govern de Catalu·
nya o les iniciatives de la Dipu·
tació de Barcelona a través de la
Xarxa de Ciutats i Pobles entre
d’altres, que actuen com a ele·
ments de referència per a la im·
plementació de polítiques i ac·
tuacions en el territori.
El Vallès Occidental és un espai
territorial idoni per alinear les
polítiques i actuar a favor del
canvi. Es compta amb una mas·
sa crítica rellevant pel que fa a
empreses i agents clau (univer·
sitats, centres de recerca, orga·
nitzacions empresarials, grans
empreses...), així com una tra·
dició en polítiques i estratègies
de concertació i col·laboració
pel desenvolupament de la co·
marca. Un escenari adient per
actuar i accelerar la transició
cap a una economia circular,
per esdevenir un territori de
referència pel que fa a l’apro·
fitament del nou model en fa·
vor d’un major i millor desen·
volupament que ajudi a generar

riquesa i ocupació, millori la
qualitat de vida de la ciutada·
nia i alhora que afavoreixi una
millora en el medi ambient.
L’acord s’ha signat per compar·
tir un full de ruta cap a un futur
més sostenible en la comarca,
per afavorir la transició desen·
volupant fórmules creatives
d’actuació que serveixin per en·
fortir l’economia local i comar·
cal aprofitant millor els recursos
del Vallès Occidental. El text se
centra en: la integració de polí·
tiques i l’actuació transversal, la
creació d’un ecosistema de col·
laboració públic-privat, el reco·
neixement d’empreses i entitats
que actuïn com agents de canvi,
el potencial de l’administració
per influir en el model econò·
mic, el suport al teixit produc·
tiu per avançar a través de l’eco·
disseny de productes i serveis,
l’ecoinnovació o la simbiosi
industrial i, finalment, la rea·
lització d’actuacions per apro·
par la ciutadania a un model de
consum responsable orientat a
compartir, reutilitzar, reparar,
reciclar i consumir productes i
serveis de proximitat. n
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Educació viària a les escoles

La Policia Local treballa per la
conscienciació dels més joves en la
prevenció d’accidents i la reducció de
la sinistralitat

La Policia Local de Badia del
Vallès treballa l’educació viària
amb alumnat de primària i se·
cundària dels centres educatius
de la ciutat.
Als alumnes de primària se’ls en·
senya, a través de xerrades, jocs
i visionats de vídeos, coneixe·
ments pràctics, com ara els ele·
ments de seguretat per anar amb
bicicleta o com creuar els pasos
de vianants. A les sessions tam·
bé se’ls plantegen dilemes sobre
mobilitat segura, que els infants
han de debatre. Un dels objec·
tius és fer reflexionar els alum·
nes sobre la seva vulnerabilitat,

valorar el risc i prendre consci·
ència de la responsabilitat que
tenen en la seva seguretat. Les
jornades consten de 3 sessions
teòriques i pràctiques amb la
participació dels infants, que
poden formular preguntes o fer
suggeriments.
També hi ha sessions per a joves,
amb continguts més específics
per a la seva edat. Concretament,
són quatre hores de formació en
educació viària per a l’alumnat
de 1r i de 3r d’ESO. En aques·
tes sessions, es parla de les con·
seqüències de la conducció sota
els efectes de l’alcohol, com s’ha

d’actuar davant d’un accident de
trànsit, com és la assistència bàsi·
ca a la víctima en primers auxilis
i se’ls donen recomanacions so·
bre l’ús del casc quan van en mo·
tocicleta, entre d’altres.
La Policia Local és molt consci·
ent que la millor manera de pre·
venir accidents i reduir la sinis·
tralitat és des d’un enfocament
preventiu, a través de la interi·
orització de valors i conductes a
les aules. Per aquest motiu, des
de fa anys i en col·laboració amb
el Servei Català de Trànsit, el cos
va adquirir aquest compromís
educatiu. n

Expedició del DNI a
Badia del Vallès
L’Ajuntament de Ba·
dia del Vallès, periòdi·
cament, cedeix un es·
pai al Cos Nacional de
Policia (CNP) per a la
tramitació i expedició
del Document Nacio·
nal d’Identitat. D’aques·
ta manera, es facilita i
s’apropa a la ciutadania la realit·
zació d’aquest tràmit obligatori
per a tots els ciutadans majors de
14 anys.

pèrdua o deteriorament del do·
cument vigent o per canvi de
dades de la persona interessada
(domicili o filiació).

Les persones interessades a tra·
mitar el seu DNI a Badia, han
d’adreçar-se a l’Oficina d’Aten·
ció Ciutadana de l’Ajuntament
per demanar cita prèvia. Recor·
dem que l’horari d’apertura de
l’OAC els mesos de juliol i agost
i fins el 8 de setembre, és de 8.30
h a 15 h.

Si voleu consultar tota la infor·
mació relacionada amb aquest
tràmit, la documentació que s’ha
d’aportar i el calendari de da·
tes previstes a Badia del Vallès,
ho podeu fer a l’espai que hi ha
habilitat al nostre web: Portada
> Serveis i tràmits > Tràmits >
Ciutadà > Tramitació del DNI.

En termes generals, les persones
que han de renovar el seu DNI
han d’aportar una fotografia re·
cent en color, el DNI actual en
cas de renovació i abonar les ta·
xes corresponents (11 €), excep·
te en cas de canvi de dades o si
s’acredita pertànyer a família
nombrosa (en aquests dos casos
el tràmit és gratuït). Si es tracta
de la primera expedició, quan
la persona sol·licitant del DNI
sigui menor de 14 anys, ha de
venir acompanyada del pare, la
mare, el/la tutor/a legal o la per·
sona apoderada corresponent.

Igualment, recordem que la Co·
missaria de la Policia Nacional
de Sabadell (situada al c. Batlle·
vell, 115, cantonada amb el c.
Montseny) dóna cites cada dia a
les 9 h i a les 15.30 h per a les
persones que han de realitzar
aquest tràmit de manera urgent
-sempre que la urgència estigui
degudament acreditada- i no
poden esperar a la propera data
de tramitació a Badia del Vallès.
Igualment, la ciutadania sempre
es pot adreçar, després de dema·
nar cita prèvia, a les comissari·
es del CNP de Cerdanyola (c.
Mare de Déu de les Feixes) i Ri·
pollet (c. Tamarit, 78), en horari
de 9 h a 14.30 h, per dur a ter·
me aquest tràmit, en cas que la
data a Badia del Vallès no s’ajusti
a les seves necessitats. n

La renovació del DNI s’ha de
fer durant els darrers 90 dies de
vigència del document actual.
Aquest tràmit també es pot dur
a terme a causa de la sostracció,

Plens municipals

Ple de maig
El primer punt que es va aprovar,
en la sessió del 31 de maig, va ser
la pròrroga del contracte de ges·
tió del servei públic de recollida
i transport de les diverses fracci·
ons de residus municipals, de la
neteja viària i altres serveis com·
plementaris. Tot i que el contrac·
te donava la possibilitat de fer-ho
per a dos anys més, la pròrroga
que es portava a votació només
era per a un any, amb efectes a
partir de l’1 de juny de 2017. El
resultat final va ser de 9 vots a fa·
vor (PSC, PP), 1 abstenció (regi·
dora no adscrita) i 7 vots en con·
tra (AEB, BeC).
Seguidament, es va aprovar per
unanimitat la moció de BeC so·
bre la presència habitual de co·
mercials a domicili a la nostra
ciutat, alguns dels quals utilitzen,
de vegades, mètodes que no són
ni adient ni ètics. El text estableix
que l’Oficina Municipal de Con·
sum, en el moment que tingui
coneixement d’una campanya
de venda a domicili, demanarà
a l’empresa que la realitzi infor·
mació que inclogui les dades de
l’empresa i de la campanya (com
ara el dia d’inici i la finalització),
les zones afectades per aquesta
actuació, el contingut de la in·
formació que transmetran a la
ciutadania i dades identificatives
del personal que porti a terme la
campanya. El Servei de Consum
també haurà d’oferir assessora·
ment i informació sobre com ac·
tuar davant pràctiques comerci·
als abusives a domicili.
També per unanimitat, es va
aprovar la següent moció de
BeC, per a la millora en la pre·
venció i en la gestió dels residus
municipals que, entre d’altres,
insta la Generalitat a iniciar els
treballs d’elaboració d’una nova
llei catalana de prevenció de resi·
dus i per a l’ús eficient dels recur·
sos, com una llei marc que empa·
ri els canvis legislatius necessaris
per avançar cap a una economia
circular, basada en la sostenibili·
tat, la producció neta, la respon·
sabilitat ampliada del productor
i el residu zero. A més, reclama
als governs autonòmic i estatal
que impulsin les modificacions
legislatives necessàries i els me·
canismes de fiscalitat adients per
desenvolupar nous sistemes de
responsabilitat ampliada del pro·
ductor, de manera que produc·
tors i distribuïdors n’assumeixin
el cost i que s’afavoreixin criteris
de producció neta i ecodisseny,
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i criteris de comercialització que
afavoreixin la reutilització i la
venda a granel. Igualment, i en·
tre d’altres, el govern de la Dipu·
tació i l’Àrea Metropolitana hau·
ran de promoure l’establiment
d’una xarxa de municipis Residu
Zero, en coordinació amb les en·
titats de la societat civil, i d’acord
amb els principis de xarxes simi·
lars establertes a nivell europeu.
El següent punt en l’ordre del
dia, aprovat per unanimitat, va
ser la moció de BeC, sobre l’ai·
gua com a bé públic i la seva ges·
tió que, principalment, reclama
garantir l’accés universal i asse·
quible a l’aigua i el sanejament,
prioritzant els usos domèstics
i ambientals, i obrir una línia
de treball entre l’Ajuntament i
l’AMB sobre la gestió pública
directa i integral del cicle de l’ai·
gua, valorant la seva oportunitat,
pertinència i viabilitat tècnica,
econòmica, social i ambiental.
Tot seguit, es va aprovar, tam·
bé per unanimitat, la moció de
l’AEB a favor d’una campanya
activa per a la salut alimentària
infantil. El text proposava que
l’Ajuntament segueixi, en tots
els espais municipals i en aquells
on en tingui la responsabilitat,
les recomanacions de l’OMS i
del fulletó «Recomanacions so·
bre màquines expenedores d’ali·
ments i begudes (MEAB) en els
espais per a infants i joves de Ca·
talunya» i que inclogui aquestes
informacions en un fulletó que
indiqui clarament quines són les
bones pràctiques a l’hora de pre·
parar àpats i aperitius saludables.
L’últim punt de l’ordre del dia va
ser la moció de BeC de rebuig a
l’esborrany de pressupostos gene·
rals de l’estat (PGE) i en defensa
dels processos de (Re)municipa·
lització. Entre d’altres, la moció
insta el govern central a elimi·
nar el text íntegre de la Disposi·
ció addicional 27a de l’esborrany
de pressupostos que, segons esta·
bleix el text, pretén obstaculitzar
de forma explícita, els processos
de recuperació de la gestió di·
recta dels serveis públics (inter·
nalització), perquè ajuntaments
i empreses públiques no podran
incorporar com a empleats pú·
blics el personal de concessions
privades. El text també insta el
govern de l’Estat a reclamar la
taxa de reposició que limita la
contractació pública per part de
les administracions i a alliberar
els recursos als ajuntaments on
es presten els serveis per a la ciu·
tadania, tal com exigeix la Carta

