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Badia demana la igualtat
efectiva de les dones
Badia del Vallès va oferir, el mes de març, un complet programa d’actes dedicats a les dones.

Tot el mes es van oferir actes dedicats
a demanar la igualtat efectiva de les
dones. El dia 7 de març, les activitats
es van iniciar amb tallers de xapes, fotocall i treballs manuals, dissenyats
per permetre la transmissió de valors
d’igualtat entre els diferents assistents.
A la plaça de l’Ajuntament es mostrava l’exposició fotogràfica “Trenquem i
construïm”, que volia trencar tòpics i
prejudicis, oferint una panoràmica de
rols tradicionalment considerats masculins realitzats per dones de Badia i
rols tradicionalment femenins desenvolupats per homes.
L’alcaldessa de Badia, Eva Menor, va
presentar la jornada, agraint la gran participació i la implicació en la realització
de les activitats del personal municipal i
de les organitzacions Dones per la Igualtat i Trenquem el silenci. Així mateix, va
enumerar la resta de propostes que ofereix Badia durant tot el mes de març, dedicat a la dona.
A partir d’aquí, les dones de Badia, de
totes les edats, van ser les protagonistes de la jornada. Una mostra musical i
artística, amb la interpretació vocal de
“Beautiful”, de Christina Aguilera i una
versió instrumental de “Yesterday”, de
The Beatles, per a quintet de vents, lectura de poesia i una demostració de karate, que van evidenciar el gran nombre
d’activitats en què destaquen les dones
de Badia.
La lectura del manifest, un al·legat per
l’equiparació real i la igualtat d’oportunitats efectiva entre dones i homes,

Cremant missatges contra les dones, a l’akelarre feminista

Eva Menor, a la seva intervenció

Els panells de l’exposició fotogràfica

La plaça Major va oferir un munt d’activitats

també va voler transmetre un missatge
intergeneracional, motiu pel qual dones
de totes les edats van llegir-lo per torns.

El 10 de març, a les 21 h, el Centre Antonio Machado va acollir el sopar de dones i
ball organitzats per Dones per la Igualtat.

Finalment va tenir lloc l’akelarre feminista, organitzat per Trenquem el silenci,
que va permetre cremar els missatges i
comentaris contra la dignitat de les dones.
Tot el mes va estar ple d’activitats dedicades a les dones. El dimarts 6 de març
la Biblioteca Vicente Aleixandre havia
inaugurat l’exposició “La palabra cofrade no tiene genero”, organitzada per la
Cofradía de Badia.

El dijous 15 de març es va inaugurar l’exposició “La maternitat en viu”, a la Biblioteca Vicente Aleixandre. A les 18 hores i
també a la Biblioteca, es va realitzar l’activitat Taller de contacontes.

El 9 de març, El Molí va oferir el taller
de coaching: fàbrica de recursos.

El divendres 16 de març es va oferir una activitat gratuïta de Zumba, al Poliesportiu.
Els actes van finalitzar el dimarts 20 de
març amb el taller per a famílies “De la
poma de Blancaneus a la mitja taronja.
Existeix l’amor romàntic?, que va tenir lloc
al Pati de La Mainada. n
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L’Ordenança de Convivència i Civisme, una
eina per una Badia més cívica i inclusiva
Representants dels grups polítics del consistori van presentar el 10 d’abril, a la Biblioteca Vicente Aleixandre, l’ordenança de Convivència i Civisme, una eina per regular la convivència i col·laborar en l’assoliment d’una Badia més cívica i inclusiva.

L’acte va estar presidit per l’alcaldessa, Eva Menor, que va explicar, que, amb aquest document, “volem oferir eines per
al desenvolupament personal i
social, per a la potenciació de la
solidaritat, del compromís i de
la responsabilitat de tots i totes
amb la nostra comunitat”.
El regidor Josep Martínez va
agrair la voluntat de treball conjunt dels diferents grups polítics
per arribar a un document que
els pugui representar a tots. A
continuació, va explicar alguns
dels punts més destacats que
apareixen a la normativa, com
l’ordenació de terrasses i bars o
la prohibició de l’estacionament
de vehicles de pes superior a les
3,5 tones dins del centre urbà.

