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Badia del Vallès, ciutat cardioprotegida
Des del mes de juliol, la nostra ciu·
tat compta amb un nou equip DEA
(desfibril·lador extern automàtic), que
s’ha instal·lat al costat de la porta prin·
cipal de l’Ajuntament. Es tracta del ter·
cer equip d’accés públic, d’un total de
cinc previstos, que hi ha repartits per la
ciutat. Els altres dos són al poliesportiu
de l’avinguda del Tibidabo (poliespor·
tiu vell) i al Complex Esportiu (av. de la
Via de la Plata). Aquests darrers equips,
en estar ubicats a l’interior dels recintes,
només són accessibles en horari d’ober·
tura de les instal·lacions. Els dos res·
tants, a falta de les darreres revisions i que
s’instal·laran en breu, seran a l’edifici El
Molí i en un dels cotxes patrulla de la Po·
licia Local.
El personal de les àrees de l’Ajuntament
on estan situats els DEA està format en
l’ús d’aquests equips. De tota manera,
qualsevol persona, en cas d’emergència,
els pot utilitzar seguint les instruccions
que el propi aparell va oferint.
Dels cinc aparells que hi haurà repartits
per Badia del Vallès, dos són fruit del
conveni amb l’empresa adjudicatària del
transport sanitari a la comarca (Falck),
que té una de les bases d’ambulàncies

situades al nostre municipi; un altre dels
equips pertany a COMAC (empresa en·
carregada de les activitats esportives) i
els altres dos s’han adquirit gràcies a una
subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona.
La instal·lació dels aparells desfibril·
ladors d’ús públic ha estat impulsada

per les regidories de Salut i Esports de
l’Ajuntament, amb l’objectiu de con·
vertir Badia del Vallès en una ciutat car·
dioprotegida. Cal recordar que, donat
que salven vides, els equips DEA només
s’han d’utilitzar en cas estrictament ne·
cessari. En cap cas s’han de manipular o
utilitzar fora d’una situació d’emergèn·
cia mèdica. n
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Condemna dels atemptats de Barcelona i Cambrils
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Desenes de persones van acudir a la con·
vocatòria d’un minut de silenci en me·
mòria de les víctimes dels atemptats que
van tenir lloc el passat dia 17 d’agost a
Barcelona i Cambrils. Badia del Vallès
s’unia així a la multitud de ciutats ca·
talanes, de la resta de l’Estat i de tot el
món en la seva condemna dels fets i en
la mostra de dolor per les 16 víctimes
mortals i de solidaritat amb les persones
ferides i les ciutats afectades. n

Correu electrònic:
premsa@badiadelvalles.net
www.badiadelvalles.cat
Maquetació i impressió:
DBcoop sccl
Publicitat:
Laura Catalan - 625 60 11 07
Tiratge: 6.500 exemplars
Dipòsit legal: B-10.083-06

4 l'informatiu

Actualitat

Octubre del 2017

de Badia del Vallès

Nou rècord d’afluència de públic a la piscina d’estiu
La piscina d’estiu va tancar la
temporada amb 33.886 entra·
des totals, més de 6.700 més
que l’any anterior.
La temporada va començar el 25
de juny i, tot i que li va costar
arrencar (al juny es van comp·
tabilitzar 389 entrades), al mes
de juliol les visites es van dispa·
rar fins a les 20.553 (davant les
14.238 del mateix mes de l’any
passat), amb una mitjana de 663
entrades diàries, mentre que a
l’agost es van mantenir sem·
blants al 2016 (9.427, 27 més
que l’any anterior). Per segon

any consecutiu, la piscina exteri·
or va allargar la temporada fins a
l’11 de setembre. Les entrades en
aquest període d’onze dies gaire·
bé es van duplicar respecte l’any
passat, fins assolir les 3.517.
Cada any s’introdueixen nove·
tats per fer més atractiva l’ofer·
ta de les piscines exteriors.
Enguany, s’han celebrat, de ma·
nera periòdica, activitats recre·
atives, entre les quals hi va ha·
ver classes d’aiguagim, de ball o
d’entrenament funcional. Tot
inclòs en el preu de l’entrada o
abonament. n

Inici del curs
acadèmic
Ja és en marxa el nou curs esco·
lar 2017-2018. L’inici oficial del
curs a la nostra ciutat va tenir
lloc en un acte organitzat de ma·
nera conjunta pel Departament
d’Ensenyament i els ajuntaments
de Badia del Vallès i Barberà del
Vallès, el dia 5 de setembre a
l’Auditori Maria Feliu de la ciu·
tat veïna. L’acte d’obertura del
curs acadèmic 2017-2018 va ser
presidit per les alcaldesses d’amb·
dós municipis, Eva Menor i Síl·
via Fuster, respectivament, i per
la inspectora del Departament
d’Ensenyament Charo Guerrero,
que hi va assistir en representació
de Carme Vigués, directora dels
Serveis Territorials d’Ensenya·
ment al Vallès Occidental.
En el transcurs de l’esdeve·
niment, la sociòloga Aina

Aina Tarabini, Eva Menor, Sílvia Fuster, Charo Guerrero. Foto cedida per l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Tarabini, especialista en socio·
logia de l’educació i anàlisi de
les desigualtats educatives, va
pronunciar la conferència “L’ex·
clusió des de dins: el rol dels
centres educatius en la produc·
ció de l’èxit i el fracàs escolar”.

Tarabini és, en paraules de l’al·
caldessa Eva Menor, “una de les
referents en les polítiques educa·
tives del nostre municipi”. En la
seva intervenció, l’alcaldessa de
Badia va posar de relleu el pa·
per clau dels ajuntaments en la

promoció de l’educació, malgrat
tenir “poques competències” pel
que fa a l’educació formal. Me·
nor també va explicar que l’edu·
cació és cosa de tothom: “edu·
ca la família, educa l’escola,
educa la societat i eduquen les

institucions” i, va afegir, “tota la
comunitat en som responsables
i hem de participar de manera
activa i compromesa” treballant
de manera “coordinada i col·
laborativa” per l’èxit educatiu
del jovent. n
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Celebració de l’Onze de Setembre
El Monòlit de l’Oreneta va tor·
nar a ser el centre de la comme·
moració de l’Onze de Setembre a
Badia del Vallès. Diverses van ser
les entitats, associacions i partits
polítics de la ciutat que hi van
dipositar els seus rams. Concre·
tament, es van acostar a l’em·
blemàtic monument: la Federa·
ció d’Entitats Culturals, Badia
en Comú, l’Associació de Veïns/
es, l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil, la Penya Blau·
grana, la Federació Catalana de
Judo i Disciplines Associades, la
Fundació Tallers, l’Associació de
Vidus i Vídues i l’agrupació lo·
cal del PSC. A les 12 h tocades,
va ser el moment de l’ofrena flo·
ral de l’Ajuntament que, com és
tradició, tanca la commemora·
ció oficial de la Diada Nacional
de Catalunya a la nostra ciutat.
La delegació consistorial estava

encapçalada per l’alcaldessa, Eva
Menor, que anava acompanya·
da dels portaveus o representants
de cada un dels grups polítics
amb presència al Ple municipal:
PSC, amb el seu portaveu Rafael
Moya; AEB, amb la regidora Te·
resa Carceller; BeC, representa·
da per la regidora Pilar Paz; PP,
amb el regidor i portaveu Rafael
Muñoz, i la regidora no adscrita
Elísabeth Ruiz. L’acte va finalit·
zar amb el Cant dels Segadors,
himne de Catalunya, en presèn·
cia de les desenes de ciutadans i
ciutadanes que es van aplegar al
voltant del monòlit per contem·
plar les ofrenes.
Ja a la tarda, la plaça Major va
acollir l’original actuació de la
Cobla Contemporània, que va
interpretar peces actuals en ver·
sió sardana. n

La delegació de l’Ajuntament formada per (d’esq. a dreta): Rafael Moya, Elísabeth Ruiz, Teresa Carceller, Eva Menor, Pilar Paz i Rafael Muñoz.