Europea d’Autonomia Local. El
text va ser aprovat per 16 vots
a favor (PSC, AEB, BeC i la re·
gidora no adscrita) i un vot en
contra (PP).

Ple de juny
Totes les propostes d’acord i mo·
cions presentades a la sessió ordi·
nària del Ple municipal del mes
de juny, que va tenir lloc el dia
28, van ser aprovades per unani·
mitat dels regidors i de les regi·
dores presents. Cal destacar l’ab·
sència excusada del representant
del PP, Rafael Muñoz.
El primer punt que es va debatre
va ser una proposta d’acord per
sensibilitzar el jovent de la ciutat
contra la violència masclista i per
fomentar-hi l’associacionisme fe·
minista. Davant les dades preo·
cupants sobre violència masclista
entre joves, el Ple municipal de
l’Ajuntament va acordar, entre
d’altres, promoure una xarxa ac·
tiva de joventut per la igualtat en
els centres educatius de secundà·
ria i treballar perquè els i les joves
de la ciutat, tant a l’educació pri·
mària com a secundària, es for·
min en prevenció i coneixement
de les causes i les conseqüències
de la violència masclista.
Seguidament, es va aprovar la
proposta d’acord contra la reso·
lució del Departament d’Ense·
nyament per la qual es fa públi·
ca, amb caràcter provisional, la
llista de centres educatius qua·
lificats de màxima complexitat.
Fins el curs 2016/2017, tots els
centres de primària eren consi·
derats centres de màxima com·
plexitat, mentre que cap dels de
secundària rebien aquesta consi·
deració. Amb la nova resolució,
l’escola La Sardana perd aquesta
qualificació i a l’Institut Federica
Montseny no li ha estat recone·
guda. Aquesta decisió determi·
na una nova situació educativa al
municipi que, tal com estableix
el text, “no respon a la seva rea·
litat ni dóna resposta a les seves
necessitats”. Tenint en compte les
dimensions del municipi i la seva
adscripció escolar única, aquesta
decisió pot donar lloc a una situ·
ació de segregació escolar.
Tots els grups van coincidir a re·
butjar la decisió unilateral del
Departament d’Ensenyament
que no ha comptat amb l’opi·
nió de l’Ajuntament ni de la co·
munitat educativa, en paraules
del tinent d’alcaldessa de l’Àrea
d’Acompanyament a les Perso·
nes i regidor d’Educació, Ivan

Sanz, que va coincidir amb la
regidora no adscrita, Elísabet
Ruiz, que el departament, amb
aquestes decisions, divideix la
comunitat educativa. José Pé·
rez, de BeC, va titllar la decisió
de “retallada encoberta”. Al seu
torn, el regidor d’AEB Quim
Duran va qualificar la decisió
del departament de “menyste·
niment” dels Ajuntaments pel
que fa a la planificació educati·
va. Finalment, l’alcaldessa, Eva
Menor, va agrair el suport dels
diferents grups municipals i va
qualificar la decisió de “mos·
tra de menyspreu cap a Badia”.
L’alcaldessa va explicar que les
dades en què es basava la reso·
lució eren “de dubtosa justifica·
ció” i “difícilment creïbles”. Me·
nor també va manifestar que el
departament té una visió parcial
del que és l’educació en una ciu·
tat. L’alcaldessa va voler finalit·
zar recordant que totes les dades
demostren que, a nivell educa·
tiu, “a Badia s’està fent una molt
bona feina i això és un treball
conjunt”.
El text de l’acord explicita el su·
port manifest al contingut de
l’informe adreçat al Departa·
ment d’Ensenyament de la Ge·
neralitat, a qui se sol·licita que
es replantegi i deixi sense efecte
la decisió de modificar la qua·
lificació dels centres escolars
de Badia del Vallès, i atorgui a
tots els centres la qualificació
de màxima complexitat. Tam·
bé es reclama que, en tant que
no es produeixi la rectificació,
es garanteixi per al curs vinent,
l’exercici de la sisena hora a tots
els centres de primària i la igual·
tat de tracte respecte dels recur·
sos assignats a tots i cadascun
del centres educatius.
En la mateixa sessió, també es
va aprovar un acord que insta al
Govern de l’Estat a augmentar,
en els pressupostos generals de
l’Estat (PGE) 2017, l’assignació
destinada a la lluita contra la vio·
lència de gènere i a les polítiques
d’igualtat. Totes les regidores que
van defensar els posicionaments
del seus grups (Mª José Grana·
dos, pel PSC; la regidora no ads·
crita, Elísabet Ruiz; Pilar Paz per
BeC i Teresa Carceller per l’AEB)
van coincidir en considerar in·
suficient la partida dels PGE de·
dicada a aquest tema ja que els
51,4 milions d’euros destinats a
“Actuacions per a la prevenció de
la violència de gènere” i a “Igual·
tat entre dones i homes” només
representen el 0,00011 % del
pressupost de despeses. També

van coincidir en considerar una
prioritat la lluita contra la violèn·
cia de gènere.
Tot seguit es va aprovar la pro·
posta d’acord “Pel rebuig i com·
bat dels comportaments cor·
ruptes a les administracions
públiques i la vida política”. El
text insta a rebutjar tots els com·
portaments corruptes en les ad·
ministracions públiques i en la
vida política i a reclamar al con·
junt de les institucions i les forces
polítiques que hi són representa·
des, que prenguin les iniciatives
polítiques i legislatives necessà·
ries per combatre i evitar com·
portaments corruptes. Entre les
mesures proposades hi ha: dotar
de més recursos i capacitats els
organismes de control, reforçar
la justícia, combatre de manera
específica i integral la corrupció
urbanística, exigir compromisos
de transparència i ètica als repre·
sentants públics, i limitar i con·
trolar el finançament dels partits
polítics.
Igualment, es va aprovar per
unanimitat la moció de BeC de
suport al projecte “Caravana.
Abriendo fronteras”, un projec·
te nascut ara fa un any per de·
nunciar com les fronteres tra·
vessen les vides, els somnis i les
esperances d’aquells que fugen
de la guerra, la persecució o la
misèria. El projecte pretén exigir
que s’estableixin vies segures i le·
gals d’arribada a Europa, i s’acabi
així amb els milers de morts que
es produeixen a la Mediterrània.
Amb l’aprovació d’aquest text,
l’Ajuntament de Badia del Vallès
s’adhereix al projecte esmentat.
Finalment, es va aprovar la mo·
ció de BeC per sol·licitar els béns
immatriculats de la jerarquia ca·
tòlica. El text recorda que, el
1998, el govern del PP va modi·
ficar el Reglament hipotecari per
permetre la inscripció de temples
de culte en el Registre de la Pro·
pietat, cosa que abans no era pos·
sible per la seva naturalesa histò·
ricament pública i per ser béns
fora del comerç. La moció apro·
vada estableix que l’Ajuntament
de Badia del Vallès recapti dels
Registres de la Propietat la llista
de béns immatriculats per l’Es·
glésia catòlica a l’empara i durant
la vigència de l’article 206 de la
Llei hipotecària i faciliti aquesta
informació tant al Ple de la cor·
poració com a la Coordinadora
Recuperando, coordinadora esta·
tal per a la recuperació del patri·
moni immatriculat per l’Església
Catòlica. n
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Grup Municipal PSC

Grup Municipal d’AEB

Dos años de gobierno socialista

NOU ATAC A L’ESCOLA PÚBLICA

Dos años de apuesta por las personas, por la sostenibilidad ambiental y por los derechos sociales y cívicos.

Final de curs mogut als centres d’ensenyament de Badia.