Els representants de la resta de
grups polítics que han participat en l’elaboració de l’ordenança van intervenir per fer les seves
valoracions. Així, Quim Duran, d’Alternativa d’Esquerres
per Badia, es va preguntar sobre
qui vetllarà pel compliment de
les normes que apareixen en el
document; José Pérez, de Badia
en Comú, va reflexionar sobre la
ciutat com a espai comú on desenvolupar la civilitat, i la regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz,
va destacar l’alt grau de consens
aconseguit per tots els participants en l’elaboració d’aquesta
ordenança.
A continuació es va obrir el
torn de preguntes dels assistents, que es van preguntar com lluitar contra actituds

Presentació de l’Ordenança per l’alcaldessa, Eva Menor; el regidor Josep Martínez i els regidors Quim Duran, José Pérez i Elisabet Ruiz

incíviques, com la generació
de brutícia als carrers, o comportaments incorrectes amb vehicles dins del municipi, i van
expressar la necessitat d’incrementar el nombre d’efectius

dedicats a assegurar el compliment de les normes.
El regidor Josep Martínez va respondre que la creació d’aquesta
normativa és la base sobre la qual

tothom ha de dur a terme accions
per assegurar una millor convivència. També va explicar que el
pressupost fixa els recursos de què
disposa l’Ajuntament per a temes
com la neteja o la seguretat.
L’alcaldessa va respondre als assistents explicant que cal diferenciar fets de percepcions.
Així, va comentar que es pot tenir la percepció que es podria
fer més, però els fets demostren
que l’Ajuntament realitza molts
procediments sancionadors per
assegurar el manteniment de la
convivència i el civisme.

A la presentació es van analitzar els diferents articles que tracta l’ordenança

La presentació va tenir lloc a la Biblioteca Vicente Aleixandre

Finalment, el regidor Josep
Martínez va dir que “l’ordenança és la base, una eina sobre la
qual crear una Badia millor”. n
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Acte institucional amb motiu del Dia de la
Independència de Badia del Vallès
Dissabte, 14 d´abril, Badia del
Vallès va celebrar el 24è aniversari de la seva independència, que
va tenir el mateix dia d´abril de
1994. Tot i que la intenció inicial era celebrar l´acte institucional
al Parc Joan Oliver, finalment va
haver-se de fer a la Sala de Plens
de l´Ajuntament degut a la pluja,
que va arribar a la ciutat tal com
indicaven les previsions.
L’alcaldessa, Eva Menor, estava
acompanyada dels portaveus dels
grups municipals del PSC, Rafael
Moya; d’AEB, Álvaro Pacheco; de
la regidora de BeC, Pilar Paz, i de
la regidora no adscrita, Elísabeth
Ruiz. En el seu discurs, va destacar iniciatives com Imagina Badia
o la Cursa de Badia, que va definir com a exemples que mostren
allò que Badia vol ser en el futur.
Eva Menor va recordar la recent
cursa i com tots els participants
van voler ser partícips d’aquesta
festa de l’esport al carrer malgrat

Degut a la pluja, l’acte es va celebrar a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Foto oficial de l’acte de celebració, amb els representants polítics

Badia del Vallès
ha celebrat el 24è
aniversari de la seva
independència
la pluja, i va explicar que aquesta voluntat de lluitar i vèncer les
adversitats identifica la nostra
població.
A continuació s’hi va projectat
el vídeo que es va crear dins de

Un cop finalitzats els parlaments, els assistents van departir sobre la ciutat

les accions relacionades amb la
iniciativa Imagina Badia i que
mostrava, des d’una perspectiva propera i humana, la història
de la nostra ciutat.
Abans d’acomiadar-se, Eva Menor va agraïr la presència del
públic assistent i la seva estima
per una ciutat que mira el futur amb il·lusió. Un cop finalitzades les intervencions, tots
els assistents van compartir un
refrigeri i van poder conversar
sobre la ciutat. n
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Diada Festiva Imagina
Badia, gaudir creant el
futur de la ciutat
Badia va programar dues rutes de coneixement de la ciutat

La gran tirolina a l’av. Burgos, protagonista de la diada festiva

Badia va celebrar la seva participació en l’URBACT, un projecte per fer una
ciutat més saludable, connectada i inclusiva.

Badia del Vallès ha estat l’única ciutat espanyola participant
en la tercera edició del projecte europeu URBACT, de la
mà de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, una iniciativa per
construir una Badia saludable,
connectada i inclusiva. El divendres, 27 d’abril, es va celebrar una jornada de participació popular com a cloenda del
programa.
L’acte presentava un doble vessant: Un, dedicat a la participació popular i de caràcter lúdic, i l’altre, més institucional,
amb la visita de les persones
representants de les nou ciutats europees que formen part
d’aquest projecte.