Protestes pels actes ocorreguts
durant la jornada del 1-O
Desenes de badiencs i badienques
es van concentrar el passat 2 d’oc·
tubre davant de l’Ajuntament per
protestar contra les accions poli·
cials desproporcionades exercides
contra la ciutadania catalana du·
rant la jornada de l’1 d’octubre.
L’Ajuntament de Badia, que es va
sumar a aquesta convocatòria, va
emetre una declaració instituci·
onal, consensuada entre els dife·
rents grups municipals, en la qual,
per una banda, celebraven que

l’1-O es desenvolupés “amb nor·
malitat i respecte” al nostre muni·
cipi i, per una altra, denunciaven
i rebutjaven “les accions de for·
ça desproporcionada” que es van
produir contra la ciutadania que
havia decidit participar en el re·
ferèndum i que van proporcionar
unes imatges que, segons establia
el comunicat, provocaven “vergo·
nya i ràbia”. El text també expres·
sava el suport del consistori i la
“solidaritat fraternal” amb les per·
sones que havien resultat ferides.

Els signants declaraven estar “ple·
nament convençuts que la plura·
litat del nostre país passa pel més
escrupolós respecte a la llibertat
d’expressió i a la Declaració dels
Drets Humans”. La declaració fi·
nalitzava anunciant que els grups
municipals de l’Ajuntament re·
fermen el seu compromís “amb
el diàleg i el respecte per les ins·
titucions catalanes, i amb la de·
fensa de la convivència de tota
la ciutadania sota els valors de la
democràcia”. n
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Nova campanya contra l’abandonament de
deixalles voluminoses al carrer
L’abandonament de deixalles
voluminoses (com ara mobles o
trastos vells) al mig del carrer, a
banda de suposar un cost molt
important per a l’Ajuntament,
fa que la sensació de brutícia i
deixadesa a la nostra ciutat aug·
menti. A més, aquesta pràctica
suposa una infracció, donat que
està expressament prohibida per
l’Ordenança municipal de nete·
ja en el seu art. 17.1 (“Es pro·
hibeix abandonar mobles i es·
tris particulars en espais d’ús
públic”), que també preveu una
sanció de 30 euros per a la per·
sona infractora.
Per aquest motiu, l’Ajunta·
ment ha iniciat una nova cam·
panya informativa per demanar

la col·laboració de la ciutadania
per mantenir els carrers de Ba·
dia del Vallès lliures de deixa·
lles. Amb aquest objectiu, s’han
instal·lat 120 banderoles als fa·
nals de la ciutat i s’aniran engan·
xant fins a 500 adhesius amb el
lema “Avui no toca”, als punts on
hi hagi voluminosos tots els dies
que no siguin dimecres. A més,
s’han distribuït 6.000 imants
amb el missatge de la campanya
a tots els habitatges de Badia i es
repartiran 1.500 bidons d’alumi·
ni, també amb el lema de la cam·
panya, a l’alumnat de les escoles.
La recollida de deixalles volumi·
noses es duu a terme tots els di·
mecres, prèvia trucada al telèfon
gratuït 900 70 71 71. n

Servei d’assessorament
sobre clàusules terra, tots
els dijous a l’OMIC
Aquest mes de setembre l’Ajun·
tament, a través de l’Oficina
Municipal d’Informació al Con·
sumidor, ha iniciat el servei d’as·
sessorament en matèria de clàu·
sules terra, gràcies al conveni
establert entre la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Advocats
de Sabadell.
A partir d’ara i fins el mes de de·
sembre, tots els dijous, de 9.30
h a 13 h, un advocat ofereix, de
manera gratuïta, informació i

assessorament a totes les persones
interessades. Per concertar una
cita, cal demanar hora a l’OAC.
En relació amb aquest tema, us
recordem que podeu consultar
el recull que hi ha penjat al nos·
tre web amb informacions pràc·
tiques arran del Reial Decret-llei
1/2017, de mesures urgents de
protecció de consumidors en ma·
tèria de clàusules terra (Portada >
Consum > Informació sobre clàu·
sules terra). n

El servei dona informació sobre, entre d’altres, el càlcul de les quantitats a percebre, en cas de tenir-ne dret.
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Estudiants d’arquitectura de la UPC formularan
propostes de reutilització de la zona de l’edifici
Antonio Machado
L’Ajuntament de Badia del Vallès ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització d’un taller d’arquitectura per a alumnat de 4t i 5è de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
Els 26 alumnes participants,
en grups de 2 o 3 persones,
treballaran en la redefinició
de la zona de l’antic Antonio
Machado, un espai actualment
desaprofitat però amb un gran
potencial. Es tracta d’una ini·
ciativa del Departament de
Territori de l’Ajuntament, a la
qual s’espera donar continuïtat
i que, de moment, culminarà
en una exposició pública dels
projectes resultants perquè la
ciutadania els pugui conèixer.
Per a l’alumnat participant,
aquest projecte no només és
una bona oportunitat de posar
en pràctica els coneixements
adquirits a la universitat sinó
que es tracta d’una important
assignatura que representa la
meitat dels crèdits lectius del
quadrimestre actual i, per a al·
gun d’ells, pot esdevenir el seu
projecte de fi de carrera. Les
seves propostes hauran d’estar
llestes al mes de gener i, a par·
tir del febrer, es donaran a co·
nèixer a la ciutadania a través
d’una presentació i la posteri·
or exposició, després de passar
per un procés de selecció de
les idees considerades millors,
més factibles o més adients a
l’espai.

El primer pas d’aquest projec·
te va tenir lloc el passat dia 18,
a la Sala de Plens de l’Ajunta·
ment, amb la presentació, a la
qual va assistir tot l’alumnat
participant. En primer lloc, el
coordinador del taller, el pro·
fessor Xavier Vancells, de llar·
ga trajectòria a la UPC, va ex·
plicar què s’espera del projecte
i de l’alumnat a nivell docent.
Seguidament, la coordinadora
de l’Àrea de Territori, Marta
Vicens, va oferir la presentació
institucional per part del con·
sistori i va exposar les expecta·
tives que hi ha a nivell muni·
cipal. Finalment, l’arquitecte
de l’àrea de Territori, Daniel
Serrano, va fer l’anàlisi social
i urbanístic del municipi i va
aportar la informació necessà·
ria perquè els i les alumnes co·
mencin el projecte. També va
enumerar els principals projec·
tes urbanístics en els quals es
treballa actualment, destacant,
per exemple, el projecte UR·
BACT o la rehabilitació ener·
gètica dels edificis de la ciutat.
La presentació havia de conti·
nuar amb una visita de camp,
que finalment va tenir lloc
dos dies més tard a causa de
la pluja, a la zona d’estudi: els

L’alumnat participant va fer una visita de camp a la zona d’estudi

edificis de l’Empordà, la Bri·
gada d’Obres, el Molí i a l’en·
torn de l’edifici Antonio Mac·
hado.
Aquest projecte és un bon
exercici de col·laboració entre
institucions públiques, amb
repercussió social i que bene·
ficia alhora l’alumnat partici·
pant i la ciutadania de Badia
del Vallès. n
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Ple de juliol
El 26 de juliol es va celebrar la
sessió ordinària del Ple munici·
pal d’aquell mes, en la qual el
regidor d’AEB Miguel Rodrí·
guez Rosillo es va acomiadar en
haver presentat la seva renúncia.
El Ple i el públic present li van
dedicar un càlid aplaudiment.
A més, el regidor del PP, Rafa·
el Muñoz, va excusar la seva ab·
sència.
Seguidament, es van aprovar les
festes locals per a l’any 2018. La
proposta, els dies 21 de maig i
10 de setembre, va ser validada
pels vots afirmatius dels grups
del PSC, BeC i la regidora no
adscrita (11). Els quatre regidors
de l’AEB hi van votar en contra.
També es va aprovar, amb els
vots a favor dels 8 regidors del
PSC i la regidora no adscrita i
les abstencions dels regidors de
l’AEB i BeC, l’ampliació de la
delegació de funcions a l’Orga·
nisme de Recaptació i Gestió
Tributària (ORGT) de la Dipu·
tació de Barcelona.

