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IMAGINABADIA:
Idees per a la Badia del futur
El pròxim 27 d'abril, es presenten els resultats del projecte IMAGINABADIA, un conjunt de propostes per transformar Badia del Vallès, realitzades en el marc del programa europeu URBACT.
El programa URBACT és una iniciativa de
la Unió Europea per idear solucions innovadores i sostenibles als reptes econòmics,
socials i ambientals de les ciutats europees.
Badia del Vallès, acompanyada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, forma part
d’aquesta xarxa des de 2016 amb el projecte IMAGINABADIA, que consisteix en
la redacció d’un Pla d’Acció per definir de
manera col•lectiva les actuacions prioritàries que cal desenvolupar en els pròxims anys
per transformar el municipi i millorar la
qualitat de vida dels seus habitants.
En la primera fase del projecte (gener-juny
2017), a partir de les necessitats de Badia
i les seves potencialitats i recursos, es va
realitzar una diagnosi participada entre la
ciutadania i els equips tècnics de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Es va reflexionar, entre d’altres, sobre
l’aprofitament dels espais públics en desús o utilitzats exclusivament per al trànsit, la superació de les barreres que ens aïllen del nostre entorn, la millora de l’estat
dels habitatges o la potenciació de noves
tipologies d’edificis. Com a resultat, es van
identificar tres grans reptes de futur per
a la ciutat: convertir Badia en una ciutat
connectada, una ciutat saludable i una ciutat inclusiva. Aquesta diagnosi es va completar amb l’equip de govern, l’oposició i
altres agents del territori en una sessió de
treball duta a terme el mes de juny, i amb
la participació directa de la ciutadania en
una jornada oberta el dia 28 d’abril de
2017 (vegeu L’informatiu 34, de maig de
2017). En la segona fase (juliol - desembre 2017), es van desenvolupar idees per

abordar les qüestions relatives a la millora
de l’espai públic, que el Pla d’Acció materialitza en quatre estratègies d’actuació:
millorar la connectivitat territorial, replantejar l’estructura de mobilitat, intensificar
i programar l’ús de l’espai públic i, per últim, potenciar i valorar el patrimoni natural i cultural existent.
El treball i les propostes desenvolupades
fins al moment es compartiran amb la ciutadania el divendres 27 d’abril, en el marc
de la sessió de tancament del projecte URBACT que se celebrarà al nostre municipi.
En aquesta jornada ens visitaran representants de la resta de ciutats que conformen
la xarxa de treball: Solin (Croàcia), Casoria
(Itàlia), Oslo (Noruega), Baia Mare (Romania), Viena (Àustria), Brno (República Txeca), Anvers (Bèlgica) i Düsseldorf (Alemanya), per conèixer les conclusions d’aquests
mesos de reflexió i treball conjunt.

A les 15:15h sortiran de la plaça Major
dues rutes que recorreran diversos punts
de la ciutat per explicar les propostes
d’actuació i la seva vinculació amb projectes comunitaris que ja s’estan portant
a terme a Badia. Es tracten de propostes
de diversa escala i abast, com ara la millora de la connexió amb la Universitat
Autònoma i els municipis de l’entorn, la
reducció de l’impacte acústic i ambiental
de la C-58 o la reutilització de l’espai públic entre els blocs d’habitatge per a nous
usos comunitaris. A partir de les 17:30h
s’organitzaran diverses activitats a la plaça Major i a l’avinguda de Burgos, amb
un berenar popular, tallers específics per
a adults i per a infants i una exposició detallada de les diferents propostes. Us convidem a participar-hi, per poder seguir
imaginant plegats aquesta Badia connectada, saludable i inclusiva que volem
construir entre tots i totes! n

4 l'informatiu

Actualitat

Febrer del 2018

de Badia del Vallès

Ordenances fiscals 2018
Les ordenances fiscals per a
l’exercici 2018 van ser aprovades pel Ple municipal, en sessió
extraordinària, el 3 de novembre de 2017. En línies generals

podeu consultar el document de
les ordenances fiscals de 2018,
al web de l’Ajuntament: http://
www.badiadelvalles.cat/fitxa.
php?id=5725. n

destaca l’augment aplicat a totes
les tarifes d’un 1%, per sota de
l’IPC anual.
Per conèixer la totalitat de les
bonificacions i reduccions,

RESUM DE LES BONIFICACIONS EXISTENTS A LES ORDENANCES FISCALS DE 2018
IMPOST BÉNS INMOBLES
- Enguany s’incrementa lleugerament el tipus d’IBI en dues centèsimes. És a dir, s’estableix un tipus impositiu del 0,69, el que
suposarà un augment de 6 euros de mitjana per fracció. Aquest increment ha de permetre un augment en la recaptació, de
més de 70.000 euros.

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Amb l’objectiu de gravar més aquelles activitats econòmiques que generin més riquesa, s’ha adequat l’IAE. En aquest sentit,
s’ha incorporat la zona d’activitat econòmica prevista al costat de Sant Pau del Riu Sec, com a categoria 1. Anteriorment,
aquesta zona no tenia activitat econòmica i no estava identificada.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- L’Ordenança fiscal núm. 5 (reguladora de l’ICIO) i Ordenança fiscal núm. 14 (taxa per a llicència d’obres) han experimentat una
àmplia modificació en el seu redactat per tal d’adequar-les a la Llei 16/2015, que modifica la Llei d’urbanisme, aplicant un
nou model de càlcul de la quota, en el cas de l’impost i en el cas de la taxa, s’estableix la quota en funció de la tipologia de
projecte i no segons els pressupost de l’obra, com anteriorment es feia. A més, s’amplia la bonificació del 90 % de les obres
per eliminació de barreres arquitectòniques a qualsevol persona que la sol·liciti. Abans, només estava previst per a pensionistes
i s’incorpora la bonificació del 75 % per a intervencions de millora en locals comercials.

TAXES PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM
- Ordenança fiscal núm. 8 (servei de clavegueram): s’amplia l’exempció del pagament en funció de la renda de la unitat familiar, com a mesura de tarificació social, elevant el topall de renda de la unitat familiar (per persona i any) fins els 2.700 euros
d’ingressos bruts.

TAXES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
- Ordenança fiscal núm. 17, que regula les instal·lacions esportives municipals: s’incorpora una bonificació del 100 % de la quota
per a persones que acreditin un 85 % de discapacitat. A més, s’afegeix l’autorització d’entrada als acompanyants de persones
amb discapacitat que realitzin una activitat i necessitin ajuda per raons de mobilitat o dependència.
- A més, s’afegeix a l’annex de tarifes, l’abonament trimestral per a activitats dirigides, amb un import de 30 euros. Anteriorment,
només existia l’abonament mensual de 12 euros, que també es manté.

TAXA TINENÇA D’ANIMALS
- Respecte a l’Ordenança fiscal 22, que regula els serveis relacionats amb els animals de companyia, incorpora com a novetat
una exempció per als titulars de gossos d’assistència. Així mateix, s’afegeix la possibilitat d’establir exempcions per a persones posseïdores d’animals de companyia que participin en campanyes de foment de la tinença d’animals i que pugui engegar
l’Ajuntament al llarg de l’any.

CALENDARI FISCAL PER AL 2018
DATA DE PAGAMENT
Del 2/5/2018 al 5/7/2018

CONCEPTE
Impost sobre Béns Immobles Urbans- No domiciliats
• Impost sobre Béns Immobles Rústics- No domiciliats
•

Impost sobre Béns Immobles Urbans- Domiciliats
(1ª fracció)
• Impost sobre Béns Immobles Rústics- Domiciliats
(1ª fracció)
•

Del 2/5/2018 al 2/7/2018

Del 2/5/2018 al 1/10/2018

Impost sobre Béns Immobles Urbans- Domiciliats
(2ª fracció)
• Impost sobre Béns Immobles Rústics- Domiciliats
(2ª fracció)

De l’1/3/2018 al 4/5/2018

•

•

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

• Taxa

Del 3/9/2018 al 7/11/2018

Del 17/9/2018 al 19/11/2018

per Gestió de Residus Domèstics
• Taxa per Gestió de Residus Comercials
• Taxa per Servei de Clavegueram
•

Impost sobre Activitats Econòmiques

TAXA MERCAT MUNICIPAL
Novembre 2017

Del 26/01/2018 al 27/03/2018

Desembre 2017

Del 21/02/2018 al 24/04/2018

Gener 2018

Del 21/03/2018 al 22/05/2018

Febrer 2018

Del 24/04/2018 al 25/06/2018

Març 2018

Del 22/05/2018 al 24/07/2018

Abril 2018

Del 21/06/2018 al 22/08/2018

Maig 2018

Del 24/07/2018 al 25/09/2018

Juny 2018

Del 22/08/2018 al 23/10/2018

Juliol 2018

Del 21/09/2018 al 22/11/2018

Agost 2018

Del 23/10/2018 al 27/12/2018

Setembre 2018

Del 21/11/2018 al 22/01/2019

Octubre 2018

Del 21/12/2018 al 22/02/2019
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El pressupost de l’Ajuntament per al 2018 serà de
12,85 milions d’euros, un 5,70 % més que l’any 2017
En l’apartat d’inversions, destaquen una partida dedicada a l’eficiència energètica de les escoles i a millores a la via pública, i
l’aposta per la promoció de les polítiques socials.
El pressupost de Badia del Vallès per a l’any 2018 serà de
12.854.441,72 euros i registra
un increment de 693.282,80
euros, un 5,70 % més que
l’any anterior. S’hi dediquen
722.140,45 euros per a inversions a la ciutat com per
exemple, la millora de l’eficiència energètica de les escoles
(95.000 euros) i accions de millora a la via pública (205.000
euros), com a partides destacades. També s’hi incorporen
altres projectes subjectes a la
concessió de les subvencions
demanades a la Diputació de
Barcelona, com són la millora
del pati de butaques de l’Auditori Municipal (50.000 euros)
o intervencions al Mercat Municipal (100.000 euros), entre
moltes altres actuacions.