Llegamos al ecuador de la legislatura, aprovechamos este espacio para dar cuenta de las
acciones políticas del gobierno:
Área de Territorio. Trabajamos para mejorar la ciudad: Hemos construido espacios
de juego infantil, y mejorado espacios de la vía pública, e impulsado la diagnosis y pro·
tocolos de retirada de elementos de amianto en nuestra ciudad (hemos empezado en
los edificios escolares, en un año los tendremos libres de amianto). Mejora del servicio de limpieza viaria. Trabajamos en proyectos de futuro de rehabilitación urbana
(mejora de la eficiencia energética, reducción de la pobreza energética y retirada de ami·
anto). Ente otras obras, destacamos el parking y parque de la avenida Mediterráneo,
reforma del Parque Joan Oliver. Respecto al medio ambiente y la eficiencia energética, hemos llevado a cabo intervenciones en dos centros escolares y en diferentes equipamientos públicos.
Área de Servicios Generales. Tenemos las cuentas saneadas, habiendo liquidado prác·
ticamente todos los préstamos pendientes. Seguimos apostando por el comercio badiense a través de programas de dinamización. Más de 1.000 personas han sido atendidas
por la oficina de consumo, ampliando este servicio a los problemas relacionados con las
cláusulas suelo y las preferentes. Seguimos apostando por los planes de ocupación y la
contratación interna: en estos dos años hemos contratado más de 130 personas.
Área d’Acompanyament a les Persones. La línea de trabajo más importante para el PSC.
Las personas son el centro de nuestras políticas: desde la primera infancia con los espacios familiares, o la constitución del Consell dels Infants, como espacio de participación
y de decisión, la adolescencia con los educadores de medi obert que han acompañado a
más de 300 adolescentes, o con la incorporación de espacios de participación hasta
los más mayores (passejades, gimnasia, casal d’avis...)
Somos pioneros en proyectos educativos y comunitarios (Botiga social l’Olivera, L’Inter·
canvi de roba y el huerto comunitario). La Diputación de Barcelona y el Instituto DEEP
nos han premiado como Ciudad Orientadora. Hemos ampliado el horario de la sala
de estudio nocturna. En salud, hemos logrado mantener la base de ambulancias en Badia. Hemos reforzado el área de igualdad.
Hemos mejorado y ampliado el soporte económico a las familias más necesitadas (la
tarjeta Moneder, o la incorporación del servicio de comedor en los casales de verano
gracias a la colaboración con entidades del tercer sector son algunos ejemplos)
Área de Presidencia. La participación es el eje de nuestras políticas (Consells de participació, Reuniones con comunidades, el proyecto Imagina Badia, los primeros presupuestos participativos). Mejora en la seguridad de la ciudad, (reducción de un 10%
de la delincuencia en los dos últimos años). En deportes, hemos creado nuevos espacios
(Johan Cruyff), mejorado las instalaciones deportivas (nuevo material, las máquinas
del gimnasio), rebajado los precios de la temporada de verano y ampliado la temporada de piscina exterior.
Todo esto en 730 días de trabajo, cargados de ilusión y de compromiso seguimos traba·
jando para mejorar la vida de los y las badienses.

El passat 12 de maig el departament d’ensenyament va publicar la llista de centres educa·
tius qualificats de màxima complexitat que estableix un tracte injust als centres educatius
de Badia del Vallès.
L’escola La Sardana i l’institut Federica Montseny perden aquesta qualificació.
Badia és una sola zona d’adscripció educativa i fins ara tots els centres rebien la qualifi·
cació de màxima complexitat que es tradueix en recursos i en homogeneïtat territorial i
social ja que no existeix cap concentració de problemàtica social en uns centres concrets.
Badia té moltes necessitats educatives i la nova situació pot provocar segregació escolar i
recursos diferents als centres.
La sisena hora de l’escola La Sardana no serà d’aplicació obligatòria amb tot el que això
podria comportar. La pèrdua de recursos pot afectar a la manera d’atendre les necessitats
de l’alumnat, des de menys professorat fins a la pèrdua de recursos pedagògics.
Hi ha raons objectives per a lluitar i defensar amb dades la homogeneïtat i complexitat
educativa de Badia.
Les dades de l’informe de pobresa del Consell Comarcal del Vallès Occidental i moltes al·
tres així ho corroboren.
Cal fermesa i unitat de totes per a defensar els recursos de l’escola pública a Badia.
Cal plantar cara al ninguneig del departament a l’ajuntament en tots els assumptes de pla·
nificació educativa anant molt més enllà d’una simple visió economicista.
I finalment cal enfortir els lligams entre la comunitat educativa. Durant el curs 2016-17
el Consell Escolar Municipal no s’ha reunit ni una sola vegada i la data prevista per fer-ho
serà el 4 de juliol quan totes les decisions ja estaran preses i la capacitat de reacció de ma·
res, pares i escoles serà nul·la.
L’AEB hi serà, com sempre, en la defensa dels interessos de l’escola pública de la nostra
ciutat.
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

La participación como solución
Hace unos días Manuela Carmena definía la política como un servicio a la comunidad. Con
precisión y coherencia describía la necesidad de tener instituciones abiertas, dialogantes y
horizontales en las que el espacio común vuelva a recuperar el protagonismo perdido. Las
palabras de Carmena evocaron una reflexión sobre nuestro municipio; sus fortalezas y debi·
lidades. De un municipio que busca su futuro como comunidad, pero que es incapaz de en·
contrarlo por falta de un gobierno municipal que lidere verdaderos procesos de participaci·
ón. Y de esa falta de liderazgo, nace una participación “artificial” y controlada que no se sale
de los cauces previamente marcados. Lo hemos visto en el proceso de Presupuestos Partici·
pativos, que ha dejado insatisfechos a algunas personas implicadas; o con el caso de l’Olive·
ra, proyecto propuesto hace años que no vio la luz hasta que el PSC no tuvo plenas garantías
del absoluto control sobre el mismo.
Esas formas de la política ya no satisfacen a amplios sectores de la ciudadanía que sigue aleja·
da de los temas colectivos impidiendo el verdadero crecimiento social y empoderamiento de
nuevos liderazgos. La idea de domesticar el movimiento social o vecinal es muy propia del
poder con indiferencia de quien lo ejerza. BeC llevamos años defendiendo la participación
como verdadero motor de transformación y revolución social. Por ello, pensamos Badia del
Vallès como un espacio abierto de participación en donde la escucha activa de las razones
del otro para llegar a acuerdos sea el motor del cambio que necesitamos como municipio.
Para BeC, la participación va más allá de entender, como ocurre ahora, el voluntariado o el
asociacionismo como instrumentos de control y propaganda de las políticas municipales. La
diferencia entre liderar y controlar reside en la posición que adoptemos ante un proceso; li·
dero para favorecer caminos de libertad y creación, mientras que controlo cuando marco un
único camino a seguir y los tiempos del mismo.
Impulsar una participación basada en el respeto, la escucha activa, el reconocimiento de los
argumentos y razones del otro, huyendo de las descalificaciones personales, es para BeC el
instrumento más transformador y revolucionario para hacer política. Y por ello, tenemos es·
pacios de participación para hacer de la política una actividad abierta, transparente y cercana
a la ciudadanía. Y por eso también invitamos a la ciudadanía a organizarse con nosotros en
esta “confluencia de gente diversa” llamada Badia en Comú para generar una comunidad ac·
tiva, alerta y con musculatura crítica, que imposibilite que las instituciones sigan en manos
de quienes piensan más en su interés que en el común.
Así, mientras lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo se resiste a morir. Quienes formamos BeC
seguimos defendiendo una manera de entender la política como un servicio a los demás, sin
personalismos ni “salva patrias”. Por ello, os invitamos a trabajar codo a codo con nosotras,
sin líderes autoritarios, máximas ni a apriorismos, y a hacerlo en común. Nos encontra·
réis cada miércoles en el nuevo local de la calle Oviedo que en septiembre inauguraremos.
Y como siempre, en las calles, en los movimientos sociales,...organizando la lucha y el tra·
bajo por la emancipación de la mayoría. Frente al ruido populista del “todos son iguales”,
anti político y protofascista, la gente de BeC seguimos trabajando en una idea de la política
como el arte de transformar la realidad desde el discurso colectivo, la escucha del otro y el
compromiso activo.
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Festa Major 2017
Els dies 16, 17 i 18 de juny, Badia del Vallès va celebrar
la seva Festa Major. Van ser tres dies en els quals, malgrat
la calor, la ciutadania va poder gaudir de les diferents ac·
tivitats programades. Els concerts de divendres i dissabte
i el castell de focs artificials, que enguany anava acompa·
nyat de música, van ser dels esdeveniments més seguits.
Com sempre, les activitats per a infants i les casetes del
Recinte Firal, també van tenir molta assistència.
Els actes van començar oficialment divendres al ves·
pre, amb el pregó que va ser ofert pels joves membres
del Consell dels Infants, que van tenir una participa·
ció molt destacada en la festa gran de la ciutat d’aquest
2017. Així, a banda de donar el tret de sortida oficial a
la celebració, els membres del Consell van proposar -i
recollir propostes-, debatre i presentar als equips tècnics
de l’Ajuntament, diverses de les activitats que, posterior·
ment, es van dur a terme durant la Festa Major.   
Abans del pregó, però, ja havien començat les activi·
tats: al matí hi va haver ball de bastons i sardanes amb
l’alumnat de les escoles de la ciutat. A la tarda, la tradi·
cional –ha arribat ja a la novena edició- gimcana famili·
ar Tastallengües, que, a petició del Consell dels Infants
-que va elaborar les proves-, enguany estava centrada en
el civisme.
Aquella tarda també va tenir lloc la recepció dels espor·
tistes més destacats de Badia que enguany van ser: Paula
Sánchez, Ahmed Akhdim i Sofía Martín (Club Karate
Badia), Alicia Caballero i Valle González (Club Judo Ba·
dia), Leyre Espinosa i Noa Carmona (Club de Rítmica
Badia), i Joel Flores i Jesús Oviedo (badiencs del Club de
Tir Sabadell).
A la nit, els concerts de La Bambula i Muchacho y los
Sobrinos van estar d’allò més concorreguts, com també
ho va estar l’espectacle de la nit de dissabte, a càrrec de
Loca Histèria. També va destacar l’espectacle Swing a la
fresca, organitzat per la FEC al parc de Joan Oliver.
Durant tot el cap de setmana, es van succeir les activitats
esportives. Així, les Instal·lacions de l’av. del Tibidabo