Els representants de les ciutats europees que participaven a URBACT

La Diada Festiva Imagina Badia va oferir activitats per a totes les edats

La plaça Major va presentar accions desenvolupades a altres ciutats europees

A banda de les reunions prèvies
amb els especialistes de les diferents ciutats i els actes institucionals, que van comptar amb la
participació de l’alcaldessa, Eva
Menor, i dels regidors del Govern Municipal, la jornada de
cloenda es va programar com
una activitat per aplegar els participants i tota la ciutadania.
Així doncs, després de l’acte institucional de recepció dels participants, les persones representants de les ciutats participants
van poder conèixer Badia mitjançant l’activitat Passeja Badia:
Rutes de Descoberta, dues passejades guiades per descobrir,
sobre el terreny, les propostes
per millorar Badia.
La ruta Badia Viva començava
amb la reflexió sobre les connexions metropolitanes i la possibilitat de generar un nou centre
d’activitat amb la transformació
del front del riu Sec. A continuació es va poder veure la importància d’aquest riu, com a eix
natural i com a espai utilitzat
per als horts comunitaris i conèixer el valor patrimonial de
l’art urbà (grafiti) de Badia. Seguidament, es va visitar un jardí

comunitari mantingut i gestionat amb la implicació del veïnat, per finalitzar amb una reflexió sobre les possibilitats que
tenen els espais interblocs per
revitalitzar i donar nous usos a
l’espai públic, actualment poc
aprofitat.
La ruta Badia Connectada va
començar amb la descoberta
del patrimoni vegetal. A continuació es va poder conèixer noves connexions proposades amb
altres poblacions a través de la

activitats, com Imagina Badia:
Exposició de propostes (presentació de les estratègies i accions
del Pla d’Acció Local de Badia
del Vallès); Projecta Badia (per
opinar sobre les propostes);
Juga Badia (activitats per a infants, com tallers de pintura,
escultura, construcció, i un circuit de mobilitat); Mira Badia
des de l’aire, amb una tirolina
gegant per gaudir d’un punt
de vista inusual de Badia mentre es feia esport, i Menja’t Badia, amb la xocolatada solidària

La ruta Badia
Connectada va
començar amb
la descoberta del
patrimoni vegetal

La Diada Festiva del 27
d’abril va ser l’ocasió
per apropar aquestes
accions i estratègies
a totes les persones

C-58, tant per als vehicles com
per a vianants, així com les possibilitats i les connexions metropolitanes que permetria tenir
una estació de l’AVE a la zona
de Baricentro. Seguidament, es
va poder veure de quina manera la ciutadania pot recuperar
els carrers de Badia per gaudirlos més i afavorir la creació d’un
eix comercial. La visita va finalitzar en un espai d’interblocs,
on conèixer una experiència de
jardí comunitari i reflexionar sobre altres usos que donin vida a
aquests racons arreu de Badia.

a càrrec de l’associació “Dones
per la Igualtat”, perquè tothom
recuperés l’energia en una jornada que combinava reflexió i
vitalitat.

Mentrestant, a la plaça Major,
els veïns i veïnes podien conèixer accions dutes a terme a altres
ciutats i proposar les seves iniciatives per millorar Badia.
Finalment, després de la reflexió, va arribar el moment de
compartir i gaudir d’una jornada festiva per redescobrir la
ciutat. L’avinguda de Burgos i
la plaça Major es van convertir en espais per oferir diverses

Imagina Badia és un projecte desenvolupat en el marc del
programa URBACT, una iniciativa de la Unió Europea per
idear solucions innovadores i
sostenibles als reptes econòmics,
socials i ambientals de les ciutats
europees.
El resultat d’aquest projecte és el
Pla d’Acció Local de Badia del
Vallès, un document que proposa estratègies i actuacions a desenvolupar en els anys vinents
per transformar el municipi i
millorar la qualitat de vida de les
persones.
La Diada Festiva del 27 d’abril
va ser l’ocasió per apropar
aquestes accions i estratègies
a totes les persones de Badia
del Vallès i fer-les partícips del
procés. n
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Projecte “Tenim futur”
a Badia del Vallès
El projecte vol fer que els infants puguin planificar la seva vida.

L’àrea de Promoció Social i
Acompanyament Educatiu està
impulsant un nou projecte anomenat “Tenim futur”, adreçat
principalment a l’alumnat de les
escoles de primària de Badia del
Vallès. El projecte impulsa, a partir d´experiències lúdiques, que
els infants del municipi puguin
començar a pensar en els seus
projectes de vida, més enllà dels
estereotips de qualsevol tipus.
Amb els infants del cicle inicial (1r i 2n de primària) es treballa una cançó de Lali BeGood
anomenada “El viatge dels nens
ocells”, a partir de la qual aprendran la importància del talent
propi. Aquest treball quedarà
recollit en un vídeo i es farà un
concert de cloenda on cantaran
amb la Lali.
Al cicle mitjà, els i les estudiants
de 4t de primària assistiran a una
petita fira de professions creada
per l’alumnat de 3r de l’ESO.
Aquesta activitat està plantejada
per afavorir un espai on es pugui
crear un intercanvi de reflexions

l'informatiu 7

El Servei Local de
Català (SLC) de
Badia inicia els
cursos de català

Un projecte perquè els més joves puguin pensar en els seus projectes de vida

i informacions lligades a la construcció d’itineraris educatius i
projectes de vida. L’alumnat de
secundària crearà petits estands
on exposaran informació i materials característics de diverses
famílies professionals gràcies als
quals l’alumnat de 4t de primària, fent una gimcana, podran
conèixer les competències necessàries, les característiques del lloc
de treball i la formació requerida per poder accedir-hi, etc. Els
estudiants de 3r d’ESO, prèviament, obtindran la informació
de les famílies professionals mitjançant entrevistes amb diversos
professionals de cada sector.