Cultura, Esports, Cooperació,
Diversitat, Pla d’Inclusió Social, Pla Comunitari, Pla Educatiu d’Entorn, els programes
d’igualtat i les accions dirigides
al col·lectiu LGTBI.

La participació ciutadana seguirà tenint un paper fonamental, amb projectes participatius
tant pel que fa a la definició
dels espais públics com per
a la dinamització d’altres espais. Entre les línies mestres,
el pressupost seguirà garantint
el manteniment i la consolidació dels programes de protecció social, inserció laboral,
formació, creació d’ocupació
i educació. Així mateix, en les
mateixa línia de foment de les
polítiques socials, es mantindrà
el programa de beques i ajudes,
i els programes de Gent Gran,

Com a novetat d´enguany, es
posarà en marxa l’Ordenança
de civisme, raó per la qual es
preveu una partida per a la seva
difusió i implementació.

Entre els projectes estratègics,
hi destaquen l’URBACT i l’inici dels projectes d’urbanització
del Pla General, eines per aconseguir el desenvolupament econòmic i social de la ciutat, amb
la intenció de resoldre els seus
problemes estructurals.
Pel que fa a la modernització de
l’administració, l’Ajuntament
s’adaptarà als requeriments de
la Llei de transparència i la implementació de l’administració
electrònica, amb canvis i reforços a nivell organitzatiu.

Amb la intenció de donar continuïtat a la posada en marxa
de l’Oficina Local d’Habitatge, engegada durant l’anterior
exercici, també s’inclouen els
temes d’estalvi energètic, rehabilitació, retirada de l’amiant,
pobresa energètica i acompanyament de les persones amb
problemes relacionats amb l’habitatge.

DETALL DEL PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS
2015

2016

2017

2018

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL

4.976.157,42

5.194.484,29

5.375.241,79

5.497.655,46

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

4.827.651,73

4.999.362,74

5.065.884,20

5.118.004,41

88.667,25

59.500,00

44.500,00

13.600,00

1.325.767,02

1.320.964,89

1.439.887,80

1.364.425,80

Capítol 5 - FONS DE CONTINGÈNCIES
I ALTRES IMPREVISTOS

0

0

0

57.120,89

Capítol 6 - INVERSIONS REALS

0

0

77.644,13

722.140,45

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS

1,00

1,00

1,00

1,00

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS

487.063,41

352.000,00

158.000,00

81.493,71

11.705.307,83

11.926.312,92

12.161.158,92

12.854.441,78

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

TOTAL DESPESES

DETALL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS
2015

2016

2017

2018

1.896.000,00

1.949.484,38

1.990.000,00

2.063.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

14.000,00

Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.092.950,00

2.133.700,00

2.222.018,80

2.282.300,00

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.657.057,83

6.790.128,54

6.895.436,12

6.778.601,27

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

1.054.300,00

1.048.000,00

1.047.704,00

1.049.400,00

Capítol 7 - TRANSFEREÈNCIES DE CAPITAL

0

0

0

667.140,45

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

11.705.307,83

11.926.312,92

12.161.158,92

12.854.441,6

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES
Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
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El 96% de les incidències rebudes a
través de l’aplicació Línia Verda ja han
estat solucionades
Durant el darrer any 2017, es van
rebre un total de 2.237 incidències, a través del servei Línia Verda,
de les quals el 96 % ja han estat
solucionades.

Des que es va posar en marxa el
servei Línia Verda al municipi,
el març del 2014, la ciutadania
de Badia del Vallès ha fet arribar
4611 incidències.

Per utilitzar el servei a través de
telèfon mòbil o tauleta, només
cal descarregar, de manera gratuïta, l’aplicació Línia Verda des de
la Play Store o l’APP Store. L’aplicació permet plantejar una consulta mediambiental o comunicar
una incidència de manera ràpida i senzilla. Per geolocalització,
l’aplicació s’encarrega de detectar
de forma automàtica les coordenades exactes de la ubicació del
problema. També permet adjuntar una foto amb una breu descripció. Un cop enviada, la persona encarregada de gestionar les
incidències en rep una notificació
i s’inicien els tràmits per solucionar el problema. Per poder resoldre qualsevol consulta mediambiental, també es pot accedir al web
www.liniaverdabadiadelvalles.cat
i, en un termini màxim de 24 hores, la persona usuària obtindrà
resposta per part d’un equip expert en la matèria.
El servei Línia Verda, que funciona
com un canal directe de comunicació d’incidències amb l’Ajuntament, afavoreix, a més, les bones
pràctiques mediambientals.
L’Ajuntament de Badia del Vallès
vol agrair la participació ciutadana que fa possible el bon funcionament d’aquesta aplicació. n

TAUILA COMPRATIVA INCIDÈNCIES COMUNICADES I SOLUCIONADES DEL 2014 AL 2017
INCIDÈNCIES
SOLUCIONABLES

2014

2015

2016

2017

TOTAL INCIDÈNCIES

165
99%

318
100%

1.891
99%

2.237
96%

4.611

Servei de deixalleria
fixa i mòbil
L’Ajuntament de Badia del Vallès ofereix un servei de deixalleria fixa (situat a l’av. de la
Costa Blava, s/n) al qual s’hi
poden portar residus voluminosos com ara grans electrodomèstics, fustes i mobles, vidres,
restes vegetals, matalassos o restes d’obres i runes, entre d’altres. L’horari fins al 30 de juny
és de dilluns a divendres, de

9.30 h a 14 h i de 16 h a 19 h,
i els dissabtes, de 9.30 h a 14 h.
A més, els divendres al matí,
s’ofereix el servei de deixalleria mòbil, on es poden deixar tot tipus d’aparells informàtics i de telefonia, olis de
cuina i de motor, pintures,
vernissos i dissolvents, piles i
molt més. n
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Ja s’han instal·lat
les màquines
d’exercici per a la
ruta biosaludable
Un total de 22 elements per fer
exercici s’han instal·lat a la ruta
biosaludable, al voltant de Badia. Aquesta ruta va ser una de
les dues propostes més votades,
sorgides del procés de pressupostos participatius, celebrats
durant el darrer any.
Durant el 2017, l’Ajuntament de
Badia del Vallès va impulsar els
pressupostos participatius per tal
que la ciutadania pogués proposar, debatre i decidir els projectes a executar relacionats amb la
millora de l’espai públic. Els dos
projectes guanyadors van ser: la
ruta biosaludable al voltant del
municipi i l’adequació de parterres de la via pública.

L’expedient de la ruta biosaludable es va aprovar per Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 1
de desembre de 2017, on es va
acordar el subministrament i la
instal·lació dels elements biosaludables per l’empresa NOVATILU, SLU per un import de
15.491,39 €.
Dins de la ruta circular, es van
decidir tres ubicacions dels elements que exerciten totes les
parts del cos. Un grup s’ha col·
locat al carrer de Menorca (al final de la pantalla acústica); un
altre, al carrer de Mallorca i els
últims, al carrer de Santander
(darrera dels números 8 i 10).

Alguns dels elements instal·lats per a la ruta biosaludable

La disposició dels 22 elements
va començar el passat dilluns 15
de gener.
Actualment, resta la col·locació
dels cartells informatius dels elements, de les 9 papereres, dels
6 bancs i els 20 pals indicadors
amb les plaques, que marcaran
la ruta. n

Badia llueix nous parterres
Des de finals del darrer any, s’estan plantant diversos parterres a
diferents indrets del municipi,

amb l’objectiu d’embellir els espais verds de la ciutat. Aquesta iniciativa està inclosa en els

Cantonada del carrer dels infants i l’Av. Via de la Plata

carrer de la Manxa amb carrer de la Bètica
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objectius de millora dels espais
verds de l’Àrea de Medi Ambient i es continuarà duent a terme al llarg de l’any. A més, també està programada l’execució
d’un dels projectes guanyadors
dels Pressupostos Participatius
del darrer any, que consistia en
l’adequació de diferents parterres, distribuïts arreu del terme
municipal.
En aquest sentit, s’han plantat
diverses espècies resistents a la
climatologia i a les especials condicions de les ciutats. Les flors
triades són de diferents colors i
diferents períodes de floració, fet
que permet que hi hagi plantes
amb flors durant tot l’any. El criteri que s’ha seguit és el d’aconseguir un efecte cromàtic més
durador de flor de temporada,
principalment de les espècies ciclàmens i pensaments, que són
plantes amb flor resistents a les
temperatures hivernals.
Els parterres que enguany s’han
plantat són:
- Davant la residència de dia:
cantonada c. de la Manxa
amb c. de la Bètica
- Cantonada av. de la Via de la
Plata amb c. dels Infants. n
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L’alumnat de 6è de
primària de l’escola
La Jota aprèn consum
responsable
El passat divendres 15 de desembre, va tenir lloc el taller
“De l’escola al centre comercial”, acció promoguda des de
l’Oficina Municipal del Consumidor, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i
adreçada als alumnes de 6è del
cicle superior de primària de
l’escola La Jota. Els alumnes
van escenificar accions quotidianes, en un centre comercial
fictici, per tal d’aprendre aspectes rellevants sobre consum responsable.