bullien d’activitat de manera ininterrompuda amb el 37è
Torneig de futbol formatiu i de l’amistat, organitzat pel
CD Badia del Vallès, el torneig de tennis del Club de
Tenis Blau Badia, o el Swim Badia, 12 hores de natació
a la piscina exterior. A més, el Complex Esportiu va aco·
llir un torneig de tennis taula a càrrec de joves de Badia
i una competició de kates de karate -que va aplegar for·
ça públic- diumenge, i dissabte, un dia sencer de judo
com a commemoració del 40è aniversari del Club Judo
Badia. Entre les activitats emmarcades en aquesta efemè·
ride, hi va haver l’homenatge que va rebre el fundador
del club, Isabelo Pacheco, i l’entrenament a càrrec de la
seleccionadora espanyola Infantil i Cadet Esther San Mi·
guel, campiona d’Europa, tercera en el Campionat del
Món i 5a en els Jocs Olímpics de Beijing 2008.
Les activitats infantils també van tenir força acceptació.
Diumenge al matí, el parc de Joan Oliver es va omplir de
rialles, diversió i força aigua, que va ajudar els petits i els
no tan petits, a passar millor la calor.
I també al parc, diferents entitats com ara l’AECC, l’As·
sociació de Vidus i Vídues o l’Associació dels Amics dels
Animals i de les Plantes de Badia van instal·lar les se·
ves paradetes solidàries, mentre la Casa de Castilla-La
Mancha hi organitzava la sisena Trobada de Puntaires.
També el Pla de Desenvolupament Comunitari va ser-hi
present amb un estand amb plantes medicinals, una ex·
posició fotogràfica (amb imatges del Club de Fotografia
de Badia) i el lliurament de premis del Concurs de jar·
dins de l’Associació de Veïns/es.
La plaça de les Entitats va acollir una exhibició de taitxí i diversos tallers (de mandales, de memòria, de ràdio
o de periodisme), tot organitzat per la Fundació Cívica
l’Oreneta que, a més, va commemorar amb una projec·
ció al Casal Cívic, el seu 10è aniversari.
El Casal de Joves va ser un altre dels punts neuràlgics
de la festa: va acollir el Let’s go party, amb activitats, ta·
llers, música i més (que va comptar amb la col·laboració
de la Fundació Autònoma Solidària); la Mostra artística,
amb balls, concerts, música i discoteca, entre d’altres, a

càrrec de joves de Badia; el Badia ‘n’ Rock, organitzat per
l’AIGMB, en què van actuar els grups Bellako, We Exist
Even Dead, Tales of Gaia, Black Star i La Mansión, i,
finalment, la Holi Party, que va congregar nombrós pú·
blic de totes les edats, vestit de blanc, esperant per llen·
çar a l’aire la pols de colors típica d’aquest festival d’ori·
gen hindú.

Trobadia 20 anys
La plaça Major va acollir la celebració dels 20 anys del
Trobadia, una mostra de balls d’aquí i de fora que ja s’ha
convertit en un clàssic de la festa gran badienca, i que es
podien gaudir mentre es tastaven diferents tapes d’arreu
de l’Estat a un preu molt econòmic. Tot això gràcies a
l’esforç i participació de diferents entitats culturals de la
nostra ciutat.
El Recinte Firal també va acollir actuacions. A més de les
esmentades va haver-hi coros, exhibicions de coreografi·
es de gimnàstica rítmica i de zumba i música, com la que
va acompanyar el Concert-vermut, una actuació en di·
recte que va amenitzar la primera Mostra de pintxos del
recinte, on cada caseta va oferir una tapa diferent. Com
sempre les casetes de les diferents entitats i partits polí·
tics presents van acollir molta gent, per prendre alguna
cosa entre amics o tastar bon menjar.
El punt final a la festa major el va posar el Castell de focs
artificials, que enguany era piromusical i que va agradar
molt.
La Festa Major d’enguany ha apostat pel civisme i per la
tolerància zero amb el sexisme i la LGTBIfòbia. També
per la sostenibilitat. En aquest sentit, les casetes del Re·
cinte Firal van fer servir gots reutilitzables que, al final de
la festa, es podien tornar, recuperant el preu que l’usua·
ri/ària n’havia pagat. Els tres dies de festa es van desen·
volupar sense incidències destacables. L’Ajuntament vol
donar les gràcies i felicitar les persones i entitats impli·
cades en l’organització de les activitats i el seu correcte
desenvolupament, i agrair a la ciutadania la participació
i el civisme. n
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Bona acollida de la segona
edició del servei de sala
d’estudi a la biblioteca
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament
de Badia del Vallès, en col·laboració
amb la Biblioteca Vicente Aleixandre,
ha posat en marxa el servei de sala d’es·
tudi. Enguany, aquest servei s’ha ofert
del 15 de maig al 22 de juny, i ha estat
utilitzat per un total de 232 persones,
la majoria (96,5 %) badiencs i badien·
ques que han preparat els exàmens du·
rant aquestes jornades.
Una de les novetats més significatives, i
millor valorades pels usuaris del servei,
ha estat l’ampliació horària, que ha pas·
sat de les 36 hores setmanals de l’edició
de l’any passat, a les 60 hores setmanals
d’aquesta edició.
Aquest canvi és la resposta a una de
les peticions més demandades pels es·
tudiants usuaris dels servei al 2016.
Així doncs, enguany han pogut gaudir

d’aquest espai d’estudi durant tots els
matins, de dilluns a diumenge, de 10
a 14 h, totes les nits de dilluns a diven·
dres, de 20.30 a 00.30 h, i els caps de
setmana de 17 a 23 h.
Com a dades curioses, del total de 324
h de servei, la franja horària que més
afluència de públic ha tingut ha estat
de les 21 a les 00 h, i del total d’estu·
diants que n’han fet ús, el 61,5% han
estat estudiants de batxillerat i/o cicles
formatius, el 32,1% estudiants univer·
sitaris i el 6,4% restant han estat opo·
sitors.
Aquestes dades, i les valoracions fetes
pels propis usuaris del servei, ratifiquen
la bona acollida per part de la comu·
nitat estudiantil, i posen de manifest la
necessitat de consolidar aquest servei al
municipi durant l’època d’exàmens. n

L’escriptora Blanca Busquets,
protagonista de la II Trobada de
Clubs de Lectura de Badia del Vallès
La Biblioteca Vicente Aleixandre va aco·
llir, el passat 23 de maig, la segona Troba·
da de Clubs de Lectura de Badia del Va·
llès, que va comptar amb la participació
de l’escriptora Blanca Busquets, autora
del llibre Jardí a l’obaga¸ lectura que va
centrar la sessió.
A la trobada, organitzada conjuntament
per la biblioteca i el Servei Local de Ca·
talà de Badia del Vallès amb l’objectiu de
promoure la lectura de llibres en català a la
nostra ciutat, van assistir les persones que
formen part dels tres clubs de lectura de
la població: Entre Palabras, Compartim

Lectures i Cafè i Lletres. Després de con·
testar les preguntes de les persones assis·
tents, Blanca Busquets va signar i dedicar
llibres seus a tothom que li ho va demanar.
L’acte va comptar amb el suport de la Ins·
titució de les Lletres Catalanes (ILC).
Els membres dels clubs de lectura de
la població valoren molt positivament
aquesta trobada conjunta que, per segon
any consecutiu, els ha permès compartir
la lectura d’un llibre amb el seu autor. A
la trobada de l’any passat, van poder in·
tercanviar impressions amb l’escriptor
Ramon Solsona. n

Nou període d’inscripció i matrícula
per als cursos de català per a
persones adultes
A partir del 10 de juliol i tot el mes de
setembre (agost tancat), el SLC de Ba·
dia del Vallès iniciarà un nou període de
matrícula per als cursos de català que co·
mençaran el 2 d’octubre.
Com sempre, el SLC ofereix a la població
cursos orals i escrits de diferents nivells,
presencials i a distància, que inclouen ac·
tivitats culturals complementàries dins
i fora de la població. Els cursos del SLC
permeten obtenir la titulació oficial i els
exàmens es fan a Badia del Vallès.
Enguany, com a novetat, el SLC oferirà
un curs de català a distància de nivell C2

(antic nivell D), adreçat a totes aquelles
persones que ja tenen el nivell C1 (an·
tic nivell C) o que mitjançant una prova
de nivell acreditin que tenen els coneixe·
ments per poder fer el curs C2. Per fer
la prova de nivell per accedir a qualse·
vol dels cursos, cal demanar dia i hora al
SLC de Badia del Vallès. n

Per a més informació cal trucar
al SLC de Badia:
- tel: 93 729 34 34
- correu: badia@cpnl.cat
- adreça: 2a planta del Casal Cívic
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8a edició dels Premis a l’Excel·lència
L’Auditori Municipal va aco·
llir, el 4 de juliol, el lliurament
dels Premis a l’Excel·lència,
que enguany han arribat a la
vuitena edició.
L’acte va ser conduït per Ser·
gio Mengual i Resnit, un raper
badienc que va oferir una mos·
tra del seu talent al públic. La
gala també va incloure l’actua·
ció de la jove Carla Armesto al
piano i del mag Daúc, que va
sorprendre tothom amb el seu
espectacle de mentalisme.

d’Ensenyament del Vallès Oc·
cidental, Francisco Marín,
i les representants de l’AM·
PA de l’INS Federica Mont·
seny, Toñi Delgado, i de l’INS
Badia del Vallès, Isabel Co·
bles. L’acte també va comptar
amb la presència de la regido·
ra de Benestar Social, Igualtat
i Gent Gran i Dependència,
Ma. José Granados; la regidora
de l’AEB, Teresa Carceller; els
regidors de BeC, José Pérez i
Pilar Paz, i la regidora no ads·
crita, Elísabet Ruiz.