El següent punt en l’ordre del
dia va ser l’aplanament del re·
curs contenciós administratiu
d’empara ordinari, presentat per
un ciutadà contra l’acord del Ple
de maig de 2013 de “Suport a
la companya de boicot, desin·
versions i sancions (BDS) con·
tra Israel amb motiu del 65è
aniversari de la Nakba palesti·
na”. Malgrat que tots els grups
municipals van intervenir, l’al·
caldessa, Eva Menor, va recollir
el sentir del ple recordant que
l’acord que es debatia era per
defensar els interessos de l’Ajun·
tament però que el contingut
de la moció que es va aprovar
al 2013 seguia sent “plenament
vigent”. Va afirmar que, con·
tra el que estableix el recurs, la
moció no era antisemita, si no
que es limitava a denunciar la
vulneració dels drets fonamen·
tals del poble palestí. El punt va
ser aprovat amb 12 vots a favor
(PSC i AEB) i 3 abstencions
(BeC i regidora no adscrita).
Amb 8 vots a favor i 7 en con·
tra es va aprovar l’acord per re·
butjar el calendari del procés

d’independència i cercar un
acord per una reforma consti·
tucional. L’acord demana, en·
tre d’altres, respectar la legalitat
vigent i protegir el funcionariat
de l’Ajuntament perquè no hagi
de col·laborar en cap iniciativa
que no tingui cobertura legal.
El text va ser defensat pel tinent
d’alcaldessa tercer, Josep Martí·
nez, que va afirmar que “demo·
cràcia no és només votar. També
és complir la llei”. Al seu torn,
José Pérez, de BeC, va denunci·
ar la “polarització” del conflicte
polític. El punt de vista d’AEB
va ser defensat pel regidor Quim
Duran que va criticar la “judici·
alització de la política” que, va
dir, “no resoldrà res”.
El debat sobre l’adhesió a la xar·
xa de ciutats lliures del tràfic de
dones, nenes i nens destinats a
la prostitució va acabar centrat
en la defensa de dues concep·
cions diferents sobre com re·
soldre el problema de la pros·
titució: l’abolició o la regulació
d’aquesta pràctica. Finalment,
el resultat de la votació va ser de
9 vots a favor (PSC i la regidora
no adscrita, Elísabeth Ruíz) i 6
en contra (AEB i BeC). A ban·
da de l’adhesió de l’Ajuntament
de Badia del Vallès a la xarxa
abans mencionada, l’acord tam·
bé insta a sensibilitzar la pobla·
ció sobre el fet que la prostitu·
ció és igual a violència de gènere
i explotació sexual de les dones.
A més, en col·laboració amb la
resta d’administracions, l’Ajun·
tament centrarà la seva acció
en l’eradicació de la demanda,
a través de la denúncia, perse·
cució i penalització del “prosti·
tuïdor” (client) i del proxeneta,
mai de les dones prostituïdes.
Un altre dels punts que es va
aprovar en la sessió del mes de
juliol va ser la segona i última
pròrroga, per un termini d’un
any a partir del 15 de setembre,
del contracte de serveis de neteja
d’edificis i dependències muni·
cipals, adjudicat a l’empresa La
Bruixa, Neteges generals i man·
teniments.
També es va aprovar, per una·
nimitat, un acord en defensa de
l’escola inclusiva. L’acord exigeix
al Departament d’Ensenyament
garantir la substitució del per·
sonal -tant docent com de su·
port educatiu- que treballa amb
l’alumnat amb necessitats edu·
catives especials. Igualment, re·
clama garantir que el nombre
d’hores d’atenció a les escoles
finançades amb diners públics,

estiguin dotades del personal
docent, tècnic i de suport neces·
saris per atendre cada necessitat
educativa especial, sense condi·
cionaments pressupostaris.
Finalment, es va aprovar, amb
7 vots a favor (AEB, BeC i regi·
dora no adscrita) i 8 abstencions
(PSC), la moció de BeC per la
denúncia i eradicació del trans·
fuguisme a l’Ajuntament de Ba·
dia del Vallès.

Ple municipal de setembre
La sessió del Ple Municipal cor·
responent al mes de setembre,
que es va celebrar el dia 27, va
començar (després de l’aprova·
ció de l’acta de la sessió anteri·
or) amb la presa de possessió de
la nova regidora del grup mu·
nicipal de l’Alternativa d’Es·
querres per Badia (AEB), Elena
Malysheva, que cobreix el lloc
que va deixar vacant l’exregidor
Miguel Rodríguez.
En una sessió molt àgil, prime·
rament es va aprovar el Comp·
te General de 2016 amb 8 vots
a favor (PSC), 4 abstencions
(BeC, PP i la regidora no ads·
crita, Elísabeth Ruiz) i 5 vots en
contra (AEB).
Tot seguit es van aprovar diver·
sos acords per unanimitat, en·
tre ells, la constitució de la Tau·
la d’Infància i Adolescència de
Badia del Vallès, un òrgan col·
legiat per potenciar la coordi·
nació dels agents implicats en la
promoció social de la infància i
l’adolescència i la detecció i in·
tervenció davant possibles situ·
acions de risc o de desempara·
ment.
També es va decidir de mane·
ra unànime rebutjar el projecte
d’ampliació de la C-58, que su·
posa la construcció de nous car·
rils de trenat a la calçada sentit
Barcelona entre el nus de Sant
Pau i la B30, del punt quilo·
mètric 9 al 10,400, passant pels
municipis de Badia del Vallès i
Sabadell. Aquestes obres afecten
directament al traçat de la car·
retera que connecta Badia amb
Cerdanyola, on estan ubicats els
horts i tindran un impacte molt
negatiu a nivell mediambiental,
ja que l’ampliació de l’autopis·
ta generarà un increment en el
número de cotxes i, per tant, un
increment de la contaminació
de l’aire i acústica. Els grups van
acordar manifestar el seu rebuig
total al projecte, demanar la sus·
pensió del tràmit de licitació, i

nous estudis de mobilitat i de
contaminació ambiental i acús·
tica. L’acord també exigeix al
Departament de Sostenibilitat
que, en cas que el projecte con·
tinuï endavant, les obres no co·
mencin fins que es garanteixin,
i es defineixin de mutu acord
amb el consistori, les mesures
correctores de l’impacte medi·
ambiental de l’ampliació, per
garantir nivells de qualitat acús·
tics i ambientals. Entre les me·
sures que es proposen hi ha la
reducció de la velocitat màxi·
ma a 80 km/h en aquest tram,
la implementació d’asfalt sono·
roreductor i la reforestació de la
zona dels arbres talats a causa de
les anterior obres d’ampliació de
la C-58 (direcció Sabadell-Ter·
rassa) i que encara resten per re·
plantar.
Seguidament, es va aprovar la
proposta d’acord per reactivar i
impulsar programes de desen·
volupament i sensibilització de
la situació al Sàhara Occidental
i als camps de refugiats, a par·
tir de l’agermanament de la nos·
tra ciutat amb Boujdour. Entre
d’altres punts, l’acord insta a
treballar activament en la cre·
ació d’un comitè d’agermana·
ment que impulsi campanyes
de sensibilització i activitats de
coneixement de la situació entre
Badia i el poble sahrauí, a con·
tinuar donant suport a la cam·
panya Vacances en pau al nostre
municipi i a defensar, com a ins·
titució, un referèndum acordat
al Sàhara Occidental per donar
una sortida pactada al conflicte
polític existent entre el govern
del Marroc i el poble Sahrauí.
Igualment per unanimitat, es va
aprovar la moció de BeC sobre
l’avantprojecte de llei de fórmu·
les de gestió de l’assistència sani·
tària, amb càrrec al fons públic, a
través del Servei Català de la Sa·
lut i que demana als grups par·
lamentaris del Parlament de Ca·
talunya que hi mostrin la seva
oposició i al Departament de Sa·
lut de la Generalitat de Catalu·
nya que retiri l’avantprojecte.
Finalment, va quedar rebutja·
da la moció de l’AEB sobre la
periodicitat de les reunions del
Consell Municipal d’Educació.
El resultat final de la votació va
ser de 8 vots a favor (AEB, BeC
i regidora no adscrita), 8 vots en
contra (PSC) i una abstenció.
La votació es va repetir, amb el
mateix resultat, per la qual cosa
la moció va quedar rebutjada pel
vot de qualitat de l’alcaldessa. n
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El web municipal estrena disseny