A cicle superior, l’alumnat de 5è
de primària realitzarà sessions
de teatre social amb les quals
obriran els imaginaris en relació a les expectatives laborals i
trencaran amb els rols de gènere i els estereotips associats a les
professions. Paral·lelament es
treballarà l’autoestima i l’autoconeixement per desenvolupar
i descobrir els seus talents i les
seves preferències.
Les famílies també tindran el
seu espai en aquest projecte a
través de l’acompanyament dels
seus fills i filles durant tot el
procés. n

Imatge promocional dels cursos de català

El Servei Local de Català
(SLC) de Badia del Vallès ha
iniciat els cursos de català, el
3 d’abril. Com sempre, l’oferta ofereix cursos presencials i a
distància i, com a novetat, sessions d’introducció a la llengua
oral (10 h gratuïtes).
Els exàmens es fan a Badia del
Vallès. Els certificats són oficials i corresponen als nivells del

Marc europeu comú de referència (MECR).
Consulteu el cercador de cursos a http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/
Per practicar la llengua fora de
l’aula, també s’organitzen activitats complementàries de llengua
i cultura, i de pràctiques amb el
voluntariat per la llengua. n
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Tres noves marquesines
per a Badia

Fem Badia! La cultura
i l´oci de Badia, a la
teva butxaca

Durant el mes d’abril s’han realitzat les obres d´instal·lació de tres
noves marquesines d´autobús a
Badia del Vallès. Concretament,
a les parades de carrer dels Infants amb carrer Porto, a avinguda de Burgos amb el carrer Bètica, i a avinguda Mediterrània, a
l’alçada del número 22.

Fem Badia! és la nova agenda
d´activitats de Badia del Vallès.
Amb periodicitat trimestral, la
publicació, que s’ha distribuit
recentment a totes les llars de
Badia, és un recull de les activitats que tindran lloc els tres
mesos vinents.

El nou mobiliari urbà dona resposta a una reivindicació històrica de la ciutat i assegura la protecció dels usuaris del transport
públic davant les inclemències
del temps. Així mateix, les marquesines incorporen seients que
ofereixen més comoditat als seus
usuaris durant el temps d’espera
fins a l’arribada de l’autobús. n

L’agenda mostra la completa oferta cultural, lúdica i esportiva que es pot gaudir sense sortir de la ciutat: teatre,
música, màgia i dansa, entre
moltes altres propostes. La intenció de Fem Badia! És ser
el recull de totes les activitats
culturals que es facin al municipi durant cada trimestre.

La nova marquesina a l’av. de Burgos

El Servei Local de Català de Badia del Vallès i
la Biblioteca Vicente Aleixandre organitzen la
III Trobada de Clubs de Lectura Badiencs
El dijous 24 de maig, a les 18.30
h, a la Biblioteca Vicente Aleixandre, els clubs de lectura En·
tre Palabras, Compartim Lec·
tures i l’alumnat dels cursos de
català per a persones adultes del
club de lectura Cafè i Lletres es
trobaran amb Laura Tejada, autora de la novel·la que han llegit
aquest trimestre: Un cop morta.
La trobada amb Laura Tejada
forma part del programa Lletres en Viu de la Institució de
les Lletres Catalanes i és oberta
a tota la població.

Laura Tejada vindrà a presentar el seu llibre Un cop morta

Trobareu més informació al facebook de la Biblioteca Vicente

Aleixandre o del Servei Local de
Català de Badia del Vallès. n

Portada de la revista Fem Badia!

També pots consultar Fem Badia! en el web badiadelvalles.
net. n

Cursos de català estiu 2018

El proper mes de juny, començarà un nou període
d’informació i matrícula per
als cursos de català intensius
de l’estiu (presencials i en línia). Per saber el nivell de català, cal demanar dia i hora al
SLC i fer una prova de nivell.

SLC de Badia del Vallès
Casal Cívic de Badia del
Vallès, 2a planta
Tel. 937293434
badia@cpnl.cat
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Èxit de participació a la VI
Marató de Lectura Popular
de Poesia de Badia

Diada Castellera a
Badia per celebrar
Sant Jordi
Treball en equip, esforç, col·
laboració. Aquests són alguns
dels valors que la Diada Castellera de Badia del Vallès va posar
en valor. La Diada Castellera,
un dels actes que conformen el
programa per la Diada de Sant
Jordi, va comptat amb la dedicació de les colles Saballuts, de
Sabadell, els castellers de Caldes
i els Marrecs de Salt.