El lliurament de premis va
anar a càrrec de l’alcaldessa,
Eva Menor; el tinent d’alcal·
dessa quart i regidor d’Edu·
cació, Ivan Sanz; l’inspector

En el seu discurs, l’alcaldes·
sa va destacar la importància
de la comunitat en l’educació
dels infants i com aquests són
un reflex de la societat en si

Foto de grup dels premiats, presentadors, artistes i autoritats presents a l’acte

mateixa. També va recordar als
i les joves estudiants, el valor
de la constància.
El Premis a l’Excel·lència re·
coneixen els millors expedi·
ents acadèmics obtinguts a la

secundària obligatòria i al batxi·
llerat, la millor trajectòria als ci·
cles formatius i als programes de
formació i inserció, i les menci·
ons especials a la superació per·
sonal. Els premiats van rebre un
diploma commemoratiu i un

Graduacions dels instituts de Badia del Vallès
Els dies 22, 26 i 27 de juny van
tenir lloc els diferents actes de
graduació dels instituts de la
ciutat.
L’INS Badia del Vallès va cele·
brar-los en tres dies diferents,
un per als cicles formatius i el
curs d’accés al grau superior, un
per a l’ESO i un altre per al bat·
xillerat L’INS Federica Mont·
seny, en canvi, va escollir el 27
de juny per dur a terme dues ce·
rimònies: primer, la de l’alum·
nat de 4t d’ESO i, en acabat, la
de Batxillerat.
Tots els actes van comptar, com
no podia ser d’una altra mane·
ra, amb l’alumnat i les famílies,
el professorat i l’equip directiu
de cada centre; i, també, amb

la presència de l’alcaldessa, Eva
Menor, o el tinent d’alcaldessa
de l’Àrea d’Acompanyament a
les Persones i regidor d’Educa·
ció, Ivan Sanz.
Van ser cerimònies plenes d’ale·
gria pels èxits aconseguits, il·
lusió pel futur que es presenta
al davant de l’alumnat graduat i
un punt d’emoció, especialment
en aquells casos, com els de bat·
xillerat o cicles formatius, en els
quals els i les estudiants s’acomi·
adaven dels centres i dels com·
panys per encetar un nou camí
acadèmic o laboral.
Podeu veure’n les fotos al web
municipal:
http://www.badiadelvalles.cat/
document.php?id=5260 n

xec de 195 euros com a suport
econòmic per als seus estudis.
Galeria de fotos de l’acte dispo·
nible al web de l’Ajuntament:
http://www.badiadelvalles.cat/
document.php?id=5272 n
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Cloenda del projecte Cruïlla 2016-2017
L’acte de cloenda del projecte
Cruïlla d’aquest curs 2016-2017
va tenir lloc el passat 20 de juny
a la Biblioteca Vicente Aleixan·
dre. La cloenda va comptar amb
la presència de l’alcaldessa de
Badia del Vallès, Eva Menor, i
els directors de l’INS Badia del
Vallès, Ángel Vadillo, i de l’INS
Federica Montseny, Maite Ser·
rano, a més de la pràctica tota·
litat de l’alumnat participant
en el programa. Entre el públic
també hi havia, entre d’altres,
el tinent d’alcaldessa de l’Àrea
d’Acompanyament a les Perso·
nes i regidor d’Educació, Ivan
Sanz, i els regidors de l’AEB,
Miguel Rodríguez, i de BeC,
Pilar Paz, i, també, algun repre·
sentant de les empreses on els i
les alumnes han dut a terme les
seves pràctiques.
En primer lloc l’alcaldessa va de·
dicar unes paraules als assistents,
especialment a l’alumnat par·
ticipant en el projecte, a qui va

felicitar per la feina feta i va de·
sitjar que l’experiència els resul·
tés profitosa tant en les decisions
formatives i laborals que han de
prendre a partir d’ara, com per
al seu projecte de vida. La pri·
mera edil badienca va desta·
car la importància de la forma·
ció i va remarcar el compromís
de l’Ajuntament amb l’educa·
ció i amb els centres educatius
de la ciutat. L’alcaldessa també
va voler agrair la col·laboració
de les empreses que ofereixen
llocs de pràctiques i va titllar el
projecte Cruïlla d’”exemple de
col·laboració entre els diferents
agents de la nostra comunitat”.
Al seu torn, la directora de l’INS
Federica Montseny, Maite Ser·
rano, va voler agrair a l’Ajun·
tament, a les empreses col·
laboradores, al professorat i a
l’alumnat, la seva feina. Va de·
clarar-se orgullosa de tot allò
que aquests darrers havien acon·
seguit i va destacar el Cruïlla

com “el projecte que dóna sentit
a tot el que fem a l’institut”.
Finalment, Ángel Vadillo, di·
rector de l’INS Badia del Va·
llès, va ratificar els agraïments
que s’havien fet en les interven·
cions anteriors i va parlar del
futur, a l’hora que posava l’ac·
cent en l’esforç que hauran de
dur a terme els i les alumnes

d’ara endavant, a qui va deixar
un prec: “no deixeu de plante·
jar-vos reptes”.
Seguidament, va arribar el torn
de l’alumnat. Els de l’INS Ba·
dia del Vallès van presentar un
power point sobre les seves ex·
periències en les diferents em·
preses, que van anar rememo·
rant un per un. L’alumnat del
Federica Montseny, per la seva
banda, va presentar un vídeo on
explicaven també com havien
anat les seves pràctiques.
Finalment, un per un, van anar
recollint els seus diplomes i cer·
tificats de pràctiques, de mans
de les autoritats presents.
En total van ser 31 els alum·
nes de 4t d’ESO dels dos insti·
tuts de Badia participants en el
projecte i 21, les empreses col·
laboradores (de Badia, Barberà,
Cerdanyola i Sabadell), a més

de diferents espais municipals.
Els i les joves han realitzat un
procés d’orientació als instituts,
en col·laboració amb l’Ajunta·
ment i s’han preparat per a les
seves estades en empreses, en
les quals han dut a terme unes
120 hores de pràctiques. L’ex·
periència, com sempre, ha re·
sultat molt positiva per a totes
les parts.
L’objectiu del projecte Cruïlla
és la promoció de l’èxit educa·
tiu, amb l’oferta d’espais forma·
tius significatius i ajustats a les
característiques de l’alumnat,
que l’ajudin a millorar la vin·
culació i el compromís amb el
propi itinerari formatiu. El pro·
jecte tracta d’apropar el jovent a
la realitat del mercat laboral de
l’entorn, ajudant-los a aprendre
moltes de les competències ne·
cessàries que es requereixen en
una empresa, i així augmentar la
seva motivació vers els estudis. n

Comiat del Programa de Formació i Inserció 2016-2017
El dilluns 3 de juliol va tenir
lloc l’acte de cloenda del Pro·
grama de Formació i Inserció
(PFI) en el perfil professional
d’Auxiliar de Comerç i Atenció
al Públic. La cloenda es va dur
a terme a la Biblioteca Vicente
Aleixandre, i va comptar amb
la presència de l’alcaldessa, Eva
Menor, el tinent d’alcaldessa
de l’Àrea d’Acompanyament a
les Persones i regidor d’Educa·
ció, Ivan Sanz, representants del
professorat del curs, l’alumnat
participant i alguns familiars.

1.008 hores, de les quals 180 h
són de pràctiques, i s’estructura
en mòduls: de formació general,
en els quals s’imparteixen com·
petències instrumentals bàsi·
ques, i de formació professional,
que inclouen pràctiques en em·
preses. El curs també inclou ac·
cions de seguiment i orientació
a l’alumnat. Enguany, els i les
alumnes han participat, a més,
en diferents actuacions comuni·
tàries, com ara la Cavalcada de
Reis, la Fira de les Professions o
la botiga solidària L’Olivera.