El web de l’Ajuntament ha ex·
perimentat una renovació, per
adaptar-se als nous temps i als
nous formats. El nou web és
més modern i visual i dona més
rellevància a les imatges.
Amb un disseny web responsivela disposició de la plana s’adap·
ta als diferents dispositius, ja
siguin telèfons mòbils, ordina·
dors o tauletes, per facilitar la
navegació des de qualsevol lloc
i en qualsevol moment-, el web
continuarà apostant per la in·
formació municipal com fins
ara: notícies d’actualitat de la
ciutat, actes d’agenda, contin·
guts útils sobre clàusules terra o
pobresa energètica, adreces i te·
lèfons de serveis i equipaments,
i molt més.
A més, la ciutadania podrà se·
guir fent servir les eines d’aten·
ció ciutadana per comunicarse amb l’Ajuntament, com ara
la Bústia municipal o la Bústia

de l’alcaldessa, proposar actes
d’agenda o realitzar alguns trà·
mits de manera telemàtica.
Tot i que encara estan en cons·
trucció, el nou web preveu tam·
bé que els apartats de Transpa·
rència i Esports tinguin cada un
d’ells un portal personalitzat.
A través del nou disseny, també
s’ha intentat proporcionar una
experiència de navegació més
intuïtiva, que faciliti a les per·
sones usuàries arribar als con·
tinguts de manera més ràpida i
senzilla. Com a novetat, en la
navegació per mòbil les notíci·
es es poder compartir de manera
fàcil i directa a través de Facebo·
ok, Twitter o Whatsapp.
Us convidem a fer-hi un cop
d’ull i descobrir el nou portal
web de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, que trobareu a la ma·
teix adreça d’abans: www.badia·
delvalles.cat. n

Més canals de comunicació
El consistori disposa d’altres canals de comunicació amb la ciutadania, concretament,
d’una pàgina de Facebook i un compte de Twitter. Actualment, el Facebook municipal
(https://www.facebook.com/ajuntament.badiadelvalles/) té més de 1.500 seguidors/es
(1.518 al tancament d’aquesta edició), mentre que el compte de Twitter (@AjuntamentBadia) és seguit per més de 800 persones (818). En aquests comptes, es fa difusió de les
notícies emeses pel departament de Comunicació de l’Ajuntament i d’informacions útils i
de serveis, així com avisos d’urgència per a la població. Si voleu tenir informació directa i
de primera mà, no dubteu a seguir-nos!
Igualment, la ciutadania pot adreçar les seves preguntes i peticions, com sempre, a través
d’una instància, la manera oficial i més segura (donat que la comunicació queda inscrita en
el registre d’entrada) de posar-se en contacte amb l’Ajuntament.
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Poseu-vos en forma a les instal·lacions
esportives municipals!
Un cop acabat l’estiu i els seus
excessos, arriba el moment per
a moltes persones de decidir
portar una vida més sana i co·
mençar (o tornar a) fer exercici.
El Complex Esportiu de Badia
del Vallès disposa d’una oferta
molt variada d’activitats dirigi·
des per a tots els gustos i totes
les capacitats, per fer més fà·
cil aquest pas. A més, també es
pot optar pel treball individual
amb les màquines de muscula·
ció -que es van renovar el passat
mes de març- i les noves mà·
quines de treball cardiovascu·
lar, que es van instal·lar al mes
d’agost. Es tracta d’un total de
20 màquines (6 bicicletes indoor, 2 bicicletes amb reclina·
des, 4 el·líptiques i 8 cintes de
córrer) que se sumen als 158
aparells i accessoris per a mus·
culació i el nou terra que es
van instal·lar a la sala de fitnes
fa uns mesos. Tot plegat, amb
l’objectiu d’oferir a la ciutada·
nia una experiència més grati·
ficant, còmoda i segura mentre
fa esport.
Les activitats dirigides que
s’imparteixen enguany són:

aerodance (que combina passos
de danses diverses amb exerci·
cis d’aeròbic), aiguagim, ciclo
indoor (treball sobre bicicle·
ta amb diferents ritmes), GAC
(sessió de tonificació dels grups
musculars de glutis, abdomi·
nals i cames), ioga, pilates, just
pump/b-pump (sessió muscu·
lar amb peses), super-training
(entrenament d’alta intensitat),
TBC (entrenament muscular
per al condicionament total del
cos), tono (tonificació muscu·
lar) i zum-badia (activitat que
combina ritmes llatins amb
rutines de gimnàstica aeròbi·
ca). El preu dels abonaments
per a les activitats dirigides és
de 12 euros el mensual o 45
€ el trimestral. Si voleu conèi·
xer el llistat de preus complet o
les bonificacions i descomptes
aplicables, ho podeu fer con·
sultant les ordenances fiscals vi·
gents al nostre web (Portada >
Ordenances i reglaments > Or·
denances fiscals > Ordenances
Fiscals 2017).
Igualment, diferents clubs es·
portius de la ciutat utilitzen
les instal·lacions esportives

municipals per a les seves ac·
tivitats i els cursets que impar·
teixen: bàsquet, classes de kara·
te, judo, natació, etc. Si esteu
interessats a apuntar els vostres
fills o filles a algunes d’aques·
tes activitats, podeu demanar-ne

informació a la recepció del
Complex Esportiu.
Us recordem que el nostre web
disposa d’un portal específic
on s’anirà introduint tota la in·
formació generada pel Servei

d’Esports de l’Ajuntament. El
podeu visitar aquí: http://www.
badiadelvalles.cat/esports.
A
més, el Servei d’Esports també
disposa d’una pàgina a Facebo·
ok (cal buscar “Esports Badia
Del Vallès”). n

Esports

Octubre del 2017

l'informatiu 11
de Badia del Vallès

Complex esportiu municipal
Activitats dirigides 2017
ACTIVITATS DIRIGIDES MENSUALS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

GAC

B-Pump

AeroDance

Power Pump

TBC

9.30-10.20 h

Ciclo Indoor
15.15-16.05 h

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor
B-Pump

Ciclo Indoor

Aiguagim

16.00-16.45 h

Ciclo Indoor
B-Pump

Ciclo Indoor

Aiguagim
Ioga

17.30-19.00 h

Tono

Tono

Just Pump

B-Pump

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Just Pump

B-Pump

Tono

Tono/Steps

18.00-18.50 h

Ciclo Indoor XL

19.00-19.50 h

Ciclo Indoor
19.00-20.30 h

Ioga

Ioga
Aiguagim

19.00-19.45 h
20.00-20.50 h

Ciclo Indoor

Super-Training

Aiguagim
Super-Training

Pilates

20.00-20.50 h

Pilates

ACTIVITATS DIRIGIDES TRIMESTRALS

16.00-16.50 h
20.00-20.50 h
*de 16.15 h a 17.05 h

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Fitness Jove

Fitness Jove*

Fitness Jove

Fitness Jove*

Fitness Jove

Zum-Badia

Zum-Badia

Zum-Badia
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

NO a la declaración unilateral de
independencia.
SÍ al diálogo y la negociación.
NO a cualquier tipo de violencia.
SÍ a la convivencia.
NO a los extremos.
SÍ a la pluralidad
NO a la imposición de ideas.
SÍ a la democracia, la escucha y el
entendimiento.
NO al enfrentamiento
SÍ al respeto y la libertad de expresión.

SOM INDEPENDENTISTES??

SÍ a ser parte de la solución y NO del
problema.
¿¿HABLAMOS ??