El Servei Local de Català (SLC)
i la Biblioteca Vicente Aleixandre van organitzar, el dimarts 20
de març, la VI Marató de Lectura Popular de Poesia de Badia del
Vallès, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, instituït per la
UNESCO i que se celebra arreu
del món.
A les 10.30 h, al vestíbul
de
l´Auditori
Municipal,
l´alcaldessa de Badia, Eva Menor, va inaugurar la Marató i li
va donar el tret de sortida amb
la lectura del poema La poesia,
del poeta valencià Marc Granell.
A continuació, Aziza Amarniss,

alumna dels cursos de català, va
llegir la mateixa poesia en àrab i
en francès. Després, i fins les 13
h, van llegir poesia els nens i nenes de les escoles de Badia i un
grup de nois i noies de la Fundació Tallers Catalunya.
A la tarda, la Marató de Lectura de Poesia va continuar a la Biblioteca Vicente Aleixandre. De
16.30 a 20 h, van llegir poesia
nens i nenes de la biblioteca, participants dels clubs de lectura i
l´entitat badienca Manantial Poético. Dos grups d´alumnes del
SLC van llegir poemes de Montserrat Abelló i de M. Aurèlia

Capmany, amb motiu de la celebració de l´any literari d´aquestes
dues escriptores.
Al web de Ràdio Badia es poden escoltar els àudios del poema La poesia, de Marc Granell,
en anglès, francès, italià, alemany,
àrab, rus, català i castellà, a càrrec
de l´alumnat del nivell Bàsic dels
cursos de català. A la Biblioteca
Vicente Aleixandre es pot visitar
l´Aparador Cultural dedicat al Dia
Mundial de la Poesia i obtenir el
desplegable del poema, editat per
la Institució de les Lletres Catalanes per commemorar aquesta diada arreu de Catalunya. n

Un dels castells coronats a la plaça Major

Tots plegats, col·laborant en l’aixecament dels castells, van oferir una diada colorista, espectacular i plena de simbologia a la
plaça Major de Badia.
La jornada castellera va posar un
punt final espectacular als actes
de la Diada de Sant Jordi, que
va omplir Badia de roses i de
cultura. n
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Festa Major plena de sabor, amb Ruth Lorenzo,
Hotel Cochambre, D’Kantaka i Landry
Del divendres 15 al diumenge
18 de juny, Badia del Vallès celebrarà la Festa Major amb una
gran oferta d’activitats musicals, lúdiques, esportives i culturals, entre les quals destaquen
les actuacions de Ruth Lorenzo,
Hotel Cochambre, D’Kantaka i
Landry.
El tret de sortida oficial, com
sempre, el donarà el pregó, que
enguany anirà a càrrec del Hotel Cochambre. Serà divendres
15 a les 17.30 h, des del balcó de l’Ajuntament. Abans, des
del matí, hi haurà activitats culturals, com la ballada de sardanes pels alumnes de les escoles
de Badia, al Parc Joan Oliver,
rondalles manchegas a l’auditori municipal, de 18 a 19 hores,
i l’actuació de la Coral Infantil
L’Espiga, de 18 a 19.20 hores a
la plaça major.
La nit de divendres tindrà un
caire netament musical, amb
l’actuació de l’Agrupació Musical, a la plaça Major, de 22 a
23 hores. A la mateixa hora, hi
haurà una exhibició de Swing al
Parc Joan Oliver i, a les 23.30
hores, la compositora i cantant
Ruth Lorenzo actuarà en el recinte firal. Coneguda arran de la
seva participació a “The X Factor”, i a Eurovisión, la compositora i cantant Ruth Lorenzo té
una gran projecció internacional
que la recent edició del seu segon disc, “Loveaholic”, de bon

segur ampliarà. La cantant murciana el presentarà a Badia el divendres 15 en un dels concerts
més destacats d’aquesta edició.
La nit finalitzarà amb un espectacle de música i llum, la Led
Party, de les 1 a les 4 hores, també al recinte firal.
Durant tot el dia de dissabte hi
hauran exhibicions d’activitats
esportives i culturals. A les 22
hores, Badia se sumarà a l’activitat Liceu a la Fresca, a la plaça
Major i, durant la nit, es podrà
gaudir d’un programa musical
doble al Recinte Firal: a les 23
hores, la fusió de D’Kantana i, a
les 0.30 hores, l’espectacle musical d’Hotel Cochambre. D’Kantaka, el projecte d’Isaac Vigueras,
fusiona rumba i flamenco amb
salsa, música cubana i jazz, amb
influències de Ketama, La Barbería del Sur i Los Van Van. Hotel
Cochambre és una companyia
que interpreta als treballadors
d’un hotel que donen vida a les
millors estrelles de la cançó. Són
els pioners en posar un punt teatral en les seves versions. A partir
de les 3 de la matinada, la festa
continuarà amb música de ball.
Diumenge tindrem una activitat musical per grans i petit,
amb Landry El Rumbero al recinte firal, a les 19.30 hores. El
grup, que barreja cançons originals amb una selecció de temes i danses infantils de tota
la vida, passades pel sedàs de la