El PFI d’Auxiliar de Comerç
i Atenció al Públic consta de

L’Ajuntament desenvolupa polí·
tiques educatives complexes, amb

l’objectiu de respondre a les ne·
cessitats del jovent que ha expe·
rimentat dificultats en el sistema
educatiu. Es treballa per garantir
el dret a l’educació i a l’èxit edu·
catiu i, en aquest cas, també per
garantir segones i terceres oportu·
nitats. Els PFi van adreçat a joves
no ocupats entre 16 i 21 anys que
han deixat els estudis obligatoris
sense obtenir la titulació i que no
participen en cap acció formativa.
L’objectiu principal és proporci·
onar a aquests joves la formació
bàsica i professional, que els com·
porti l’aprenentatge d’un ofici,
que els permeti millorar les seves
perspectives de futur. n
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Lliurament de premis del Certamen
Minerva als millors treballs de
recerca de l’alumnat de batxillerat
El 30 de maig, l’Auditori Mu·
nicipal va ser l’escenari de la
mostra del 15è Certamen Mi·
nerva, organitzat pel Centre de
Recursos Pedagògics del Va·
llès Occidental del Departa·
ment d’Ensenyament, amb la
col·laboració dels ajuntaments
de Badia del Vallès i Barberà
del Vallès. L’acte consistia en
la presentació i el lliurament
de premis dels treballs de re·
cerca guardonats en aquest cer·
tamen, adreçat a l’alumnat de
batxillerat d’ambdues ciutats.
L’esdeveniment va comptar
amb la presència de les alcal·
desses de Badia i Barberà, Eva
Menor i Sílvia Fuster, respec·
tivament, i el director adjunt
del Serveis Territorials d’Ense·
nyament del Vallès Occidental,
Fernando García Ortiz, que
van ocupar la taula presiden·
cial. Van estar acompanyats,
també, pel tinent d’alcaldessa
de l’Àrea d’Acompanyament a
les Persones i regidor d’Educa·
ció de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, Ivan Sanz, la regi·
dora d’Igualtat, Benestar Soci·
al i Gent gran i Dependència,
Mª José Granados, a més del
professorat dels quatre insti·
tuts (Badia del Vallès, Federi·
ca Montseny, Can Planas i La
Romànica), l’alumnat premiat
i les seves famílies.
Entre els treballs presentats,
cada centre en va poder selecci·
onar dos, després de valorar-ne
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Fi de curs per al projecte LECXIT
El 7 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda del projecte LEC·
XIT d’aquest any a Badia del Vallès. El LECXIT és un programa
que pretén incrementar l’èxit educatiu dels infants mitjançant la
millora de la seva comprensió lectora, amb un treball de lectu·
ra acompanyada gràcies al voluntariat i la implicació de l’entorn
d’aquests infants.
L’acte de cloenda va comptar amb la participació de l’alcaldes·
sa, Eva Menor, i el tinent d’alcaldessa i regidor d’Educació, Ivan
Sanz, a més de les persones voluntàries, els infants participants
-tots ells, alumnat de 4t de primària de les escoles de la ciutat- i
les seves famílies. n

Foto de grup de l’alumnat premiat en el 15è Certamen Minerva, amb les autoritats

l’interès del tema, el rigor cien·
tífic, la presentació del treball
i les competències desenvolu·
pades per l’alumnat. El premi
té com a propòsit incentivar la
recerca i esperonar la curiositat
investigadora dels i de les joves
estudiants de Batxillerat.
Finalment, els treballs premiats
de la quinzena edició del Cer·
tamen Minerva van ser:

Badia del Vallès
- Coneixem els ciutadans de Badia la glàndula tiroide?, de
Rosa Maria García Santos
(Institut Badia del Vallès).
-	 El núvol, és tan segur com ens
fan creure?, de Jared Guisado
Lozano, Rubén Reyes Andra·
des i Adrián Sánchez Carrei·
ra (Institut Federica Mont·
seny)
-	 Els Nasca de Barcelona, de
Carla Armesto Delgado i

Óscar Piñeiro Bermejo (Ins·
titut Federica Montseny)
- Treballant amb Arduino, de
Gerard Ciurana i Carceller
(Institut de Badia del Vallès).

Barberà del Vallès
-	 Efectes de la contaminació de
rius i llacs en els peixos, de
Paula López Molina i Raúl
Simó Marín (Institut Can
Planas)
-	 El maltractament animal.
Una aberració del segle XXI,
de Yael Carrasco Hernánez,
Iván Chamorro Fernández i
Maria Espinosa Salinas (Ins·
titut Can Planas)
-	 L’Efecte Pigmalió: realitat o
ficció?, de Marina Gea Gon·
zález i Alícia Pou Calderón
(Institut La Romànica)
-	 Sense gluten, gràcies, d’An·
na Nogales García i Andrea
Yébenes Toscano (Institut La
Romànica). n
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I Setmana Matemàtica de
l’escola Las Seguidillas
L’alumnat de l’escola Las Se·
guidillas (de P3 a 6è de primà·
ria) va prendre part entre el 6 i
el 9 de juny, en la primera Set·
mana Matemàtica del centre:
una mostra plena d’activitats
lúdiques i didàctiques, totes
elles relacionades amb les ma·
temàtiques, i adaptades als ni·
vells respectius.
Els i les alumnes van poder ju·
gar a dames, bingo, enfonsar el
vaixell o al rummy, entre d’al·
tres, a més de prendre part en
jocs de pistes, d’ordinadors,
enigmes, de construcció, de
simetria o, fins i tot, en balls.
Tot, des d’un enfocament ma·
temàtic. Els infants també van
poder aportar la seva mirada
matemàtica de Badia, amb una
mostra fotogràfica (l’alumnat
de 5è i 6è) o a partir de dibui·
xos (els de 3r i 4t, principal·
ment).

L’equip de Las Seguidillas
es classifica cinquè en el
Campionat català d’Escacs
per escoles
El passat 14 de maig va tenir
lloc el III Campionat Català
d’Escacs per Escoles. L’escola
Las Seguidillas hi va participar
amb un equip de categoria ale·
ví que es va classificar en una
meritòria cinquena posició fi·
nal. L’equip badienc va fer un
gran paper i va ser l’únic que
va puntuar davant l’escola gua·
nyadora. n

Concurs Pangea de
matemàtiques
La Setmana Matemàtica és un
complement a la feina que du·
rant tot el curs es duu a terme
a l’escola on, per exemple, es
fa una hora de joc matemàtic
a la setmana. Es tracta d’una
iniciativa molt interesant per

fer que els infants aprenguin
i s’acostin a les matemàtiques
des d’un perspectiva lúdica.
Tant l’alumnat com el profes·
sorat participant van acollir la
Setmana Matemàtica de mane·
ra molt positiva. n

Per una altra banda, l’alum·
ne Rafael Muñoz, de 6è, va re·
presentar el mateix centre a les
proves matemàtiques del Con·
curs Pangea, que van tenir lloc a
Barcelona i a les quals va prendre

part l’alumnat més brillant de
tot Catalunya. L’alumne de Las
Seguidillas va accedir a la prova
amb la 75a millor nota a nivell
estatal (de 13.271) i la 10a (de
2.451) a nivell provincial. n
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Celebració de la Petita Fira
de les Professions
El pavelló del Complex Espor·
tiu va ser l’escenari, el passat
11 de maig, de la Petita Fira
de les Professions, una activi·
tat que forma part del projecte
d’orientació que duu a terme
l’Ajuntament en col·laboració
amb els instituts i les escoles de
la ciutat.
Al llarg del matí, l’alumnat de
4t de primària de les escoles Las
Seguidillas, La Jota i La Sarda·
na, va participar en una gimca·
na dinamitzada per l’alumnat
de 3r d’ESO de l’INS Federica
Montseny, que va representar el
rol de professionals de diferents
àmbits. Els més petits i petites,
dividits en grups, van fer un re·
corregut per diferents espais i
van poder parlar amb els i les
“professionals” -l’alumnat de 3r
d’ESO- i conèixer, d’una mane·
ra lúdica i atractiva, qüestions
relacionades amb les caracte·
rístiques de les diferents feines
(competències professionals,
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tasques que s’hi duen a terme,
formació necessària...).
Per tal de preparar l’activitat,
durant els mesos previs, l’alum·
nat de 3r d’ESO havia dut a
terme diferents sessions de tre·
ball en les quals, primer, van
escollir una professió a partir
dels seus interessos; posterior·
ment, van formar grups de tre·
ball i, per últim, van entrevistar

L’alumnat de 4t de primària i 3r d’ESO va col·laborar en la celebració de la Petita Fira de
les Professions

professionals del sector escollit
per tal de conèixer la professió
de primera mà i en profunditat.
Les professions representades a
la Petita Fira van ser: enginyer/a
mecànic/a,
enginyer/a
aeronàutic/a,
enginyer/a
informàtic/a, tanatopràctic/a,
gestor/a cultural, policia mu·
nicipal,
mosso/a
d’esqua·
dra, dissenyador/a de video·
jocs, dissenyador/a gràfic/a,
assessor/a d’estilisme i moda,
maquillador/a
de
cinema,
entrenador/a personal, mestre/a
de primària, mestre/a d’infantil,
orientador/a, cap d’obra, metge/
essa, cuiner/a, periodista, psicò·
leg/òloga i tatuador/a.
La jornada, de la qual totes les
parts involucrades van fer una
valoració molt positiva, va es·
devenir un interessant espai de
trobada i intercanvi entre amb·
dues generacions al voltant de la
construcció d’itineraris educa·
tius i projectes de vida. n
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Luis Grima bat el rècord de la Cursa Ba

Podi cat. Promesa femení

Podi cat. Promesa masculí, amb el guanyador de la Cursa 10 km, Luis Grima

Podi cat. Veterans femení

Podi cat. Sènior masculí

Podi cat. Veterans masculí

Podi de la Cursa Popular (cat. femenina)

Podi cat. Grans veterans masculí

La guanyadora de la Cursa 10 km, Marta Planas (cat. Sènior femení)

Podi de la Cursa Popular (cat. masculina)
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adia 10 km en una edició amb novetats
El diumenge 14 de maig es va
celebrar una nova edició de la
Cursa Badia, que va comptar
amb la participació d’uns 700
esportistes, entre totes les pro·
ves.