L’Alternativa d’Esquerres per Badia NO és una organització independentista. Pel simple fet que entre els seus membres i simpatitzants conviuen
persones que ho són amb altres que no, unides per l’objectiu del canvi radi·
cal de la nostra ciutat a través de mitjans institucionals i socials. Treballem
en un àmbit local en el que aquesta diferencia no genera cap problema per·
què, a més, totes creiem en el dret d’autodeterminació dels pobles (també
del català).
Però no ser una organització independentista no és excusa per a que mirem
cap a una altra banda davant del que està passant a Catalunya. Volem ma·
nifestar el nostre enèrgic rebuig a la vulneració dels drets cívics, polítics
i democràtics que estem patint aquests dies en que l’Estat, emparant-se
en lleis caduques i hereves del franquisme que sempre hem rebutjat, està si·
lenciant webs, confiscant cartells, revistes i paperetes, amenaçant ciutadans
i alcaldes i fins i tot detenint membres del govern legítim de Catalunya. Un
govern de Catalunya amb el que, sigui dit de pas, mai hem coincidit, ni en
les polítiques impulsades en general, ni molt menys en les desenvolupades
per a Badia del Vallès, però això tampoc pot ser excusa per a mirar cap a una
altra banda quan estan patint uns atacs que considerem antidemocràtics.
Justament haver-los combatut sempre, dona valor al nostre actual suport
davant l’ofensiva de l’estat per evitar que el poble s’expressi.
Volem aprofitar també per confirmar el nostre ferm compromís amb l’apos·
ta per resoldre democràticament el nostre futur polític mitjançant un refe·
rèndum d’autodeterminació. Encara que aquest referèndum sigui conside·
rat il·legal a la vista de les lleis espanyoles. Quan una llei frena els desitjos
del poble, la nostra obligació és desobeir-la fins aconseguir la seva modificació.
Per aquests motius recolzem totes les convocatòries a la mobilització popu·
lar pacífica que es facin per defensar la democràcia i cridem els nostres veïns
i veïnes de Badia a participar-hi.
Davant les actuacions demofòbiques que està duent a terme la guardia civil,
a instàncies del govern del PP, contra institucions i autonomia de Catalu·
nya, amb una intervenció des de l’Estat Espanyol per controlar les finances
de la Generalitat, des de l’AEB creiem que això és un atac a l’autonomia de
Catalunya i a les institucions escollides democràticament i és per això que
volem instar a fer una crida a defensar les institucions catalanes i a la mobi·
lització en un moment clau del nostre país.
Això ja no va d’independència.
Això va de DEMOCRÀCIA.

lítics
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

La Renda Garantida de Ciutadania: una lluita feta realitat
Al ple de febrer del 2016 Badia en Comú presentàvem una moció per a declarar Badia com
a ciutat promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Amb aquesta moció conti·
nuàvem la feina feta durant els anys anteriors amb la presentació d’altres propostes, recollida
de signatures i la promoció d’una proposta que ha de ser entesa com una aposta de país per
una societat més justa i sense exclusió. Milers de persones van donar la seva signatura i cen·
tenars van treballar hores per dur a terme al Parlament una ILP que després d’un llarg recor·
regut finalment va ser aprovada.
La RGC és una prestació social que assegura els mínims d’una vida digna a les persones i
unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autono·
mia i participació activa en la societat. Aquesta RGC pot ser reconeguda de dues maneres
diferents:
1. Com a prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
2. Com a prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís
d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condici·
ons que han dut a necessitar la prestació.
Això vol dir que pot ser una prestació per a qui no té cap mena d’ingrés i, també, per a totes
aquelles persones que tot i treballar no obtinguin els ingressos considerats com a mínims per
la llei (564 €/mes a l’any 2017). A Catalunya, segons la darrera enquesta de qualitat de vida,
192.000 llars van recórrer a serveis socials o familiars per poder menjar o escalfar la seva llar.
Els contractes a temps parcial superen la xifra de 400.000 dels quals una àmplia majoria im·
pliquen ingressos inferiors a IRSC i que afecten majoritàriament a dones. Les dades de l’in·
forme de CCOO publicat el 2017 “Aproximació a la pobresa en el mon del treball” ens diuen
que 196.396 llars catalanes no reben cap mena d’ingrés per salaris i que el 69,9 % de les per·
sones aturades ja no reben cap mena de prestació. Totes aquestes dades mostren una cronifi·
cació de la pobresa entre les persones sense feina.
La RGC sorgeix per evitar aquesta pobresa extrema i és el fruit del consens de totes les forces
socials i polítiques del país. Podran obtenir la Renda Garantida de Ciutadania totes aquelles
persones majors de 23 anys amb dos anys de residència a Catalunya i que hagin esgotat
totes les prestacions i no tinguin un patrimoni superior a la primera residència. Tot i
així, existeixen algunes compatibilitats amb ajuts socials, com són les prestacions derivades de la llei de dependència, així com les famílies que rebin beques de transport i menjador escolar, les altres ajudes són compatibles i alhora computables.
Una altra exempció que contempla l’acord és per les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial que tinguin una renda inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC). Aquestes famílies podran rebre la prestació fins a arribar a aquest topall.
Les persones que vulguin adquirir la Renda Garantida de Ciutadania hauran de sol·licitar-la
a través de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Des del Depar·
tament de Treball se’ls traçarà el pla d’inserció laboral i, en cas que sigui necessari, se’ls deri·
varà cap als serveis socials municipals.
Ara fa uns anys Badia va ser el primer municipi a aprovar una moció a favor de la Renda Ga·
rantida. I un grup de ciutadans i ciutadanes vàrem treballar per dur-la al Parlament. Ara toca
informar a tothom que en tingui dret per a què faci just ús de la mateixa. Un exemple que la
lluita organitzada i constant acaba donant els seus fruits: malgrat necessiti temps i esforços.
PD: A següent pàgina web podeu trobar tota la informació dels requisits i drets per a de·
manar la RGC.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_
garantida_ciutadania/

Partits polítics

Partits polítics Partits polítics Partits

Partit Popular de Badia del Vallès

14 l'informatiu

Ocupació

Octubre del 2017

de Badia del Vallès

Badia participa amb d’altres municipis de la
comarca en el programa d’acompanyament i
inserció laboral de joves Integral Inserjov@ Vallès
Des del mes d’abril i fins al desembre, un grup de joves participa del programa “Integral Inserjov@ Vallès”, un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil.
Es tracta d’un programa
d’acompanyament a la inser·
ció i l’orientació educativa que
es duu a terme, com a agrupa·
ció del Consell Comarcal del
Vallès, a les poblacions de Ba·
dia del Vallès, Terrassa, Saba·
dell, Rubí, Barberà del Vallès,
Ripollet i Montcada i Reixac.
Aquesta agrupació d’entitats,
des d’una mirada conjunta,
treballa amb dos objectius: el
retorn al sistema educatiu i
la inserció laboral de qualitat
d’aquests joves.
Ja fa uns mesos que el progra·
ma està en marxa i ja s’han fet
unes quantes actuacions pre·
vistes. Des del programa es re·
alitzen tutories individuals i
grupals per treballar les com·
petències dels joves que tam·
bé es preparen per al món la·
boral aprenent, per exemple,
a preparar-se una entrevista o
un procés de selecció, com te·
nir a punt el currículum o com
agafar una rutina d’estudi que
els permeti finalitzar amb èxit
l’ensenyament secundari obli·
gatori, entre d’altres. Per aquest
motiu, també es duen a ter·
me activitats que permeten
als joves enfortir el seu paper

social i participar de la comu·
nitat. Així, alguns dels partici·
pants en el programa van pren·
dre part com a voluntaris/àries
en activitats de la Festa Major
de Badia del Vallès. Un dels jo·
ves va donar suport al tècnic de
so en un dels espectacles que
hi va tenir lloc mentre que dos
més van organitzar i dinamitzar
unes activitats esportives per
a infants i famílies juntament
amb l’entitat Mésquesport.
Mitjançant el programa, el
jovent participant també té
l’oportunitat de realitzar acti·
vitats fora del municipi, amb
l’objectiu de donar-los a co·
nèixer el món laboral del qual
formaran part en un futur. En
aquest marc es troben les visi·
tes d’entorn productiu, que es
fan gràcies al conveni entre al·
gunes empreses col·laboradores
i les entitats que duen a terme
el programa. En aquest sentit,
alguns dels joves participants
van realitzar, el passat mes de
juliol, una visita al centre AKI
Bricolaje de Terrassa i a l’Open
Camp de Barcelona. Van po·
der tenir contacte directe amb
els directius i els treballadors
d’ambdues empreses, que els