A través de l’escenificació de diferents situacions en un centre comercial imaginari i guiats per dos
monitors que dinamitzaven l’activitat, els alumnes es van organitzar en treball cooperatiu, per
tractar els conceptes de diferenciació entre un producte i un servei. També es va aprofundir en els
drets i obligacions de les persones
consumidores i es va mostrar com
actuar en el moment de formalitzar una reclamació. Alhora, també
es van tractar qüestions dels Serveis Públics de Consum.

L’acció es va desenvolupar a
través de dos tallers d’una hora
cadascun, que tenien com a objectiu principal conscienciar
els alumnes sobre els seus drets
com a persones consumidores i
fomentar els valors del consum
responsable, mitjançant la seva
participació activa.

Els alumnes, organitzats en
grups de 4 a 6 integrants, havien
d’adoptar un rol determinat (venedor/comprador). En finalitzar
l’escenificació, els alumnes ho van
posar en comú i d’aquesta manera, van poder explicar i compartir
la seva experiència en les diferents
fases del taller. n

El Mercat Municipal de Badia del Vallès a Google
L’Ajuntament de Badia del
Vallès en col·laboració amb
el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(CCAM) ha exportat a Google la marca del Mercat Municipal de Badia del Vallès.
Una iniciativa que permetrà
mostrar tot el seu atractiu i
potencial de forma unificada i visual, amb l’objectiu de
visibilitzar el nostre mercat i
atreure visitants i nous consumidors.
El Servei de Promoció Econòmica i Comerç ha considerat
que aquesta podria ser una de
les millors formes, més econòmica i rendible, de potenciar
el Mercat Muncipal, ja que
les eines que ofereix Google
i Google Maps són senzilles,
transparents i gaudeixen ja
d’un important gruix d’usuaris que poden visionar el servei del Mercat Municipal durant els 365 dies de l’any.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Badia del Vallès vol
fer visible i promocionar el
Mercat Municipal de Badia
del Vallès, un mercat de proximitat amb productes de primera qualitat i amb un servei
professional i especialitzat. Us
animem a fer un tour pel mercat de Badia del Vallès, i a escriure ressenyes a la seva fitxa
de Google My Business, ja que
d’aquesta manera s’aconsegueix més visibilitat a la plataforma Google. n

Programa Orienta +30
El programa Orienta +30, subvencionat pel Servei Català
d’Ocupació, adreçat a les persones majors de 30 anys i aturades de llarga durada, que es
va iniciar al mes de maig de
l’any passat, finalitzarà aquest
proper mes de març i la valoració general és molt positiva.

Els alumnes de 6é de primaria de l’Escola la Jota aprenen sobre consum responsable

Amb aquest objectiu s’ha creat un
recorregut virtual Google Street View amb fotografies 360º del
mercat, al qual també es pot accedir des del web municipal. El tour
virtual s’ha fet amb Google My
Business que és un servei de Google, en format web, i una eina basada en la geolocalització del negoci, l’única forma que hi ha de
sortir a Google Maps, que ha fet
possible que el Mercat Municipal
de Badia aparegui a tots els buscadors de Google (cerca de Google,
Google Maps i Google +).

Durant aquests mesos, s’han
anat coordinant diferents activitats amb els participants
del programa de les entitats
que s’han presentat agrupades,

juntament amb Badia: Vapor
Llonch, Fundació Secretariado Gitano, Fundació ECOM i
Fundació Barberà Promoció.

deures laborals, així com actuacions de desenvolupament personal a través d’anar treballant
les competències transversals.

Així, s’han anat treballant diferents accions en el marc de les
actuacions d’enfortiment del
paper social de la persona, visites i voluntariat a l’hort comunitari, actuacions d’orientació amb tutories individuals
i grupals de seguiment amb
cadascun dels usuaris, actuacions d’informació sobre drets i

En general, la valoració, tant
del personal tècnic com dels
participants, és molt positiva i
us recomanem que si necessiteu
més informació i voleu veure
totes les activitats i accions realitzades, visiteu el nostre blog
Orienta +30 al següent enllaç:
https://orientames30.blogspot.
com.es/ n
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Propostes per reformar l’edifici Antonio Machado
El dijous 15 de febrer, a les
18,30 h, la biblioteca Vicente
Aleixandre de Badia del Vallès
va acollir la presentació de les
propostes que han dut a terme
una dotzena de grups de treball de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès,
per tal de reformar l’edifici Antonio Machado. L’alcaldessa del
municipi, Eva Menor i el professor responsable del curs, Xavier Vancells, van presentar l’acte. Hi van assistir veïns de Badia
del Vallès i estudiants d’arquitectura. Ambdós presentadors
van coincidir en la importància
d’aquest tipus de convenis entre
els municipis i el món universitari. Amb l’èxit d’aquest primer projecte, va quedar la porta oberta a donar continuïtat a
aquesta nova aliança a través de
nous convenis de col•laboració.

manera que es busquen propostes que, més enllà de ser intervencions al territori, tinguin una
repercussió social encaminada a
millorar la qualitat de vida dins
el municipi i poder generar estratègies a llarg termini, per superar
els reptes que té ara mateix.

Durant la presentació, els mateixos estudiants van exposar els
resultats d’aquestes propostes
per tal de donar-les a conèixer a
la ciutadania. Els projectes han
quedat exposats a la biblioteca,
fins el dia 2 de març. En aquest
sentit, s’han habilitat panells informatius, així com maquetes a
escala, per poder apreciar millor
les propostes d’intervenció.

Posteriorment, els estudiants van
assistir a una altra jornada de formació a càrrec dels arquitectes
del departament de Territori, tècnics del Pla Comunitari del municipi i de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. S’hi van explicar
els projectes de temàtiques relacionades amb el taller que s’està realitzant a la població, perquè així
poguessin projectar en coherència amb la línia estratègica d’actuació del consistori.

L’objectiu d’aquest projecte és
començar un procés de replanteig d’una zona del municipi
que actualment, es troba en una
situació d’abandonament i degradació considerable, tot i tenir
un gran potencial.
Les idees parteixen d’una anàlisi
i diagnosi en clau urbanística, social, demogràfica i ecològica, de

En començar el curs lectiu, els
estudiants van rebre una xerrada
del departament de Territori de
l’Ajuntament, on els van explicar les característiques sociourbanístiques de la població, a través
dels resultats de diversos treballs i
informes d’anàlisi. Aquesta informació els va servir per començar
a fer-se una idea de les necessitats
de Badia del Vallès i pensar com
les seves propostes de projecte
podien servir per millorar el conjunt de la ciutat i la seva relació
amb l’entorn.

Els projectes, tot i tenir el mateix àmbit d’actuació, tracten temes diversos d’una manera molt
transversal. Els temes principals
dels treballs són: la mobilitat, la
comunicació amb l’ entorn, l’habitatge, la millora d’espais d’ús
social i la capacitat productiva
a petita escala. D’aquests grans

temes de treball, n’han sortit diferents propostes, integrades
i relacionades entre elles, que
busquen que els habitants del
municipi tinguin un espai on poder relacionar-se millor entre ells,
per generar dinàmiques socials
més positives i millorar la seva relació amb el medi natural i construït que els envolta.
Pel que fa a la mobilitat i millora de comunicació amb l’entorn,
hi ha propostes com la reconfiguració paisatgística de l’entorn
del riu Sec i la creació d’una
nova xarxa de camins que reconnectin la ciutat amb aquests
indrets, millorar la connectivitat
entre la UAB i Badia del Vallès o
connectar diferents municipis a
través de la creació d’un cinturó,
de llarg recorregut i petita escala, amb petites intervencions per
redescobrir passatges existents i
dotar-los de vitalitat.
Pel que fa a les propostes vinculades amb la capacitat productiva del lloc, hi ha propostes de generar espais productius, ja sigui
com a viver d’empreses, horts o
espais coworking que potencien
els espais de trobada entre diferents empreses, així com espais
de taller vinculats a les necessitats del municipi. En alguns casos, els tallers estaran vinculats al
món docent i se centraran en la
producció d’elements de construcció. També hi ha propostes
vinculades a l’agricultura urbana, que tenen com a objectiu generar alternatives a les demandes
d’horts urbans, tan importants al
municipi. Les propostes concentren el cor de l’activitat agrícola
que hi ha a Badia, en un espai

d’unió i recerca que es troba en
un punt estratègic del territori (la zona de les antigues escoles Antonio Machado), integrant
l’aigua com a element principal:
des de com acumular-la (a través
d’una bassa que és el cor del projecte) i fer-la servir per al reg, fins
a com canalitzar-la i fer-la arribar
fins a cada racó agrícola que requereixi el seu ús.
Sobre el tema d’habitatge, després de l’anàlisi i diagnosi, els
alumnes han arribat a la conclusió que el municipi necessita diversificar la tipologia d’habitatges, tant per cobrir les
necessitats reals dels habitants
actuals del municipi, com per
generar una nova oferta que pugui atraure nous veïns, per així
poder resoldre dos dels problemes principals que té actualment la ciutat: la desdensificació i l’envelliment del conjunt
de la població. Algunes idees en
concret, proposen oferir a estudiants de la UAB, habitatge assequible perquè visquin a Badia (vinculant-ho amb els vivers