El guanyador de la cursa, Luis Grima.

La jornada es va obrir amb la
Cursa 10 km, adreçada a cor·
redors habituals, més preparats
per afrontar els 10.000 metres
del seu recorregut. Malgrat la
calor, el vencedor de la cur·
sa d’enguany, el badienc Luis
Grima, va batre el rècord de la
competició, ja que va aturar el
cronòmetre als 00:34:30, mi·
llor marca de sempre als 10 km
badiencs. Grima va precedir
Jordi Monsalve, que va córrer
la prova en 00:36:35 i Manu·
el Clua, que va trigar 00:37:12
a completar el recorregut. En
categoria femenina, la guanya·
dora va ser Marta Planas, amb
un temps de 00:49:25, segui·
da de Mari Carmen Ramos
(00:50:26). La tercera classi·
ficada va ser Carolina Nieva,
amb un crono de 00:51:39.
Pel que fa a la Cursa Popular,
que recorria una distància de
3,5 km, Houssan Chelbae es va
proclamar vencedor (00:11:46)
seguit de José María Prieto, amb
un temps de 00:13:06, i Pau Ál·
varez (00:13:51). En categoria
femenina, la primera classifica·
da (i vuitena de la general) va ser
Nuria Álvarez, amb un temps de
00:16:16. Seguidament, en se·
gona posició va arribar Ámbar
Tomas, que va aturar el crono
als 00:16:37, i tercera, Carla Ál·
varez (00:18:47).

L’edició d’enguany ha compor·
tat alguna novetat respecte edi·
cions anteriors. La primera, la
celebració de la Fira del Corre·
dor, que va comptar amb una
bona afluència de públic, com
per exemple, participants de les
diferents proves, que hi havien
de recollir els dorsals i, també,
els xips identificadors -una al·
tra de les novetats- per als qui
van prendre part en la Cursa 10
km i la Popular. La fira va te·
nir, a més, l’especial participa·
ció de l’Associació de Comer·
ciants, que hi va instal·lar una
paradeta. També hi va haver
paradetes dels patrocinadors i
col·laboradors en la cursa i acti·
vitats per als més petits.
Una altra de les col·laboracions
destacades d’aquesta edició va
ser la de l’Obra Social “la Cai·
xa”, que va fer entrega d’una do·
nació de 1.500 euros a l’Associ·
ació Contra el Càncer (AECC)
de Badia del Vallès. Recordem
que, a més, part dels diners re·
captats per les inscripcions en
la cursa també van anar a parar
a l’AECC de Badia del Vallès.
En aquest cas, un total de 420
euros, que se sumen a la xifra
aportada per l’entitat bancària.
Cal destacar la tasca duta a ter·
me per les persones voluntàri·
es, que van contribuir perquè
la celebració de la Cursa fos un
èxit, un cop més, i també als
comerços i entitats de la nos·
tra ciutat, per la seva presència
i col·laboració en forma d’ob·
sequis, premis i serveis per als
participants. n

CLASSIFICACIONS
Cursa 10 km
Promesa masculí
1. Luis Grima (00:34:30)
2. Jordi Monsalve (00:36:35)
3. Marc Ruiz (00:38:30)

Promesa femení
1. Marina Pérez (00:58:04)

Sènior masculí
1. Manuel Clua (00:37:12)
2. Alberto Prados (00:38:18)
3. Josep Sanjuan (00:39:37)

Sènior femení
1. Marta Planas (00:49:25)
2. Marta Lozano (00:54:59)
3. Raquel Sánchez (00:59:26)

Veterans masculí
1. Rafael Sanjuán (00:39:15)
2. Diego Cívico (00:40:15)
3. Abdellatif El Khal (00:40:36)

Veterans femení
1. Mari Carmen Ramos (00:50:26)
2. Carolina Nieva (00:51:39)
3. Eva Santana (00:52:49)

Grans veterans masculí
1. José Plaza (00:48:51)
2. Manuel Cañadillas (00:50:33)
3. Luis Domínguez (00:50:48)

Cursa Popular
Masculí
1. Houssan Chelbae (00:11:46)
2. José María Prieto (00:13:06)
3. Pau Álvarez (00:13:51)

Femení
1. Nuria Álvarez (00:16:16)
2. Àmbar Tomàs (00:16:37)
3. Carla Álvarez (00:18:47)
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Jesús Oviedo, subcampió de Catalunya de Joves
Promeses de tir amb carrabina d’aire comprimit
El badienc Jesús Oviedo va
quedar segon en la modalitat
de carrabina d’aire comprimit
categoria cadet, en el Campi·
onat de Catalunya de Joves
Promeses que es va celebrar
diumenge passat, a Mollet del
Vallès.
En una competició molt in·
tensa, Oviedo va aconseguir
392,8 punts, a poc més de tres
punts del primer classificat,
Juan Cecilia, que va obtenir
una puntuació de 396,1. Jesús
Oviedo iguala, així, el resultat
que va aconseguir l’any passat
el també badienc Joel Flores
que, enguany, ha obtingut la
vuitena posició, amb un total
de 381,6 punts.
Es dóna la circumstància que
els dos tiradors badiencs, que
competeixen amb el Club Tir
Sabadell, han estat distingits
aquest any tant a la gala de la
Nit de l’Esport -tercer (J. Flo·
res) i cinquè (J. Oviedo) en la
categoria de Millor promesa
esportiva- i, més recentment,
en la recepció als esportistes
badiencs més destacats de la
temporada, que es va celebrar
el divendres 16 de juny coinci·
dint amb la Festa Major. n

Jesús Oviedo, amb l’alcaldessa i el regidor d’Esports, a la recepció als esportistes més destacats

Joel Flores, posa amb l’alcaldessa, Eva Menor, i el regidor d’Esports, Josep Martínez, a la recepció

de la temporada que va tenir lloc durant la Festa Major

als esportistes més destacats de la temporada

Bon paper del Football Team Seguidillas a la final
nacional del Cruyff Courts 6vs6
El Football Team Seguidillas,
l’equip guanyador de la com·
petició femenina del Cruyff
Courts 6vs6 de Badia, va ju·
gar l’11 de juny la fase final del
campionat nacional, que va te·
nir lloc a Igualada. Les badien·
ques, que van jugar un total de
4 partits, no van poder passar
de quarts de final, després d’ha·
ver superat la primera fase eli·
minatòria.
Malgrat tot, les joves jugado·
res s’ho van passar d’allò mes bé
jugant a futbol i van poder, a
més, gaudir de diferents activi·
tats que s’havien organitzat de

manera paral·lela, com ara jocs
d’aigua i de punteria o inflables
gegants. A la fase final, que va
tenir lloc a Igualada, van pren·
dre part equips de tot Catalu·
nya i de la resta de l’Estat.
Recordem que el passat 12 de
maig, els equips guanyadors del
campionat Cruyff Courts 6vs6
que es va celebrar a Badia del
Vallès el passat mes d’abril, on
van participar més d’un cente·
nar d’alumnes de 5è i 6è de les
tres escoles de la ciutat, van ju·
gar la final regional del torneig
contra els equips guanyadors de
Terrassa. L’equip femení es va

classificar per jugar la final na·
cional, mentre que l’equip mas·
culí, La Segui al Poder, no va
poder superar el seu rival.
Per una altra banda, el dijous
8 de juny, va tenir lloc el partit
final de la lliga de futbol orga·
nitzada conjuntament pels ser·
veis d’Adolescència i d’Esports
de l’Ajuntament i l’AEE. Final·
ment, els Estrella Roja van gua·
nyar la final disputada contra
els Ballartinaikos, que van aca·
bar com a guanyadors del pre·
mi al fairplay. Tots ells podran
gaudir d’una entrada a un parc
aquàtic. n

Components del Football Team Seguidillas
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Cloenda del cicle de passejades per a la gent gran
Ja ha finalitzat l’edició d’en·
guany de les passejades per a
la gent gran, emmarcades en
el cicle A cent cap els cent! de
la Diputació de Barcelona. En
aquesta edició, la nostra ciu·
tat compartia caminades amb
Sant Joan de Mediona (l’Alt
Penedès), Vilanova del Camí
(l’Anoia) i Sitges (el Garraf ).
Com cada any, hi va haver una
darrera passejada de cloenda, a
la qual van participar, en dos
dies diferents, totes les ciu·
tats que prenen part en aques·
ta iniciativa. La cita va ser els
dies 16 i 17 de maig a Grano·
llers (Vallès Oriental). La de·
legació badienca, formada per

50 persones, hi va participar el
dia 17, al costat de 27 munici·
pis més. Entre tots van sumar
més d’un miler de caminaires.
Després de la passejada, hi va
haver un dinar de germanor i
el lliurament de diplomes a les
persones assistents. Per part de
la nostra ciutat, va pujar a reco·
llir el diploma, de mans de l’al·
caldessa, Eva Menor, i en repre·
sentació de tots els participants
badiencs, Candelària, que amb
els seus 83 anys era la integrant
de més edat del seu grup.
La ronda de passejades d’en·
guany va començar al mes de
novembre a Mediona on els ca·
minaires, entre ells 45 badiencs
i badienques, van fer un recor·
regut d’uns 8 km. L’1 de fe·
brer, la cita va ser a Vilanova
del Camí. 55 persones van for·
mar l’expedició badienca que
va passejar pel parc fluvial del
riu Anoia i pel camí del bosc,
entre d’altres. Al març va ser el
torn de Sitges, que va rebre un
total de 175 caminaires, entre
ells, 57 provinents de la nos·
tra ciutat. El recorregut, sen·
se grans desnivells, va resultar
en un agradable passeig per la
muntanya que va permetre
gaudir d’unes fantàstiques vis·
tes al mar.