Alguns/es joves participants van fer una visita a l’Open Camp Barcelona

van explicar, entre d’altres, com
es duu a terme el procés de se·
lecció del personal, les compe·
tències més demandades al món
laboral o l’organització de l’em·
presa i el seu funcionament.
Durant les visites, els joves van
tenir l’oportunitat de plante·
jar dubtes i també lliurar el seu

currículum abans de marxar.
Les visites també tenien un altre
objectiu: relacionar-se i trobarse amb joves d’altres poblaci·
ons, poder xerrar-hi i compartir
una estona distesa.
Aquestes activitats es duran a
terme fins a la finalització del

programa, al mes de desembre.
Serà llavors quan els joves par·
ticipants podran veure quins
són els objectius assolits, com
han millorat les seves habilitats
i competències i valorar l’opor·
tunitat de tenir un acompanya·
ment intensiu d’aquestes carac·
terístiques durant sis mesos. n
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Busqueu feina? Inscriviu-vos a la borsa de treball
XALOC al Servei Municipal d’Ocupació
Les persones que viuen a Badia i
estan cercant feina, poden adre·
çar-se al Servei Municipal d’Ocu·
pació (SMO) per inscriure’s a la
borsa de treball de XALOC, la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocu·
pació, impulsada per la Dipu·
tació de Barcelona, on es poden
trobar ofertes de treball registra·
des disponibles a tota la provín·
cia. A les ofertes de l’SMO, com
a Servei Municipal d’Ocupació
de Badia, es prioritzaran sempre
les persones empadronades al
nostre municipi. Per inscriure’s,
cal demanar cita prèvia a les ofi·
cines del SMO.
A banda de consultar les ofertes
de feina, al SMO també es po·
den dur a terme cursos de for·
mació professionalitzadors i de
millora de competències. En
aquest sentit, el Servei Municipal
d’Ocupació ofereix aquest darrer
trimestre de l’any, diversos tallers
i cursets adreçats a la ciutadania
interessada a ampliar els seus co·
neixements i millorar el seu per·
fil competencial, amb prioritat
per a les persones desocupades
que busquen feina. En concret,
hi ha prevista la realització de dos
tallers d’ofimàtica (Aprèn a fer
documents amb Word i Aprèn
a fer fulls de càlcul senzills amb
Excel), un taller de renovació del
carnet de carretoner i un taller
d’obtenció del carnet de platafor·
ma elevadora.
Paral·lelament, s’ha obert la con·
vocatòria de subvencions per al
programa de Formació d’Oferta

en Àrees Prioritàries (FOAP2017). L’Ajuntament demana·
rà els quatre certificats professi·
onals (CP) que té homologats i
que són:
- Activitats de venda.
- Activitats administratives en la
relació amb el client.
- Atenció sociosanitària a perso·
nes dependents en institucions
socials
- Operacions de fontaneria i cale·
facció-climatització domèstica.
Per poder realitzar algun dels tres
primers CP cal estar en posses·
sió del Graduat Escolar, el Gra·
duat en ESO o similar o bé pas·
sar unes proves de competències
prèvies. Per fer el CP d’Opera·
cions de fontaneria i calefaccióclimatització domèstica, no cal
titulació prèvia. Aquests certifi·
cats de professionalitat tenen un
reconeixement oficial a nivell
estatal i europeu. Les unitats de
competència acreditades per un
CP són reconegudes i validades
en el sistema de formació profes·
sional.
A banda de totes aquestes opci·
ons, l’SMO vol continuar ofe·
rint altres accions formatives que
puguin resultar interessants a la
ciutadania, adaptant-se a les se·
ves demandes i a les característi·
ques emergents del mercat labo·
ral, per la qual cosa resta obert a
noves propostes. Així doncs, si hi
esteu interessats/ades, no dubteu
a apropar-vos al Servei Municipal
d’Ocupació (edifici El Molí) per
comentar-les o informar-vos-en. n

L’edifici El Molí acull el Servei Municipal d’Ocupació

Al SMO es poden consultar ofertes de feina o realitzar cursos de formació. Foto: ERAF Badia.
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Comencen els cursos de català per a persones
adultes i el Voluntariat per la llengua
Aquest mes d’octubre comen·
cen els cursos de català per a
persones adultes del període
octubre-desembre de 2017.
La majoria de cursos són de
modalitat presencial, però els
nivells intermedi, suficiència
i superior també es poden fer
en línia amb la modalitat Aula
mestra, com el curs de nivell
C2 (antic nivell D) que és la
primera vegada que s’ofereix en
línia a Badia. Tots els exàmens
es fan a la nostra població i els
certificats són oficials. El mes
de gener de 2018, començaran
nous cursos trimestrals.
També a l’octubre, el dia 26,
començarà una nova edició
del programa Voluntariat per
la llengua. El programa posa
en contacte persones que vo·
len practicar el català oral amb
persones que ja el parlen, amb
l’objectiu de guanyar confiança
i fluïdesa a l’hora de parlar-lo.
L’acte de formació de parelles
lingüístiques és obert a tota la
població que vulgui conèixer

el funcionament del programa
o vulgui fer-se aprenent o vo·
luntari. Les persones voluntà·
ries i aprenentes rebran les ori·
entacions per participar-hi i a
continuació, podran conèixer
quina serà la seva parella lin·
güística.
A banda de les estones de con·
versa, totes les persones que hi
participen poden gaudir de les
activitats culturals i socials que
s’organitzen des del Servei Lo·
cal. A més, disposen d’un car·
net que els permet obtenir
descomptes i avantatges en ci·
nemes, teatres, museus, establi·
ments comercials, restaurants,
bars, etc. Per participar al pro·
grama s’ha de ser major d’edat i
la inscripció és gratuïta.
També poden participar-hi els
comerços i parades del Mer·
cat Municipal. Aquests esta·
bliments s’ofereixen a atendre
també en català a les parelles
lingüístiques, perquè puguin
practicar la conversa en un con·
text real. Les entitats de la po·
blació també poden adherir-s’hi

Imatge d’arxiu d’un acte del Voluntariat per la Llengua

i organitzen activitats per do·
nar-se a conèixer entre els par·
ticipants del Voluntariat per la
llengua i l’alumnat dels cursos
de català.

Per inscriure’s cal assistir a l’ac·
te o adreçar-se al SLC de Badia
del Vallès (2a planta del Ca·
sal Cívic), trucar al telèfon 93
729 34 34 o enviar un correu

electrònic a badia@cpnl.cat o
bé a vxl.vo3@cpnl.cat. Per a
més informació podeu visitar el
web del Voluntariat per la llen·
gua: http://www.vxl.cat/. n

Vols ser voluntari/ària del LECXIT?
El projecte LECXIT busca per·
sones que vulguin dedicar una
hora a la setmana a l’acompa·
nyament a la lectura en català
amb els infants que hi parti·
cipen. El LECXIT és un pro·
grama que pretén incremen·
tar l’èxit educatiu dels infants
mitjançant la millora de la seva
comprensió lectora, amb un
treball de lectura acompanyada
gràcies al voluntariat i la impli·
cació de l’entorn d’aquests in·
fants. El projecte es desenvo·
lupa amb l’alumnat de 4t de
primària de les quatre escoles
de Badia.
Qualsevol persona amb ganes de
fer-se corresponsable de l’edu·
cació d’un infant i de crear amb
ell/a un espai de confiança pot
ser voluntària. No es necessi·
ta cap formació específica, més
enllà de saber llegir en català. La
persona voluntària contribueix a
ajudar-lo a gaudir de la lectura

i esdevé, d’alguna manera, un
referent lector per a l’infant.
Tot això posant en pràctica ac·
tituds com l’escola activa, la co·
operació, la paciència i la cons·
tància, entre d’altres. Només cal
dedicar-hi una hora a la setma·
na, aproximadament, de 17 h a

18.15 en un dia per determinar
(dilluns o dimecres).
Si voleu ser voluntaris/àries, us
podeu posar en contacte amb la
biblioteca Vicente Aleixandre,
que és on es duen a terme les
sessions. n
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Gran acollida de les activitats al voltant de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Del 16 al 22 de setembre, es va celebrar a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany, sota el
lema “Mobilitza’t per una aire més net!”, la setmana tractava de sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte del transport
motoritzat i, com a contrapartida, promoure l’ús de mitjans de transport públics i/o sostenibles. Badia s’hi va adherir
amb l’organització d’una sèrie d’activitats infantils enfocades a aquest objectiu.
Entre 200 i 250 infants van par·
ticipar el passat 17 de setembre
en les activitats que es van dur
a terme al voltant de la Setma·
na de la Mobilitat Sostenible i
Segura. La matinal, que va te·
nir lloc al parc de Joan Oliver,
va incloure un circuit per a bi·
cicletes destinat a què els infants
aprenguessin els senyals de tràn·
sit d’una manera lúdica i salu·
dable i la realització de diferents
tallers sobre mobilitat. Els in·
fants participants van ser obse·
quiats amb elements reflectants
de seguretat i motxilles.
L’activitat estava organitzada de
manera conjunta pel Servei de
Medi Ambient de l’Ajuntament
i la Policia Local, amb la col·
laboració del Servei Català de
Trànsit, la Generalitat de Cata·
lunya, la Diputació de Barcelona
i, sobretot, l’Associació de