d’empreses relacionats amb la
universitat, esmentats anteriorment), oferir lloc per viure a
treballadors i vivers d’empreses,
etc. Alguns grups de treball proposen un sistema de creixement
per fases, en funció del cost i de
la necessitat d’espais. Aquest sistema de creixement és un model molt avançat, que a partir de
composició de mòduls genera
un sistema que és capaç d’evolucionar i adaptar-se a les necessitats del municipi en cada
moment, generant una optimització de cost-resultat enorme, ja
que el projecte creix (o decreix)
en funció de la demanda que
genera, adaptant-se a diferents
col•lectius i tipus de família.
Pel que fa als espais oberts de
l’àmbit d’actuació, han sorgit
idees en la línia de grans superfícies exteriors que poden allotjar diferents tipus d’activitat de
grans masses, com per exemple:
activitats esportives, concerts,
mercats, zona de pícnic, espai
públic per als joves, i zona verda, entre d’altres. n
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Ple municipal del mes de gener
El 31 de gener es va celebrar la
sessió ordinària del Ple municipal del mes de gener, en el qual
van estar presents tots els regidors i regidores dels diferents
grups municipals, menys el regidor del Partit Popular, Rafael
Muñoz.
A l’inici del Ple es van aprovar
dos punts de l’ordre del dia que
tractaven del reconeixement de
compatibilitat amb activitat privada de dos treballadors municipals. Els punts es van aprovar
amb els vots favorables del grup
municipal del PSC i l’abstenció de la resta de grups presents:
AEB, BeC i la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz.
Seguidament, amb els vots favorables del PSC i els vots en
contra de l’AEB i BeC, i l’abstenció de la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz, es va aprovar
la modificació del cartipàs municipal, pel que fa al percentatge
de dedicació d’un tinent d’alcaldessa i un regidor, adequant-ho
d’igual manera pel que fa al règim de cotització a la Seguretat
Social. Les retribucions també
van quedar acordades, adequant
els nous percentatges i tenint en
compte també els increments
anyals aplicables al personal
de l’Ajuntament. La dedicació quedaria de la següent manera: alcaldessa, 100 %; tinent
d’alcaldessa, 100 %; tinent d’alcaldessa, 90 %; tinent d’alcaldessa, 70 %; tinent d’alcaldessa, 70 %; regidor, 50 %; regidor,
40 %; regidor, 35%.
Per unanimitat, es va aprovar

un protocol per a la instrucció
a la recepció de documentació
prèvia per a la concessió de la
llicència d’obra amb risc d’amiant.
Al municipi de Badia del Vallès
hi ha presència d’amiant generalitzat a les edificacions, element
que s’ha de retirar i eliminar, segons protocols molt específics
i que és vol regular garantint la
seguretat dels agents que intervenen en la retirada, així com de
la ciutadania en general.
Amb aquesta finalitat, es va contractar un servei d’assessorament
per a la redacció dels protocols
necessaris per a la retirada de
l’amiant, amb l’empresa ACMTBK 2020, per acord de Junta
de Govern Local de data 29 de
gener de 2016.
De la mateixa temàtica, es va
aprovar també per unanimitat,
un altre punt de l’ordre del dia,
que tracta d’un seguit de mesures per pal·liar la problemàtica
de l’amiant, ja que suposa un
greu problema de salut pública i
de gestió de residus al municipi.
Aquesta proposta es va portar al
Ple Municipal, a petició de la
Comissió de l’Amiant de l’Associació de Veïns de Badia del Vallès i neix d’una iniciativa de la
Coordinadora del Vallès Occidental Est, a la qual pertany Badia. L’acord inclou el fet d’instar a la Generalitat de Catalunya
perquè dugui a terme un mapa
de l’amiant del país, on es recullin totes aquelles dades que
ajudin a la realització d’un diagnòstic rigorós i fiable sobre

els sectors afectats i les persones
afectades.
A partir del diagnòstic resultant del mapa (cens), es demana
a la Generalitat que elabori un
programa de retirada de l’amiant que inclogui prioritats i calendari, així com dotació pressupostària. També la creació de
comissions de treball entre la
Generalitat i les zones territorials on es comenci l’aplicació
d’aquesta retirada. La mateixa
demanda es deriva, també, al
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per al compliment estricte en tots els àmbits
de la normativa.
La proposta també inclou la demanda d’elaboració d’una base
de dades rigorosa i fiable sobre
els casos i malalties provocats
per aquest producte i que es dediquin els recursos suficients per
a portar a terme aquesta tasca.
A nivell del Vallès-OccidentalEst, s’insta a constituir un grup
de treball conformat per les administracions locals i organitzacions socials (sindicals i veïnals)
que centralitzi i analitzi l’evolució de les conseqüències, així
com la implementació de les
mesures que es vagin adoptant
en els diferents municipis.
Pel que fa a nivell local, es va
acordar adoptar també un seguit de mesures, com campanyes informatives entre la ciutadania, l’elaboració d’un mapa
de l’amiant, establir protocols
per a la retirada en base als estudis d’identificació i avaluació,

i establir una ordenança concreta que faciliti la retirada responsable per part dels particulars,
amb punts d’informació; també es demana crear una comissió
entre diversos agents socials i un
compromís per part de l’Ajuntament de mantenir una partida
pressupostària per a l’estudi de
la retirada d’aquest element tan
nociu.
Un altre punt de l’ordre del dia
que es va aprovar per unanimitat va ser la proposta d’establir
un sistema públic de pensions
amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.
Les pensions públiques constitueixen la principal font d’ingressos de més de nou milions
de pensionistes i de les seves famílies, durant la crisi han estat
un dels elements que han contribuït a sostenirmoltes famílies
en la difícil situació econòmica
de Catalunya i d’Espanya. No
obstant això, i malgrat la baixa
inflació registrada en els últims
exercicis, des de l’any 2009 les
pensions públiques han vist limitada la seva revalorització,
primer amb mesures anuals, el
2011 i 2012 els van fer perdre
poder adquisitiu, després amb
una reforma integral el 2013,
del sistema de revalorització,
que va trencar unilateralment el
Pacte de Toledo. L’esmentada reforma del 2013 que introdueix
el factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a l’esperança de
vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de l’índex
de revalorització desvinculat de

l’increment de l’IPC, significa
una rebaixa programada del poder adquisitiu de les pensions,
que s’ha concretat, per als anys
2016 i 2017, en una pèrdua
del 2,3 % per al milió i mig de
pensionistes catalans. Enguany,
mentre les pensions tindran una
revalorització del’ 0’25 %, les
previsions d’inflació, tant públiques com privades, preveuen un
creixement dels preus el 2018,
de l’1’5 %.
El text d’aquest punt de l’ordre
del dia inclou que “les polítiques
del Govern d’Espanya, representen una seria amenaça per al sistema públic de pensions, ja que
amb les polítiques d’ocupació
s’ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions,
que han entrat en un període de
dèficits constants i creixents”. A
més, diu que per diversos factors
“es condemna els pensionistes a
un progressiu empobriment”. I
tot això, s’ha dut a terme “mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacto de
Toledo”. Un fet que “prepara
el camí per als fons de pensions
privats, en detriment del sistema
públic de Seguretat Social”.
Els grups municipals defensors
d’aquesta proposta consideren
que “el dret a les pensions i l’accés al sistema de Seguretat Social s’ha de considerar un dret
constitucional i està incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna”. Per això, plantegen mesures destinades a garantir el futur del sistema públic de
pensions.

Actualitat
Concretament, es demana tor
nar al consens de 2011 derogant
tots els canvis legals introduïts
al llarg de la legislatura 20112015: la regulació de la jubilació
anticipada del RDL 5/2013 i de
forma íntegra, la Llei 23/2013,
reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revalorització dels sistema de pensions
de la Seguretat Social. Al mateix
torn, revaloritzar les pensions
d’acord amb la previsió d’inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5 % i eliminar el factor de sostenibilitat establert en
la Llei 23/2013, que reduirà les
pensions de jubilació en funció
de l’esperança de vida de la cohort corresponent, a partir de
l’1 de gener de 2019.
També es demana el raciocini
de les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals
de l’Estat del 2018, aquells que
no corresponguin a prestacions
com: les mesures de foment de
l’ocupació, les despeses de gestió
de les entitats administratives de
la Seguretat Social i un seguit de
mesures per tal d’incrementar
els ingressos del sistema.
Per unanimitat, es va aprovar
una inicial moció de BeC que es
va convertir en proposta d’acord
per part del mateix grup municipal i del grup municipal del
PSC, per instar al Govern de la
Generalitat a resoldre els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol
municipals i que s’incorporin al
proper pressupost de 2018.
Per unanimitat també, va quedar aprovada una moció del
grup municipal de l’AEB per
a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus del
Mercat Setmanal. n