Ruth Lorenzo

Hotel Cochambre

Rumba Catalana, farà ballar als
petits i no tan petits en un directe que no pararà de sorprendre’ns pel seu ritme frenètic i la
gran quantitat de danses i jocs al
compàs del ventilador.
Al vespre tindrà lloc la cantada
d’havaneres amb rom cremat, a
la plaça de la Vila, a les 21.15
hores, la cercavila musical Marxa Attack! que recorrerà els carrers de Badia a partir de les 22
hores, i el piromusical, que a les
23 hores acomiadarà la festa fins
al proper any.
Aquestes són només algunes de
les activitats programades. Si voleu consultar-les totes, podreu
consultar el programa de Festa
Major 2018. L’Ajuntament convida tota la ciutadania a gaudir
de les festes amb civisme i alegria, per fer-les plurals participatives i lliures de sexisme i LGTBIfòbia. n

D’Kantaka

Landry el Rumbero
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Nous horts urbans municipals per a Badia
Badia comptarà amb nous horts urbans municipals de titularitat pública entorn de la C-58. Les obres d’ampliació de l’autopista,
a les quals el consistori es va oposar, oferiran, com a contrapartida positiva, que Badia disposi d’aquesta nova instal·lació,
d’aproximadament 2 hectàrees de superfície, per regular els cultius que, fins ara, es feien de manera irregular i sense cap mena
de seguretat jurídica.

Els nous horts urbans de Badia del Vallés

L’Ajuntament de Badia del Vallès
es va oposar a l’ampliació de l’autopista C-58 al seu pas per la nostra població. En Ple Municipal, el
27 de setembre de 2017, va aprovar una moció en contra del projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Però, finalment,
l’ampliació d’aquesta via de comunicació continua i, com a efecte col·lateral, s’endurà els horts irregulars que se situaven entre el
riu y la autopista C-58.

L’Ajuntament va considerar
que hi havia l’oportunitat de
què aquesta obra no volguda
aportés alguna cosa positiva al
municipi i va negociar amb la
direcció de les obres i amb l’Incasòl disposar d’uns nous terrenys cedits i condicionats per
a la pràctica de l’horticultura,
a la confluència entre la C-58 i
l’AP-7.
L’Ajuntament també va aconseguir que el projecte de

Badia disposarà
d’aproximadament
2 hectàrees per a
horts municipals
moviment de terres, subministrament d’aigua i connexió
al col·lector anés a càrrec Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, depenent

del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Era l’única manera de fer viable un projecte d’aquestes dimensions per a
Badia.
D’aquesta manera, l’Ajuntament podria oferir com a servei, de manera regulada i amb
total seguretat, una instal·lació
amb tots els requeriments perquè els habitants que així ho
desitgin puguin cultivar el seu
hort.

Uns 100 horts per a les perso·
nes de Badia
Els terrenys que l’Incasòl cedirà a l’Ajuntament tenen una
superfície total d’aproximadament 2 hectàrees (20.000 metres quadrats). Aquesta és la
primera fase del projecte, que
posteriorment es valorarà si
s’amplia (hi ha la possibilitat
de dedicar dues fases més, en
funció de la demanda popular
continua a la pàgina següent
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que generi i de la viabilitat del
projecte.
La fase actual comptarà amb
aproximadament uns 100
horts de 80 metres quadrats
cadascun, amb una caseta de 4
metres quadrats a cada parcel·
la per ser utilitzada com a magatzem. Les parcel·les estaran
delimitades per tanques.
El projecte disposarà de zona
habilitada per aparcament, en
la intersecció entre les autopistes C-58 i AP-7. Aquest aparcament estarà a la mateixa alçada
que l’accés, de manera que quedarà dos o tres metres per sota

Els horts urbans faciliten la producció de proximitat per a l’autoconsum

El projecte disposarà
de zona habilitada
per aparcament, en la
intersecció entre les
autopistes C-58 i AP-7
de la zona d’horts, que serà la
part més elevada de tota la infraestructura. D’aquesta manera,
se segrega aquest espai i queda
en una zona sense contacte visual amb la resta del projecte.
Pel que fa al subministrament d’aigua, cadascuna de les
parcel·les disposarà d’un comptador individual, per saber el
consum d’aigua de cada hort,
que serà pagat per la persona
que hi cultivi. La instal·lació
disposarà d’altres serveis, com
una zona de lleure comuna, a
l’entrada de l’equipament i que
comptarà amb una zona de pícnic amb barbacoes amb serveis
i zones per netejar les eines.