Foto del grup de badiencs i badienques al davant del Pi d’en Xandri, a la passejada que va organitzar la nostra ciutat.

Finalment, Badia del Vallès,
que va ser la darrera ciutat

amfitriona del grup, va acollir
el passat mes d’abril un total
de 150 persones, de les quals,
52 badienques. El passeig, de
8 km, va transcórrer íntegra·
ment per pistes forestals, amb
desnivell acumulat de només
100 m. El trajecte va passar
pel camí de Sant Medir, on es
va poder admirar, entre d’al·
tres punts d’interès, les ermi·
tes de Sant Medir i de Sant
Adjutori, i el Pi d’en Xandri,
un pi pinyoner de 23 metres,
plantat a finals del s. XVIII.
La jornada va finalitzar al
Complex Esportiu, on els par·
ticipants van poder recuperar
forces amb un dinar de carma·
nyola. n

El programa de Mindfulness per a la gent gran, reconegut
com a pràctica significativa pel Banc de Bones Pràctiques
dels Governs Locals
El programa de Mindfulness
per a la gent gran, de l’Ajun·
tament de Badia del Vallès, ha
estat inclòs com a pràctica sig·
nificativa al Banc de Bones
Pràctiques dels Governs Locals
de Catalunya de la Federació
de Municipis de Catalunya i de
la Fundació Carles Pi i Sunyer.
S’ha valorat aquesta experiència
com una aportació innovadora
i de qualitat, que pot servir de
referència per a altres ajunta·
ments.

El programa Mindfulness per a
la gent gran es va iniciar al mes
d’abril de 2015, data del primer
taller, i fins al moment, ja s’han
celebrat un total de 8 tallers, on
ha pres part prop d’un centenar
de persones. Aquesta activitat es
dirigeix a persones de 65 anys o
més i té com a objectiu principal
millorar la qualitat de vida en la
vellesa, a través de la pràctica de
l’atenció i la consciència plena.
El programa s’imparteix en tres
nivells diferents:

- Nivell 1: Introducció a l’atenció
plena (8 setmanes de durada)
- Nivell 2: Avancem en la pràc·
tica de l’atenció plena (5 set·
manes)
- Nivell 3: Pràctica (5 setmanes)
Els tallers es duen a terme al Ca·
sal d’Avis i el proper tindrà lloc
a la tardor. Les persones inte·
ressades a apuntar-s’hi, es po·
den adreçar al Casal d’Avis o als
Serveis Socials de l’Ajuntament
(edifici el Molí). n
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LUIS GRIMA REYES
Luis Grima. 22 años y nacido en Terrassa, aunque ha vivido toda su vida en Badia del Vallès. Atleta de medio fondo, es el vencedor de la última
Cursa de Badia, con récord incluido. El año pasado consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Catalunya absoluto en Pista Cubierta.

• Hace unos días ganaste la Cursa Badia
10 km. ¿Se trata de una prueba especial
para ti?
Sí, lo es. Aunque haya participado en
eventos más importantes que la cursa, para
mí sí es algo especial, porque fue la que me
inició en este deporte. Aunque siempre la
hacía, desde pequeñito, y la ganaba, empe·
cé en la Cursa Badia 10 km con 16 años y
fue cuando me di cuenta que servía para
esto. Sin haber entrenado, sin haber cor·
rido previamente, me puse a correr e hice
mejor tiempo que gente que había estado
entrenando toda la vida.
• Y has batido el récord de la prueba. ¿Te
lo esperabas?
La verdad que me notaba bien entrenan·
do. Yo corro 800 m, así que el 10.000 m
se me queda largo, pero este año estoy en·
trenando distancias largas bastante bien y
quería intentar hacer marca. Mi objetivo
era conseguir hacer 33 largos o 34. Al final
hice 34.30. ¡Estoy muy contento!
•¿A qué edad empezaste a practicar deporte? ¿Practicas o has practicado alguna otra especialidad?
Empecé a practicar atletismo con 16 años,
pero yo he hecho natación toda la vida en
el CN Badia. Empecé con tres años, lo tí·
pico que te apuntan tus padres al cursillo
de natación. Y no se me daba mal: iba a
campeonatos de España, ganaba medallas,
entré en el CAR… Pero la natación es un
deporte muy exigente y yo soy muy com·
petitivo, así que, cuando dejé de rendir a
los 12, 13, 14 años, decidí hacer otro de·
porte que se me daba bien también.

Pero aún sigo practicando: por ejemplo,
los martes, a veces, voy a nadar. Como ese
día no entreno [atletismo], para no estar
parado en casa, hago media hora de nata·
ción. Es un descanso activo, que se llama.
Y en la universidad también hago bastante
deporte.
Además, actualmente estoy colaborando
con el Club Triatló Badia -con cuya cami·
seta, por cierto, corrí la Cursa de Badiacomo técnico en los entrenamientos. En
este sentido, quiero agradecer al Clut Tri·
atló la oportunidad de colaboración que
me han brindado, así como al Club Nata·
ció Badia y mi entrenador allí, Carlos San·
tos, por los valores deportivos que me han
trasmitido y la experiencia vivida durante
tantos años. También a mi grupo de entre·
no de atletismo, encabezado por el entre·
nador David Rúa, puesto que sin ellos, no
sería posible llevar a cabo el duro entrena·
miento. Y, por último, a mi familia y ami·
gos, que me apoyan en el día a día.
•¿Cuántas horas dedicas en total a la
práctica deportiva?
Todos los días -menos el martes, que
como he comentado descanso o hago algo
más suave-, entreno unas 2 horas. Y los fi·
nes de semana, depende de si compito o
no. A la semana son unas 14 ó 15 horas,
más o menos.
• Compaginas estudios y deporte. ¿Resulta duro?
Actualmente estudio Ciencias de la Acti·
vidad Física y el Deporte (CAFE) en IN·
EFC Barcelona. Y sí se hace duro. Tienes
que dejar de hacer cosas, aunque más con

Foto: Salva Pou – atletisme.cat.

“Podríamos aprovechar nuestras virtudes
para explotar el deporte en nuestra ciudad”
la natación que con el atletismo, ya que al
ser el atletismo un deporte en el que hay
mucho impacto, no te permite entrenar
tantas horas. Pero sí es duro, porque a los
entrenos hay que sumarle que los fines de
semana también hay competiciones.
• ¿Qué aptitudes destacarías para ser un
buen corredor de medio fondo?
Como en cualquier otro deportista, yo
creo que hay que ser constante, esforzar·
se y pasarlo bien. Y, sobre todo, tener un
buen grupo de entreno. La gente se piensa
que porque practicas un deporte individu·
al eres sólo tú. Y no. Yo no podría hacer
lo que hago si no estuviera a gusto con mi
grupo.
•Recientemente quedaste tercero de Catalunya en categoría sub-23 y el año
pasado conseguiste el tercer puesto,
y medalla de bronce, en los 800 m del
Campeonato de Catalunya absoluto en
Pista Cubierta y, por tu edad, aún tienes
margen de mejora. ¿Cuál es tu sueño a
nivel deportivo?
Bueno, como todos los atletas, sería llegar a
las Olimpiadas. Pero sé que eso es muy di·
fícil. Yo entreno, voy mejorando todos los
años y esto contento con ello. Llegaré hasta
donde tenga que llegar. Pero a unos Juegos
Olímpicos, como deportista, lo veo prácti·
camente imposible. Aunque lo seguiré in·
tentando. Pero puedes llegar de otra ma·
nera, vivirlo de otra manera, por ejemplo,
como preparador físico. Con la carrera que
estoy estudiando he visto que te tienes que
abrir, que no te puedes cerrar en un solo de·
porte y que hay diferentes salidas.

• Vives en Badia.¿Qué es lo que más te
gusta de nuestra ciudad? ¿Y qué cambiarías?
Al ser una ciudad pequeña, aquí conoces a
todo el mundo, es todo muy cercano. Esto
es especialmente destacado, para mí, en la
Cursa. Por eso decía que no es lo mismo
correr esta cursa que otra, aquí la gente te
anima porque te conoce y te llama por tu
nombre.
También es verdad que, quizás precisa·
mente por su tamaño, también hacen fal·
ta recursos. Así, Badia es una ciudad de·
portista, y tenemos clubs muy potentes
que compiten mano a mano con ciudades
con muchos más habitantes y recursos su·
periores. En mi opinión, esto es un pun·
to fuerte de nuestra ciudad, pero también
un punto a mejorar, ya que creo que nos
hemos acomodado. Con esto quiero decir
que podríamos aprovechar nuestras vir·
tudes para explotar el deporte en nuestra
ciudad. Por ejemplo, haciendo más even·
tos deportivos (igual que se hace la cursa
o las 12 horas de natación que se llevaron
a cabo durante la Fiesta Mayor), ofrecien·
do más servicios en el polideportivo o me·
jorando las instalaciones del polideportivo
viejo… Cosas que no son fáciles de cam·
biar pero que, con trabajo y ganas, seguro
que se podrían mejorar. n