Febrer del 2018

l'informatiu 11
de Badia del Vallès

Ple extraordinari pressupostos 2018
Dimecres 14 de febrer, va tenir lloc la sessió extraordinària
del Ple municipal en el qual
es va debatre i aprovar inicialment, el Pressupost general de
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a l’exercici 2018. Així,
el pressupost d’enguany serà
de 12.854.441,72 € euros, un
5.70 % més que el de 2017, el
que es tradueix en 693.282,80
euros més.
La tinenta d’alcaldessa de
l’Àrea de Serveis Centrals,
Montserrat Jiménez, va explicar que els pressupostos continuen en la mateixa línia que
l’anterior exercici “seguint el
pla de mandat i la línia política del PSC, recollint algunes
propostes d’altres grups municipals”.
Durant la defensa del text, va
destacar la incorporació de
722.140,45 € per a inversions
a la ciutat, que es distribuiran en diferents projectes. Va
destacar algunes accions com
una partida destinada a l’eficiència energètica de les escoles (95.000 euros) i una altra per invertir a la via pública
(205.000 euros). També va explicar que s’han incorporat altres projectes subjectes a l’efectiva concessió de subvencions
demanades a la Diputació de
Barcelona, com la millora del
pati de butaques de l’Auditori
Municipal (50.000 euros) o intervencions al Mercat Municipal, entre moltes més.
La regidora d’Hisenda va

destacar la participació ciutadana com a eix vertebrador i va recordar que se seguirà apostant per processos
de participació en l’elaboració d’una part del pressupost.
Entre d’altres punts, Montserrat Jiménez va explicar que,
amb aquests pressupostos, es
segueix “apostant i garantint
el manteniment i consolidació dels programes de protecció social, inserció laboral,
formació, creació d’ocupació
i educació”. Així mateix, en
les mateixa línia de foment de
les polítiques socials, va manifestar la decisió de mantenir
el programa de beques i ajudes, i els programes de Gent
Gran, Cooperació, Diversitat,
Pla de Inclusió Social, Pla Comunitari, Pla Educatiu d’Entorn, els programes d’igualtat
i accions dirigides al col·lectiu
LGTBI.

de “treballar per un bon govern i una millor administració
que gestioni de manera eficient
i transparent els recursos públics” i amb aquesta intenció,
va explicar alguns canvis i reforços a nivell organitzatiu.

Jiménez també va destacar l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament econòmic i social de
la ciutat, amb la intenció de
resoldre els seus problemes estructurals, amb projectes estratègics com l’URBACT o l’inici dels projectes d’urbanització
del Pla General.

Al seu torn, la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz, va agrair que totes les seves propostes
haguessin estat recollides” i va
explicar que la seva intenció
de vot seria l’abstenció, ja que
el pressupost també se’l sentia
“propi”. No obstant això, va
demanar a l’equip de govern
“responsabilitat en la seva execució”.

Pel que fa a la modernització
de l’administració, la tinenta
d’alcaldessa va destacar projectes per a l’adaptació de l’organització als requeriments de la
Llei de transparència i la implementació de l’administració
electrònica. En aquest sentit,
també va manifestar la voluntat

Com a novetat d’enguany, es
posarà en marxa l’Ordenança
de civisme, raó per la qual, la
regidora d’Economia va destacar que es preveu una partida
per a la seva difusió i implementació.
Donant continuat a la posada
en marxa de l’Oficina Local
d’Habitatge, engegada durant
l’anterior exercici, també s’inclouen els temes d’estalvi energètic, rehabilitació, retirada de
l’amiant, pobresa energètica i
acompanyament de les persones amb problemes relacionats
amb l’habitatge.

Per part de l’AEB, el regidor
Álvaro Pacheco va justificar el
seu vot en contra “per falta de
transparència i democràcia” i
va titllar el pressupost de “pantomima i de passar sense pena,
ni glòria”. El regidor es va

queixar de la poca planificació
per part de l’equip de govern,
per deixar-los participar en la
seva elaboració”. Segons va explicar Pacheco, “només s’havia
convocat una reunió prèvia”
i va instar a l’equip de govern
a començar a treballar-lo amb
més antelació.
Al seu torn, la regidora d’Economia, Montserrat Jiménez,
va replicar al grup de l’AEB,
qualificant-los d’haver estat
“en mode avió”, ja que segons
el seu parer “no havien fet cap
aportació” com sí que ho havien fet altres formacions polítiques. En aquest sentit, l’alcaldessa Eva Menor, també va
afegir que “tot i que hi hagués
defecte en les formes, aquest
fet no era excusa per quedar-se
creuats de braços i no presentar
cap proposta”. Ambdues edils
van agrair la tasca duta a terme
per part dels grups que s’havien implicat en l’elaboració del
pressupost “més enllà de la seva
intenció de vot”.
Finalment, el Pressupost general per a l’exercici 2018 es
va aprovar amb 8 vots a favor
(PSC), 6 en contra de l’AEB i
BeC (el regidor Rubén Toro
va excusar la seva absència per
motius de feina) i 2 abstencions, de la regidora no adscrita,
Elisabeth Ruiz i del PP. A partir
d’ara, l’acord se sotmetrà a exposició pública durant 15 dies
i, si no es presenten reclamacions en aquest termini, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat. n
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

Por un sistema público de pensiones

VOLEM INFANTS I JOVES FELIÇOS

El Sistema Público de Pensiones Español constituye la política pública con
mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46%).
La jubilación debería ser el momento en que dejas de vivir para trabajar y comienzas a disfrutar la vida. Es ese momento tan esperado para muchos trabajadores
y trabajadoras que se encuentran en una edad superior a los 60 años y que durante toda su vida han cotizado para tener un futuro mejor, y ahora, desgraciadamente ese futuro se encuentra amenazado.

Així obríem la portada de la nostra revista l’Alternativa. Una revista que arriba ja
al núm. 90 omplint les bústies de la nostra ciutat, ininterrompudament, des de
1994.

Un futuro en riesgo para los pensionistas del mañana y un presente incierto para
los pensionistas de hoy. Las últimas noticias, aseguran que las políticas del gobierno del Partido Popular, representan una seria amenaza para el sistema público
de pensiones. Con sus políticas de empleo se ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits
constantes y crecientes. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se está sometiendo a un claro expolio desde el año 2011. El déficit de las cuentas públicas ha
sido compensado por retiradas masivas de este Fondo de Reserva. El año 2018
ha comenzado en la misma línea y el PP, en lugar de plantear medidas serias en
el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros además de
promover el rescate de planes privados a corto plazo.
Está claro que sin una reforma del sistema de pensiones la incertidumbre es más
elevada. Y nos oponemos a aceptar como solución los planes de pensiones que te
publicita y vende un famoso banco; disfrazando a jóvenes de mayores privatizando
el trabajo de toda una vida. Los trabajadores ya aportamos con nuestras retenciones en cada nómina la cantidad necesaria a la Seguridad Social, no es necesario
ningún programa privado que tampoco aseguran una viabilidad en el futuro.
En las últimas semanas hemos visto que en Badia diferentes vecinos y vecinas
alarmados por esta situación han reclamado sus derechos como pensionistas
movilizándose en diferentes puntos de la ciudad y constituyendo una comsión
para la defensa de sus derechos.
El PSC Badia manifiesta su apoyo público a esta comisión, consideramos que
de manera urgente debe haber un cambio en la normativa referente a la revalorización y recuperación del sistema de pensiones, garantizarlas y actualizarlas
al IPC; planteamos una mejor financiación con impuestos extraordinarios a la
banca y a través de la lucha contra el empleo irregular, y medidas específicas para
eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y en esta linea, en el pasado
pleno de enero, el grupo municipal socialista presentó una propuesta de acuerdo
para exigirle al gobierno del Estado que garantice las pensiones.
El partido socialista ha sido el artícife y garante histórico de nuestro sistema de
pensiones, y debe seguir siéndolo. Hay quien considera populista hablar de pensiones porque afecta solo a los mayores pero esto va más allá, afecta al futuro de
todos y todas.

Un grup de joves assenyala una altra que es tapa la cara amb les mans en un fenomen que es coneix com a bullying i que nosaltres preferim anomenar assetjament.
Totes tenim dret a viure una vida plena sense ser assenyalats per la nostra orientació sexual, el color de la nostra pell o si portem ulleres o no.
Malauradament, són innombrables els casos de situacions en que la nostra societat
avala una cultura on la dona sempre té les de perdre. Llenguatge misogin, despersonalització del cos de la dona o banalització masclista de la publicitat. Es minimitza la importància de les agressions a les dones en una fastigosa societat patriarcal que la culpabilitza per la talla de la seva faldilla o pel color del seu pintallavis.
Saludem iniciatives de joves per visibilitzar un problema, el bullying escolar, amb el
maltractament psicològic i/o físic en el marc escolar, d’un alumne o grup d’alumnes a un altre de manera continuada com el de les 8 noies que han fet un documental anomenat When I used to be scared (Quan jo tenia por).
Volem felicitar també les persones i associacions organitzadores de la concentració
i manifestació que va viure la nostra ciutat el passat 6 de febrer amb un innegable
èxit de resposta.
Lluitar contra els falsos rumors és necessari per salvaguardar la presumpció d’innocència i la llei de protecció del menor. Manifestar-se per conscienciar sobre la necessitat d’eradicar qualsevol tipus de violència demanant recursos per a una bona
convivència i que els problemes siguin resolts amb prevenció i pedagogia.
La violència genera violència.
Tot el suport a la comunitat educativa i als professionals que s’hi deixen la pell cada
dia per educar en valors els nostres infants.
El nostre compromís per a treballar colze a colze amb ells en la demanda de més
recursos per a la prevenció de qualsevol tipus de violència. Més recursos educatius,
més recursos per treballar preventiva i activament per una societat més igualitària i
més digna on tothom pugui, des del respecte, expressar-se tal qual és.
En aquesta tasca, totes som protagonistes. Tu també.
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Partit Popular de Badia del Vallès

Residus: parlem-ne!