Voluntaris de Protecció Civil de
Badia, que van estar tot el matí
donant suport a l’organització.
La nostra ciutat s’adheria, així, als
actes de la Setmana de la Mobili·
tat Sostenible i Segura que, sota
el lema “Mobilitza’t per un aire
més net!”, tractava de promou·
re una vida més saludable i una
mobilitat més sostenible i segura,
a més de reforçar el poder de la
ciutadania per millorar la quali·
tat de l’aire que respirem. Entre
els objectius de la Setmana, que
es va celebrar arreu de Catalunya
entre el 16 i el 22 de setembre, hi
havia sensibilitzar la ciutadania
sobre l’impacte ambiental i en
la salut de les persones del trans·
port motoritzat, promoure l’ús
de mitjans de transport públics
i/o sostenibles i un ús del vehicle
compatible amb el desenvolupa·
ment urbà sostenible. n

Torna la Jugatecambiental

L’antic mòdul de la Jugatecambiental instal·lat al parc de Joan Oliver ha estat substituït per un de més gran.

Amb l’arribada de la tardor, arri·
ba també una nova edició de la
Jugatecambiental a Badia del Va·
llès. Des del passat 17 de setem·
bre i fins el 26 de novembre, cada
diumenge hi haurà una nova
oportunitat de gaudir de les ac·
tivitats relacionades amb la natu·
ra i el medi ambient i els tallers,
espais de joc i experimentació,

entre d’altres, que s’organitzen al
parc de Joan Oliver. A més, atesa
la bona acollida que van tenir les
activitats de la Jugateca la tempo·
rada anterior, l’antic mòdul que
hi havia instal·lat al parc ha estat
substituït per un de més gran.
Les Jugatecambientals
l’Àrea
Metropolitana

de
de

Barcelona representen espais
on les famílies amb infants po·
den compartir una estona de
joc i experimentació mentre
coneixen els valors dels espais
metropolitans on es desenvo·
lupen, en aquest cas el parc de
Joan Oliver, a més d’incorpo·
rar continguts relacionats amb
la sostenibilitat. n
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Primera reunió del
Consell dels Infants del
curs 2017-2018

Activitats per a infants
de primària al Casal dels
Infants i l’Espai de Joc

Amb el nou curs, tornen també
les activitats per a infants al Ca·
sal dels Infants i a l’Espai de Joc.
Així, els dimecres i els dijous a
la tarda, de 17.15 h a 19 h, els
infants de 1r a 6è de primària
poden participar en tallers, veu·
re pel·lícules, organitzar i parti·
cipar en activitats comunitàries i
compartir moments de joc amb
d’altres nens i nenes al Casal
dels Infants (carrer de la Man·
xa, s/n).
Els membres del Consell intercanvien impressions amb els regidors Josep Martínez i Ivan Sanz

El Consell dels Infants ha reprès
l’activitat després de l’aturada
estiuenca. A la sessió del mes
de setembre, que va tenir lloc
el divendres 22, van començar
parlant de la campanya de civis·
me que havien planificat el curs
passat. Es va fer la presentació
dels materials que s’utilitzaran
per dur-la a terme i els membres
del consell van donar-hi la seva
aprovació. S’espera que la cam·
panya es posi en marxa al mes
de novembre.
També van rebre el primer
encàrrec polític del curs. Els

regidors Josep Martínez i Ivan
Sanz, tinents d’alcaldessa de
l’Àrea de Presidència i de l’Àrea
d’Acompanyament a les per·
sones, respectivament, van fer
una visita al Consell i li van
presentar l’Ordenança munici·
pal de civisme i convivència, en
la qual actualment s’està treba·
llant. Els regidors van explicar
que s’hi estan aplicant modifi·
cacions, per tal que l’ordenan·
ça s’adeqüi a les necessitats reals
del municipi. Per aquest mo·
tiu, van proposar al consell que
fes les aportacions que consi·
deri oportunes, especialment a

l’article que engloba la temàtica
dels jocs.
A partir de la presentació de l’or·
denança, es va generar un moment
de diàleg on els infants van poder
comunicar als regidors aspectes
que els preocupen o que creuen
que s’haurien de tenir en compte.
Es tracta de temes com la segure·
tat ciutadana o la seguretat viària,
o aspectes més específics com el
consum de begudes alcohòliques
al carrer o la falta d’una figura me·
diadora al Cruyff court, que evi·
ti conflictes entre els infants i els
adolescents per a l’ús del camp. n

A més, tots els dijous, també de
17.15 h a 19 h, el pavelló de l’es·
cola Las Seguidillas acull l’Espai
de Joc, una activitat basada en el

joc lliure on, mitjançant els ra·
cons de joc, l’infant pot expe·
rimentar, desenvolupar la seva
creativitat i imaginació, aventu·
rar-se en el seu propi joc i tam·
bé fer noves amistats a la vega·
da que gaudeix d’un ambient
agradable amb d’altres infants.
L’Espai de Joc està obert a tots
els infants del municipi que esti·
guin cursant entre 1r i 6è de pri·
mària. La inscripció es fa al ma·
teix Espai de Joc.
Per a més informació, us podeu
posar en contacte amb el Casal
dels Infants per telèfon (93 729
46 51) o a través del seu Face·
book (Casal Infants de Badia). n

Telèfon Infància Respon
El Telèfon Infància Respon 116 111 és un telèfon per atendre
l’assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista
en adolescents i abusos sexuals. El telèfon funciona les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any, de forma gratuïta i totalment anò·
nima, sense deixar rastre.
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Emotiu homenatge a la
gent gran de Badia

Protecció Civil de Badia del
Vallès cerca voluntaris
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Badia del
Vallès busca persones que es
preocupin de la seguretat i els
agradi ajudar els altres, i que
vulguin formar part d’aquest
projecte de voluntariat. L’únic
requisit que han de complir les
persones que vulguin unir-se a
l’associació com a voluntàries
és tenir 18 anys o més.
D’acord amb el conveni sig·
nat el passat mes de desem·
bre entre l’Ajuntament de Ba·
dia del Vallès i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Ci·
vil del municipi, l’associació

s’encarregarà de la realització
de retens i serveis preventius,
d’informació i suport als altres
cossos de socors i seguretat en
els actes de massiva concurrèn·
cia ciutadana o de perillositat
especial, o la col·laboració en
situacions d’emergència i pre·
emergència, en tasques de di·
vulgació i informació a la po·
blació en matèries de protecció
civil i en la redacció i actualit·
zació de plans d’actuació.
Per a més informació o si vo·
leu col·laborar amb l’associ·
ació, podeu trucar al telèfon
605 73 15 45. n

Conveni per a la cessió d’un espai
per a la promoció de l’activitat
sociocultural de la població gitana

Un any més, Badia del Vallès va
organitzar la Festa de la Gent
Gran. Així, el 7 d’octubre, el Ca·
sal d’Avis va acollir un seguit d’ac·
tes de reconeixement i d’entrete·
niment per a les persones grans de
Badia. Entre els més destacats, hi
va haver la Mostra de Poesia -amb
la lectura de poemes per part de
membres de l’entitat Mananti·
al Poético i algunes persones del
públic- i el tradicional homenat·
ge a les persones de més edat de la
ciutat. Enguany, les persones ho·
menatjades van ser: Antonio Luis
Suárez, nascut a Nerva (Huelva) el
1920; José Ayala Martínez, nascut

a Montcada i Reixac el 1921, i
Dolores Urgel Álvarez, nascuda a
Bélmez (Còrdova) també el 1921.
Tots tres van rebre una placa de
mans de l’alcaldessa, Eva Menor,
i la regidora de Gent Gran i De·
pendència, Mª José Granados.
La persona de més edat de Badia,
però, és María Núñez Álvarez, de
104 anys, que va rebre un ram de
flors. També va rebre un home·
natge el grup La Edad de Oro, les
integrants del qual es van mostrar
molt emocionades.
En el transcurs de la jornada
hi va haver, a més, esmorzar i

berenar, gimnàstica amb la Be·
lén, l’actuació de l’Agrupació
Coral de Cantaires de Can Feu
(Sabadell) i ball amb el grup
Maki Maki, que va posar punt
final a la festa.
Emmarcades també en la ce·
lebració de la Festa de la Gent
Gran, al llarg de la setmana la
Creu Roja havia ofert dues xer·
rades, que van tenir molt bona
acollida, adreçades a les perso·
nes grans de la ciutat: una sobre
intel·ligència emocional i, l’al·
tra, sobre la prevenció de caigu·
des. n

L’alcaldessa, Eva Menor, i la presidenta de l’associació Tumenge Calí, Mariana Torres, tallen la
cinta inaugural del local.