La recuperació de l’horticultura millora visualment l’entorn

Connectats amb carril bici
De la mateixa manera, la nova
carretera disposarà d’un carril
bici, que realitzarà el Departament de Carreteres, i que està
previst que, en el futur, formarà part d’una xarxa amb el carril existent que ve de Sant Pau i
del que hi ha previst, provinent
de la zona del carrer Oporto. La
unió entre aquestes vies consolidarà una xarxa de carril bici

que, en un termini previst d’uns
tres anys, connectarà els municipis de Sabadell, Badia del Vallès i Cerdanyola i que generarà un carril cívic que permetrà
el desenvolupament d’altres activitats, com la instal·lació de
màquines per a la realització
d’exercici, i així recuperar per al
lleure l’entorn del riu.
Per a la regulació de l’activitat,
l’Ajuntament està elaborant un
reglament que preveu, entre altres mesures, la creació d’una
comissió tècnica de gestió, integrada pel personal tècnic de
l’Ajuntament i representants de
la comunitat de persones usu-

Uns 100 horts de 80
metres quadrats,
per a les persones
de Badia
àries dels horts. Es preveu que
la cessió d’ús per a les persones
hortolanes tindrà una durada limitada, però renovable automàticament per anualitats, en el cas
que cap de les dues parts no assabenti a l’altra en un termini a
determinar abans del venciment
i mentre la persona usuària respecti les normes fixades pel reglament.
Dins d’aquest reglament, l’Ajuntament fixarà un barem per a
l’assignació d’espais, que té en
consideració haver gestionat un
hort afectat per les obres d’ampliació de la C-58, entre altres aspectes. Per a l’assignació d’espais,
es convocarà licitació pública i es
durà a terme el sorteig.
Mètodes de cultiu ecològics
Pel que fa als mètodes de cultiu,
els hortolans hauran de fer servir tècniques d’agricultura ecològica i realitzar el compostatge
de restes vegetals dins la parcel·
la. De la mateixa manera, no
podran utilitzar adobs ni pesticides químics.
continua a la pàgina següent
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L’ampliació de la C-58 al seu pas per Badia afecta l’espai on se situaven els antics horts

Tota la producció haurà de ser
per a autoconsum i no es podrà
comercialitzar. Les persones que
tinguin excedents de producció
podran cedir voluntàriament
una part, que serà destinada a
programes socials de repartiment d’aliments.
Entre les limitacions en el seu
ús, estarà totalment prohibida
la tinença d’animals o bestiar
dins del recinte dels horts.
Les persones que gestionin els
horts es constituiran en associació o comunitat d’usuaris, podran triar representants i redactar els seus estatuts, que hauran
de respectar el contingut del reglament i hauran de ser aprovats per l’Ajuntament.

Les persones que
gestionin els horts
es constituiran
en associació o
comunitat d’usuaris
Procediment per al desmante·
llament dels antics horts
Els antics horts al voltant de la
C-58 han de ser desmantellats
en ser afectada la seva superfície per les obres d’ampliació de
l’autopista i, conseqüentment,
els terrenys, que eren propietat
de l’Incasòl, haver estat expropiats. Aquests terrenys comptaven
amb 115 parcel·les, gestionades
per persones de Badia i d’altres

municipis, sense cap mena de
reglament que atorgués seguretat jurídica.
El 5 d’abril, el primer tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Badia i responsable de Planificació
Urbanística, Rafael Moya i responsables del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, de l’empresa contractista i de la direcció d’obra van
convocar les persones que feien
servir els terrenys de l’Incasòl
com a horts a una reunió informativa que va tenir lloc a la Biblioteca Vicente Aleixandre.

Troba els nostres
cartells, fes-te un
selfie, etiqueta’ns...

A la reunió es va explicar que
l’inici de les obres estava previst
continua a la pàgina següent

Segons duració estància

c. Pintor Murillo núm 69
08210 Barberà del Vallès
Estat actual de l’espai on hi haurà els nous horts urbans de Badia del Vallès

Telèfon
93 729 47 14
Whatsapp 603 25 84 95
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per al dia 17 d’abril i que, degut a la petició dels hortolans,
aquest termini s’havia endarrerit fins al 2 de maig. Cal dir
que, com a conseqüència d’un
recurs recentment presentat per
un grup d’hortolans, un jutge
ha decretat l’aturada immediata
de les obres amb mesures cautelaríssimes i que aquest fet pot
comportar l’endarreriment de
totes les actuacions als horts.
L’Ajuntament, juntament amb
els responsables de les obres, ha
establert les condicions per a la
solució de dues problemàtiques
associades al desmantellament
dels antics horts: la reubicació de
la colònia de gats i la retirada dels
residus que són als horts tenint
en compte la possibilitat d’existència de materials que requereixen mesures específiques de protecció per a la seva retirada, com
pot ser el fibrociment.
Pel que fa a la reubicació de la colònia de gats, l’Ajuntament juntament amb la direcció d’obres
i l’empresa constructora, han
acordat que la protectora amb
qui té contracte l’Ajuntament,
Help Guau, reubiqui els exemplars que són als antics horts i els
mantingui en un entorn adequat
a les necessitats dels animals, fins
que es produeixi la seva adopció.
Representants del consistori, de
protectores i de veïns van visitar,
el 27 d’abril, les instal·lacions de
la protectora a Argentona, per
conèixer, in situ, on es reubicaran
els gats dels antics horts.
De la mateixa manera, pel que
fa als residus, s’hi faran controls
preventius per detectar si hi ha
materials que necessiten de procediments de retirada específics.
L’Ajuntament ha creat comissions de seguiment perquè totes