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018

Des de fa temps escoltem certs relats sobre el destí final dels residus, la inutilitat de separar per
reciclar o la necessitat de noves incineradores. Molts d’aquests relats intoxiquen l’opinió pública posant-la en contra l’hàbit de reciclar. Cal, per tant, informar més i millor a la ciutadania sobre què fem amb els nostres residus, quins són els costos econòmics de la seva recollida
i tractament i sobre quines seran les conseqüències ambientals i econòmiques, si no augmentem el percentatge dels residus reciclats.

Desde el Partido Popular nos hemos abstenido en la votación de aprobación de los presupuestos municipales para el 2018. Con esta decisión hemos facilitado su aprobación definitiva para este año, y así, pretendemos no perjudicar a nuestros vecinos. De todas maneras, este voto, no es un cheque en blanco al equipo de gobierno, es una abstención para no
bloquear las políticas hacia nuestros vecinos.

Cal explicar que la UE ens obligarà a reciclar el 50% dels residus l’any 2020. Actualment a l’àrea
metropolitana de Barcelona estem al 27% i a la nostra comarca al 35%. No reciclar, o fer-ho incorrectament, no només tindrà conseqüències ambientals negatives, increment de deixalles i de
l’extracció de recursos naturals, sinó també costos econòmics. És a dir, com millor fem la recollida selectiva a cada municipi, menys pagarem en concepte de Taxa Metropolitana de Tractament
de Residus (TMTR) a través del rebut de l’aigua. En el cas de Badia, la recollida i el tractament
dels residus tenia una previsió de despesa de 533.646 € l’any 2017, finançat mitjançant la taxa
d’escombraries, la TMTR i el pressupost municipal. En tres anys l’import per portar una tona
de residus als abocadors passarà de 30 € a 47 €. Aquest increment faria que el dèficit augmenti
a Badia en 85.000 € si generem els mateixos residus que el 2016 i els separem i reciclem en igual
percentatge. A més, la futura llei de residus preveu que els ajuntaments que no arribin als estàndards mínims de reciclatge tindran sancions econòmiques. Així en un futur immediat l’import
de la taxa domiciliària d’escombraries quedarà condicionat tant pels hàbits individuals dels ciutadans, com per la qualitat i eficiència de les polítiques municipals de recollida selectiva.
Què cal fer? En primer lloc, bones campanyes informatives sobre què ens costa el tractament
dels residus; els diners que aportem mitjançant la taxa d’escombraries; el que ens retorna per
la valorització del nostre reciclatge i el dèficit que aquest servei essencial genera. En segon lloc,
conscienciar que mentre més reciclem, més barat ens sortirà la recollida de residus. En tercer
lloc, augmentar les subvencions individuals per l’ús de la deixalleria en el TMTR. En quart
lloc, redissenyar el model mitjançant l’ús de xips que identifiquin l’usuari per penalitzar a qui
no recicli i bonificar a qui ho faci bé.
Actualment a Badia només reciclem el 29,9% dels nostres residus. Aquest percentatge baixa al 9,3% si excloem les 218 tones de voluminosos i les 542 de matèria orgànica (dades de
2016) a causa de la seva baixa qualitat, ja que en aquests contenidors està tot barrejat. Des de
l’any 2000, a Badia pràcticament no hem millorat el percentatge de recollida de vidre, cartó
ni envasos. Malgrat un descens de la població, no hem reduït les nostres deixalles de manera
proporcional. L’any 2016 vàrem recollir 119 tones de paper i cartó, 105 de vidre i 93 d’envasos d’un total de 5.045. Sobre els voluminosos hem sentit que la presència d’IKEA ens genera
un augment d’aquest tipus de residus als nostres carrers. Les dades contradiuen això, ja que
els anys 2000 ó 2002 es va generar un volum similar que el 2015 ó 2016 (dades de l’ACR).
Per tant, el que tenim ara és una pitjor organització i servei de la recollida d’aquests voluminosos; no un increment d’aquests. Així li hem manifestat al regidor de l’àrea, com la proposta
d’un estudi per reubicar contenidors al nostre municipi. Ambdues idees han estat ignorades.
I els resultats són ben palesos.
En definitiva, encara restem molt lluny dels objectius a assolir en temes de residus abans del
2020. Per tant, queda molta feina per fer. El primer ha de ser l’ajuntament. I al seu costat, la ciutadania i el comerç. Només així ho aconseguirem; només així arribarem a l’objectiu.

Esperamos que estos presupuestos sean efectivos y den soluciones a nuevos problemas y
que el equipo de gobierno cumpla todo lo previsto en los presupuestos. También poner
de manifiesto, el trabajo conjunto en diferentes reuniones para tratar los temas que nos
preocupaban de los presupuestos y recoger algunas de nuestras aportaciones.
Esperamos que sobre todo se lleven a cabo las inversiones prometidas para la ciudad que
tanta falta hacen, por un lado, en vía pública 200.000 €, para mejorar el estado de nuestras calles y casi 100.000 €, para la mejora de las instalaciones de los colegios de Badia.
Como regidor en la oposición, lo que seguiremos haciendo es estar vigilantes hacia el
equipo de gobierno, con todas las nuevas propuestas y estar pendientes que cumplan todo
lo que han incorporado en este presupuesto para 2018.
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El Carnaval 2018 conclou amb èxit
El tret de sortida del Carnaval 2018 va
tenir lloc, divendres 9 de febrer, al llarg
de l’avinguda de Burgos i els carrers limítrofs. Un any més, els carrers es van
omplir de música i colors gràcies als
nens i nenes de la llar d’infants La Mainada, i les escoles La Jota, La Sardana
i Las Seguidillas, que van lluir les seves
disfresses a la rua escolar de Carnaval,
acompanyats dels mestres i familiars.
L’esdeveniment va ser tota una mostra
de germanor entre docents, famílies i
alumnes, en un ambient diferent del dia
a dia a les aules.

van saber engrescar el públic, les activitas
van acabar omplint-se.

El mateix divendres a partir de les 17 h, a
la pl. Major, els joves de Badia van realitzar un taller de màscares i de pintar cares
als infants del municipi. Al principi de
la tarda, la participació va ser més baixa,
però gràcies al paper dels adolescents que

Al dia següent, el dissabte del Carnaval
popular, va ser un dia de sol i fred. Els carrers de la ciutat es van omplir de disfresses
originals, música i color. La població de
Badia, un cop més, va sortir al carrer tot i
el fred, i van alegrar els carrers amb la seva

Rua Carnaval Escolar

Posteriorment, a les 19 h, es va dur a terme l’exposició de balls al Casal de Joves,
que va ser tot un èxit de participació, tant
pels adolescents com per les famílies que
van acudir a l’acte.
Una vegada finalitzada l’exposició, alguns
dels adolescents es van quedar al Casal
per gaudir d’una festa en la qual van cantar cançons de karaoke, i per jugar i ballar
fins les 22 h.

festa i energia. Un cop finalitzada la rua,
la festa es va traslladar al pavelló del Complex Esportiu, on les persones assistents
van poder aprendre i seguir les coreografies del grup d’animació Remember Dance.
Tot seguit, va tenir lloc el lliurament de
premis, atorgats per un jurat format per
joves del municipi. El premi a la Millor
comparsa va ser per als “Bollis Cao”, de
l’Associació Virgen del Rocío. El premi
a la 2a Millor comparsa va anar a parar a
l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío,
amb el tema “Los Kelis”. El premi a la
Comparsa més divertida va ser per a l’associació Can Sanfeliu, amb l’espectacular “Mujeres de fuego y bomberos”. Finalment, el guardó a la Millor disfressa
individual va anar a parar a “Playmobil
encarcelado”, tot i que no va ser present
per recollir el premi.