L’Ajuntament de Badia del Va·
llès ha signat un conveni amb
l’associació de dones gitanes Tu·
menge Cali mitjançant el qual el
consistori cedeix l’ús de l’espai
de l’Annex al Casal dels Infants,
de dilluns a divendres, de 9 a 21

hores, per a la promoció de di·
ferents activitats socioculturals.
Entre les activitats, hi haurà ta·
llers de salsa, flamenc, reggaeton
o fitnes. El lliurament de claus
va tenir lloc el passat 29 de se·
tembre. n
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RUBÉN SENSERRICH PÉREZ
Rubén Senserrich. Nascut a Molins de Rei el 1979, tot i que actualment viu a Barcelona, fa 10 anys que està vinculat a la nostra ciutat. Llicenciat
en Documentació i Diplomat en Biblioteconomia per la UB, és el director de la Biblioteca Vicente Aleixandre.

“Des del primer minut vaig notar l’orgull per part
d’usuaris fidels i veterans que van lluitar molt
per aconseguir la biblioteca que ara dirigeixo”
• Fa 10 anys que estàs vinculat
a Badia del Vallès. Com vas arribar-hi?
Sí, aquest novembre fa 10 anys
que vaig aterrar a Badia. Pri·
mer, per cobrir una vacant com
a bibliotecari, i posteriorment
assumir-ne la direcció, que vaig
consolidar el 2014 mitjançant
concurs públic.
• Què et va semblar la ciutat
quan vas arribar-hi?
No coneixia Badia del Vallès
abans de venir-hi a treballar. La
imatge que en tenia, produïda
pels prejudicis generats sovint pel
desconeixement, dista molt de la
realitat que vaig trobar-me: gent
acollidora, participativa i reivin·
dicativa, amb sentiment comuni·
tari i reptes professionals molt in·
teressants. Des del primer minut,
vaig notar l’orgull per part d’usua·
ris fidels i veterans que van lluitar
molt per aconseguir la biblioteca
que ara dirigeixo. Amb el temps,
crec que he sigut capaç de gene·
rar complicitats i col·laboracions
amb altres agents municipals. I
ara, considero Badia com una
part molt important de la meva
realitat.
• Parla’ns una mica de la Biblioteca Vicente Aleixandre:
quan es va crear, quants usuaris té, quins serveis ofereix,

quines activitats feu...
L’actual seu de la biblioteca es va
inaugurar el 29 de març de 1988,
tot i que anteriorment (final dels
anys 70 principi dels 80) la bibli·
oteca havia ocupat part dels espais
de la 3a planta de l’actual Ajunta·
ment. El 10 de setembre de 2011,
la biblioteca va reobrir al públic
després d’un període de reforma
integral de les instal·lacions, re·
distribució dels espais i renovació
del mobiliari. Pel que tinc entès,
el nom de la biblioteca és fruit
d’una votació popular i està molt
lligat al Centre Cultural Nova Ba·
dia, entitat local que ha estat clau
i íntimament lligada a la bibliote·
ca des dels seus orígens.
Actualment la biblioteca compta
amb un fons de més de 36.000
documents (incloent-hi llibres,
revistes, i altres suports audiovisu·
als) i presta els seus serveis a més
de 5.700 usuaris inscrits.
Els serveis que oferim són, més
enllà dels pròpiament bibliote·
caris (préstec de llibres en paper
i en format electrònic, revistes,
DVD, CD i audiollibres; servei
d’Internet i +; Wi-Fi, sala d’es·
tudi; préstec interbibliotecari...),
altres serveis més socials i educa·
tius: cessió d’espais a entitats i/o
associacions locals, visites escolars,
col·laboracions amb el Centre de

Dia, amb la Fundació Tallers Ca·
talunya, amb el Servei Local de
Català o el programa LECXIT.
Pel que fa a les activitats, en l’ac·
tualitat la biblioteca ofereix men·
sualment dues hores del conte
(una específica per a nadons de
0 a 3 anys, i una altra per nens i
nenes majors 4 anys), un taller in·
fantil de reciclatge i diverses ses·
sions del club de lectura, en col·
laboració amb diversos grups de
lectors/es del municipi. També
oferim trimestralment una hora
del conte en anglès, trobades amb
autors, xerrades, exposicions i ru·
tes literàries.
• Què creus que li falta a la nostra biblioteca? Com la milloraries?
El que més trobo a faltar, per
manca d’espai i per qüestió d’es·
tructura del mateix equipament,
és una zona específica per al pú·
blic jove que ens permeti donar
resposta a les seves necessitats.
En aquest sentit, la insonorit·
zació dels espais polivalents su·
posaria una millora important,
ja que permetria realitzar activi·
tats simultàniament en ambdues
sales o adaptar-ne una per a l’ús
dels joves.
• Què ha de fer un/a ciutadà/
ana si vol agafar un llibre de la

biblioteca? Què hi trobarà?
Per poder gaudir de qualsevol
servei dels que oferim, només
cal tenir el carnet de biblioteca:
és gratuït, serveix per a totes les
biblioteques públiques d’arreu de
Catalunya i també ofereix molts
avantatges en l’àmbit cultural.
Tot i que estem especialitzat en
cinema espanyol, qualsevol ciu·
tadà/ana que ens visiti trobarà un
fons documental actualitzat, que
intenta sempre comptar amb les
darreres novetats editorials. Tot
i així, cal recordar que si un do·
cument no el tenim, però està
disponible a una altra biblioteca
de la Xarxa, podem oferir-lo en
préstec mitjançant el servei de
préstec interbibliotecari. Imagi·
neu doncs, la quantitat de títols
que tenen tots els usuaris/àries al
seu abast!
• La Biblioteca és un espai central de la vida cultural de Badia:
no només pel que s’hi fa sinó
perquè organitzeu o col·laboreu
en l’organització d’activitats
que es fan en altres espais de la
ciutat. Quin paper té, en la teva
opinió, la biblioteca en el foment de la cultura al nostre municipi?
De la reforma ençà, el paper de

la biblioteca com a servei i equi·
pament municipal s’ha vist in·
crementat considerablement, no
només des de l’òptica bibliote·
cària o del foment de la lectu·
ra, sinó des de la vessant social,
cultural i educativa. Aquest èxit
però no és únicament de la bibli·
oteca sinó que és compartit amb
la resta d’agents municipals, cen·
tres educatius i entitats amb les
que col·laborem activament, per
tal d’optimitzar els recursos dis·
ponibles de forma eficient, do·
nant resposta a les necessitats re·
als dels badiencs i badienques.
El nostre repte: esdevenir l’equi·
pament referent en informació lo·
cal, que preservi la memòria col·
lectiva del municipi, sent alhora
agent actiu en qualsevol iniciativa
cultural, social, educativa o artís·
tica que es dugui a terme a Badia
del Vallès.
• Abans d’acabar, ens pots recomanar un llibre?
Set dies de gràcia, de Carla Grà·
cia i Mercadé, una de les lec·
tures escollides per als clubs de
lectura d’enguany. Combina
perfectament la narració històri·
ca amb la ficció literària. Actual
i colpidora. n