La cloenda del Carnaval va tenir lloc el
diumenge 11 de febrer, amb una exitosa celebració del Carnaval infantil i familiar. Enguany, els guanyadors del concurs de disfresses van ser: d’una banda,
el premi a la millor disfressa individual per al ” Drac desdentao”, i de l’altra,
com a millor disfressa familiar: “La familia d’ocells”.
Durant el matí, es va comptar amb un
espectacle d’animació molt divertit a
càrrec d’en Jordi Callau; una xocolatada
a càrrec de la PAH; diversos tallers organitzats pel Consell dels Infants, per
l’entitat de Can SanFeliu, pels serveis
d’Infància i Primera Infància i Família,
i, com a novetat d’enguany, un original
taller de cabanes a càrrec de l’Obrador,
que va tenir una gran acollida entre el
públic assistent. n

Xocolatada a càrrec de la PAH

Activitats adolescents Carnaval 2018

Activitats adolescents Carnaval 2018

Activitats adolescents Carmaval 2018
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CARNAVAL POPULAR

CARNAVAL familiar i infantil

Premi a la millor Comparsa del Carnaval Popular “Bollis Cao”

Millor disfresa Individual del Carnaval Popular “Playmobil
Encarcelado”

Premi a la segona millor Comparsa del Carnaval Popular
“Los Kelis”

Millor disfresa Individual “El drac desdentao”

Millor disfresa familiar “Familia d’Ocells”

TALLERS

Grup animació Carnaval Popular

Premi a Comparsa Més divertida del Carnaval Popular
“Mujeres de Fuego y Bomberos”
Tallers infantils durant el Carnaval infantil i familiar

Tallers infantils durant el Carnaval infantil i familiar

Taller de Cabanes a càrrec de l’Obrador durant el Carnaval
Rua Carnaval Popular

Grup d’animació Carnaval Popular

Rua Carnaval Popular

Rua Carnaval popular

infantil i familiar

Tallers Carnaval 2018
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La Biblioteca Vicente Aleixandre al mòbil!
La biblioteca municipal de Badia del Vallès posa en marxa un
nou canal de comunicació amb
els seus lectors i usuaris: servei d’alerta a través de la xarxa
de missatgeria instantània de
WhatsApp.
A través d’aquest servei, tots
aquells que ho vulgueu, podreu
conèixer quines activitats organitza la biblioteca, inscriure-us a
aquelles que així ho requereixin i
saber les novetats que es rebran.
Si voleu fer-ne ús, només cal:
- Afegir a la vostra agenda de
contactes, el número mòbil de
la biblioteca: 663 709 712.
- Enviar un primer missatge:
“ALTA” + nom i cognoms +
número del carnet de la biblioteca.
Rebreu un missatge de benvinguda amb informació del servei
i l’opció de personalitzar la subscripció a les alertes, podent triar

entre activitats infantils i familiars; activitats per a públic adult;
butlletí de novetats o tot. La privacitat de les vostres dades estan
completament garantides i els
missatges i respostes que s’enviïn formen part de converses privades i xifrades entre el personal
de la biblioteca i la persona usuària del servei (no us doneu d’alta a cap grup).
D’aquesta forma, la biblioteca
municipal vol millorar la comunicació amb els seus usuaris, agilitzant la realització de tràmits
senzills com ara la inscripció a
les activitats amb places limitades, o la reserva anticipada de
les novetats editorials, musicals
i cinematogràfiques abans que
aquestes arribin a la biblioteca.
Aquest nou servei complementa les xarxes socials de la pròpia
biblioteca i altres eines mòbils ja
existents al conjunt de la Xarxa
de Biblioteques Municipals de
la Diputació de Barcelona:

eBiblio Catalunya – Servei de préstec gratuït de llibres electrònics que
permet accedir als continguts a través d’ordinadors personals, lectors de
llibres electrònics, tauletes o telèfons intel•ligents (Android i IOS).
BibliotequesXBM – Aplicació mòbil, disponible gratuïtament al Google Play
i a l’App Store, que permet als usuaris de les biblioteques: dur el carnet de
biblioteca al propi dispositiu (prèvia validació per part de l’usuari), consultar
el catàleg i l’espai personal, renovar els materials prestats, reservar materials
i sessions per utilitzar els ordinadors del servei Internet i +, conèixer els
horaris, el calendari d’activitats i altra informació de servei.

Nou període de matrícula per als cursos de català
per a persones adultes a badia del vallès
El Servei Local de Català de Badia del Vallès (SLC) obre un nou
període de matrícula per als cursos de català per a persones adultes del tercer trimestre abril-juny.
S’ofereixen cursos de diferents
nivells, presencials i en línia ambel seguiment d’un tutor.
Tots els cursos permeten obtenir
el certificat homologat i els exàmens es fan a Badia del Vallès.
- Inscripcions a partir del mes
de març.
- Matins, de dilluns a dijous,
de 10 a 13 h
- Tardes de dilluns i dimecres,
de 15.30 a 17 h
Els dies 26, 27, 28 i 29 de març
no hi haurà matrícula. Les classes començaran el 3 d’abril.

Podeu trobar el curs que us interessa al Cercador de cursos:
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/
Més informació a: https://www.
facebook.com/badiadelvalles

MARATÓ DE LECTURA
POPULAR DE POESIA

Si voleu saber quin és el vostre
nivell de català actual, cal trucar
al Servei de Català i fer una prova o una entrevista.

El proper 20 de març, celebrarem a Badia del Vallès el Dia
Mundial de la Poesia, amb la
tradicional Marató de Lectura
Popular de Poesia.

Tel. 93 729 34 34
badia@cpnl.cat
2a planta Casal Cívic de Badia
del Vallès

Aquesta celebració va ser proposada per la UNESCO amb
l’objectiu de donar suport a la
diversitat lingüística a través de

l’expressió poètica i de promoure l’ensenyament de la poesia.
Al matí, la lectura de poesia es
farà davant del Casal Cívic i a
la tarda, a la Biblioteca Vicente
Aleixandre.
Per a més informació, consulteu
els Facebook del Servei Local de
Català de Badia i de la Biblioteca Vicente Aleixandre. n
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Els Reis d’Orient arriben a Badia
5 de gener de 2018

Els carrers de Badia es van tornar a omplir,
com cada any, per donar la benvinguda a
Ses Majestats els Reis d’Orient. Enguany, la
temperatura als carrers va acompanyar força, a diferència del fred al qual estem acostumats en aquestes dates.
Els tres reis van arribar a la tarda a la nostra ciutat i van començar el seu recorregut
puntualment pels diferents carrers de Badia en la tradicional cavalcada. La carrossa
del rei Melcior, com sempre, la primera a
desfilar, va tenir uns ajudants de luxe, que
van donar un cop de mà en la decoració:
l’associació Can San Feliu, que es va oferir
al rei blanc per ajudar-lo en aquesta tasca
amb una decoració ambientada en el conte “La caseta de Xocalata”. Darrere anava
el rei Gaspar, que va comptar amb la col·
laboració de l’associació Dones per la Igualtat, per guarnir la seva carrossa amb un
munt de pintors i quadres fets pels mateixos nens. Finalment, el rei Baltasar tancava la comitiva dalt d’una carrossa que havia
ajudat a ambientar La Cofradía Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores, amb
els divertits Minions. Aquest any també
han desfilat dues comparses: la Hermandad
vestits d’angelets i la PAH, de follets.
La cavalcada, que va sortir de l’edifici Antonio Machado, va iniciar el seu recorregut pel c. de Menorca i va seguir per l’av.
de la Costa Blava, l’av. de la Costa Brava,
l’av. de la Mediterrània, va pujar per l’av. de
la Via de la Plata fins a l’av. del Cantàbric,

va continuar pel c. de Saragossa i l’av. de
Burgos, per aturar-se just davant de la plaça Major. Allà va finalitzar el seu recorregut.
Paral·lelament, l’Agrupació Musical de Badia del Vallès va amenitzar l’espera dels qui
volien rebre els Reis interpretant nadales a
la plaça Major.
A la seva arribada a la plaça Major, els Reis
van ser rebuts per l’alcaldessa, Eva Menor, i
el regidor de Cultura, Antonio Rodríguez,
entre d’altres personalitats. Tot seguit, SM
els Reis d’Orient, els seus patges i les autoritats van pujar al balcó de l’Ajuntament per
saludar la ciutadania que s’havia congregat
a la plaça. Allà, Melcior, Gaspar i Baltasar
van rebre, de mans de l’alcaldessa, la clau de
la ciutat, que obre totes les portes de Badia,
detall que va facilitar enormement la tasca
dels reis a la nit. Finalment, els Reis es van
dirigir al Tro Reial, guarnit per a l’ocasió,
per l’associació Virgen del Rocío, on van
poder saludar els infants i recollir les cartes
d’aquells que les hi van voler lliurar personalment.
La cavalcada es va desenvolupar sense cap
incident gràcies a una excel·lent organització i al civisme de la ciutadania. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Badia del Vallès vol
felicitar totes les persones i entitats que hi
van col·laborar i posar en valor, així mateix,
la feina duta a terme per la Policia Local i
els membres de Protecció Civil, en el manteniment de l’ordre i la seguretat durant
l’esdeveniment. n

Ses Majestats el Reis Mags d’Orient recollint cartes al tro reial

La carrosa de Baltasar “els Minions”

La carrossa del rei Melcior “La caseta de xocolata”

La comparsa dels Angelets de La Hermandad Virgen del Rocío

La comparsa dels Follets de la PAH

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient amb la clau de la ciutat

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient i els patges reials

La carrossa del rei Gaspar “els Pintors”
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Trobada de regidors i regidores
amb el Consell dels Infants

Celebració de la Festa de la
Llengua Materna a Badia del
Vallès 2018

A finals de desembre, els consellers i conselleres es van reunir amb alguns dels regidors i regidores del consistori amb la finalitat de debatre
sobre l’Ordenança de civisme i convivència municipal.
Els infants, durant 3 sessions,
juntament amb l’equip educatiu
d’infància, van estar treballant
l’article de l’Ordenança que parla sobre el joc. D’entre les diferents dissertacions, van fer algunes propostes de canvis i noves
idees que es podrien incorporar.
A més, van sorgir altres temes
relacionats amb l’urbanisme per
tal que el seu joc es pugui portar
a terme de manera adient.
Els regidors i regidores van mostrar-se amb un actitud oberta a les
seves propostes i de forma conjunta, van pensar en diferents solucions per a les problemàtiques que
els infants presentaven sobre el joc.
Algunes de les aportacions i/o
qüestions que van exposar els

infants van ser: d’una banda,
el fet de no poder jugar tranquils al Cruyff Court, ja que
segons la seva opinió, sovint
està ple de nois i noies més
grans que els fan fora de forma violenta; pel que fa al disseny dels espais d’oci, consideren que no es prioritzen les
necessitats dels infants, sinó
les dels adults; també van destacar la mancança d’espais
destinats als patins, patinets
o bicicletes i també espais per
jugar amb la pilota; una altra
mancança és la d’una tanca al
voltant de la pista de futbol i
bàsquet del carrer Menorca,
per poder jugar a futbol sense
perill que la pilota travessi la
carretera; també falten espais
de joc allunyats dels espais

destinats a les persones adultes, d’aquesta manera, els infants podrien jugar tranquil·
lament sense molestar ningú.
I per últim, van parlar de regular les zones de fumadors i
sancionar-ne l’incompliment.
D’aquesta manera, s’evitaria
que la gent pogués fumar prop
dels infants o de la gent gran.
Des del Consell dels Infants es
vol agrair especialment, la participació i predisposició dels regidors i regidores del PSC: Josep Martínez, Ivan Sanz, M José
Granados, Antonio Rodríguez;
al Sr. Quim Duran, del grup
municipal de l’AEB, de Jose
Pérez i Pilar Paz, de Badia en
Comú i a l'Elisabeth Ruiz, regidora no adscrita. n

Reunió Consells d’Infants amb els regidors i regidores per debatre sobre l’Ordenança de Civisme i Convivència

Dimarts 20 de febrer, Badia del
Vallès va celebrar la IX edició de
la Festa de la Llengua Materna,
que enguany es va voler dedicar
a les llengües i a la cultura del
Marroc.
La celebració d’aquesta diada té
el seu origen a Bangladesh i se
celebra des de 1953 per commemorar la mort d’uns estudiants en unes manifestacions pel
reconeixement oficial de la seva
llengua, el bengalí. El 1999, la
UNESCO va aprovar la demanda de Bangladesh de convertir
aquesta festa en un dia de reconeixement internacional i des de
llavors, se celebra arreu del món
amb l’objectiu de promoure la
diversitat lingüística i reconèixer
la llengua com un factor d’identitat cultural.
A la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia, a partir de les
17.30 h, es van organitzar activitats sobre les llengües per als
infants: un taller de cal•ligrafia
àrab, un taller de pintura sobre
diversitat lingüística i un taller
de henna. Els infants van poder
consultar també, llibres infantils
de diferents països que hi ha a la
biblioteca.
A les 18.30 h, va haver-hi un tast
de te i pastissets Chebakia i Briwats de pollastre i d’ametlla, típics del Marroc, elaborats per les
mares del Casal dels Infants de
Badia del Vallès.
Per als adults, a les 19 h, a la sala
polivalent, l’alcaldessa de Badia,
Eva Menor, va obrir l’acte principal de la diada i va presentar
Najat El Hachmi, autora de la
novel•la La filla estrangera, comentada als clubs de lectura de la

població, que va explicar la funció de les llengües dins la seva
novel•la i va fer una reflexió sobre el paper de la dona marroquina en la societat actual, tant al
Marroc com a Catalunya. Gairebé un centenar de persones, van
poder gaudir de la xerrada amb
l’autora que a més, va atendre les
preguntes de la gent i va signar
exemplars dels seus llibres, que es
podien adquirir a la mateixa biblioteca.
A l’entrada de la biblioteca,
els assistents van poder visitar l’Aparador Cultural dedicat
al Marroc. A la sala polivalent,
hi havia exposat també el treball realitzat per l’alumnat de
l’INS Federica Montseny, sobre
les llengües i també es va projectar el vídeo confeccionat per
l’alumnat dels cursos de català
sobre les seves llengües maternes. Al vestíbul, els infants i voluntaris del projecte LECXIT,
van actualitzar com cada any,
l’Arbre de les llengües de Badia,
que estarà exposat permanentment, fins el mes d’octubre.
Al blog de Ràdio Badia, es pot
veure el bibliotràiler realitzat
per l’alumnat dels cursos català del nivell bàsic, sobre el llibre
de Lectura Fàcil, L’aigua del Rif.
http://radiobadia.blogspot.com.
es/p/contes-del-mon-badia-delvalles.html
Les activitats continuen tota la
setmana a la Biblioteca Vicente
Aleixandre, amb el cinefòrum sobre la pel•lícula Intocable, conduït pels joves del Casal de Joves;
un contacontes infantil del Marroc i un taller de manualitats.
Consulteu el cartell per a més informació sobre dies i horaris. n
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Campionat de futbol
escolar al Johann Cruyff
El proper dilluns, 19 de març,
a les 17 hores se celebrarà una
nova edició del campionat de
futbol escolar 6 vs 6, al camp de
futbol Johann Cruyff.

haurà 2 equips guanyadors, el
femení i el masculí que posteriorment jugaran les finals regionals, i si s’escau, les finals
nacionals.

El campionat estarà format per
equips femenins i masculins
de 6è curs de les escoles de Badia i es jugarà en format eliminatòries. Un cop finalitzat, hi

La informació per a poder participar-hi estarà disponible a
les escoles del municipi. El termini d’inscripció serà fins el
dia 9 de març. n

La Cursa Badia 2018
ja escalfa motors

HORARI D’ACTIVITATS DIRIGIDES AL COMPLEX ESPORTIU
Indicador de la intensitat cardíaca de l’activitat
Baixa		
Mitja		
Alta

09.30 - 10.20 h
Sala 2

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

GAC

Group Trainning

AeroDance

Group Trainning

TBC

Ciclo Indoor

Sala 2
16.00 - 16.45 h

Piscina

17.30 - 19.00 h

Sala 3

Ciclo Indoor

Sala 2

19.00 - 19.45 h

Piscina
Sala 1

Just Pump

Tono

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Ciclo Indoor

Just Pump

B-Combat

Tono

Tono - Step

Ciclo Indoor
Ioga

Properament també s’obrirà el
període d’inscripcions presencials

Ciclo Indoor
XL

Ciclo Indoor
Ioga

Aiguagim
Super Trainning

Aiguagim
Super Trainning

Pilates

Sala 3

Per participar en qualsevol de
les curses, ja et pots inscriure en
aquest enllaç: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/la-cursa-badia-2018.

Aiguagim

Tono

20.00 - 20.50 h

Una altra variació respecte a l’any
anterior és que les curses s’iniciaran una hora abans. Així, la cursa pro tindrà lloc a les 9 hores, la
cursa popular, a les 10.30 hores,
i les curses infantils, a les 11 hores, per tal que les persones participants no hagin de patir amb
tot el rigor les temperatures que
es poden registrar el mes d’abril.

Ciclo Indoor

Tono

Sala 2
Sala 3

Ciclo Indoor

Ioga

19.00 - 19.50 h

19.00 - 20.30 h

Ciclo Indoor
B-Pump

Aiguagim

Sala 1
18.00 - 18.50 h

Ciclo Indoor
B-Pump

Sala 1
15.15 - 16.05 h

Totes les activitats estan subjectes a
modificacions. Sala 1: Sala polivalent;
Sala 2: Sala Ciclo Indoor; Sala 3: Sala Ioga

DILLUNS
Sala 1

Sala 1

Ja hi ha data per a l’edició d’enguany de la tradicional Cursa de Badia, que tindrà lloc el
diumenge 8 d’abril. El dia anterior, dissabte 7 d’abril, se celebrarà la Fira del Corredor, on
es lliuraran els dorsals i els xips
identificadors a les persones participants. Una de les novetats
d’aquesta edició és que l’escenari estarà instal·lat al Parc de Joan
Oliver, on també es faran totes
les activitats complementàries:
avituallament, massatgista, actuacions, punts de restauració i les
arribades de les curses infantils.
La sortida de les diferents curses continuarà tenint lloc a l’Av.
Burgos, davant del Parc.
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Pilates

TRIMESTRALS
15.15 a 16.05 h

Sala 1

16.00 - 16.50 h

Sala 1

20.00 - 20.50 h

Sala 1

ZUM-Badia
Fitness Jove

en el Complex Esportiu.
La recollida de dorsals es farà el
dia previ a la cursa, el dissabte
dia 7 d’abril a la Fira del Corredor, ubicada al Complex Esportiu, de 17 a 20 hores. Només
els atletes que vinguin de fora el
podran recollir el mateix dia de

ZUM-Badia
Fitness Jove

Fitness Jove

ZUM-Badia

la cursa, a la plaça Major de Badia del Vallès, a partir de les 8
hores. No es lliurarà cap dorsal
abans del dissabte dia 7 d’abril.
La Cursa Badia 2018 està organitzada conjuntament per
l’Ajuntament de Badia i el Club
Esportiu Are You Ready (AYR?).

ZUM-Badia
Fitness Jove

Fitness Jove

ZUM-Badia

ZUM-Badia

Els beneficis de la cursa aniran
destinats a l’Associació Contra
el Càncer de Badia.
Pots consultar tota la informació relativa a la cursa, els diferents recorreguts i el reglament
de la prova al web http://lacursabadia.com/. n
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