Els horts urbans són un espai verd que facilita la gestió sostenible dels recursos

Es farà una gestió
adequada dels
residus dels antics
horts i es reubicarà
la colònia de gats
les persones i col·lectius implicats
hi puguin participar.
En definitiva, que aquesta situació sobrevinguda i no desitjada
per l’Ajuntament obre possibilitats de millora que cal aprofitar
per al benefici de la població. Badia podrà disposar d’uns horts
públics amb tots els requeriments i condicions per assegurar
una bona gestió i que les persones que vulguin realitzar la pràctica de l’horticultura ho puguin
fer amb totes les garanties. n

Visita a les instal·lacions on s’ubicarà la colònia de gats dels antics horts
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Entrevista a Ruth Lorenzo
La cantant i compositora Ruth Lorenzo presentarà el seu segon disc, Loveaholic, en una actuació que serà un dels plats forts de la Festa Major de
Badia 2018. En aquesta entrevista ens explica les seves motivacions i interessos musicals.

“El meu xou serà molt energètic, ple de
rock ’n’ roll i de veritat”
Has editat el teu segon disc,
Loveaholic, en el teu propi se·
gell discogràfic, Rapsberry Re·
cords. Anteriorment, havies
renunciat a un contracte per
diferències artístiques. És molt
difícil aconseguir la llibertat
creativa?
Sí. Cal saber arribar a un compromís amb la indústria i amb
el que un vol fer. És difícil saber traslladar la teva visió i fer
que la gent vegi o escolti alguna
cosa que encara no s’ha creat. Per
això, sembla que és més fàcil que
se m’entengui després d’haver fet
el producte, almenys em sento
així en aquest moment. La veritat que la creació del disc ha estat màgica i que hagi estat amb
el meu propi segell i no amb el
d’una altra discogràfica fa que sigui un treball del que em sento
molt satisfeta.
En Loveaholic comptes amb
la participació d’un guitarris·
ta històric com Jeff Beck en
el tema Another Day. Com va
sorgir la col·laboració amb ell?
Havia treballat amb Jeff en el
passat, en un dels seus discos anteriors. L’experiència va ser brutal, és alguna cosa que recordo
amb moltíssim afecte. A l’hora

de preparar aquest disc vaig pensar amb qui podria col·laborar i
va ser la primera persona que
em va venir al cap. Passarà a la
història com un dels guitarristes
llegendaris dels últims temps.
En el meu top de guitarristes
hi són Jimi Hendrix i Jeff Beck.
Per això, per a mi ha estat increïble tenir-ho en el disc. I més
col·laborant en la cançó Another
Day, que havia presentat en el
meu primer contracte discogràfic i que no la van veure com a
candidata per estar en el disc.
Ets cantant i compositora.
Quin és la faceta que t’apassi·
ona més?
Aquesta és una pregunta molt
difícil perquè m’agraden les
dues. M’agrada cantar el que
escric. A l’hora de compondre,
sempre escric des de l’experiència personal, de manera que
sempre pots alimentar-te d’això en l’escenari, que para mi és
molt important.
Com serà l’espectacle que ens
oferiràs a la Festa Major de Ba·
dia del Vallès?
Serà un xou súper energètic, ple
de rock ’n’ roll, musicalitat, veritat i força.

Imatge promocional de la cantant i compositora Ruth Lorenzo

Has participat en programes
de televisió, com X Factor.
Quins avantatges i inconveni·
ents creus que t’ha reportat la
teva presència en aquests es·
pais?
Realment crec que m’ha aportat més coses positives que negatives. Molta gent pot pensar que és un llast participar en
programes com X Factor o Eurovisió. Penso que un ha d’extreure d’allò que se li dona. Per
exemple, si et donen llimones,
jo faria llimonada. Això ho extrapolo a tot, m’agrada aprofitar
les oportunitats i treure-li partit
i fer-ho tot molt positivament
i treballant moltíssim. Quan

fiques això en una coctelera, els
resultats sempre són positius.
Estàs molt implicada en causes
socials i, concretament, a col·
laborar en la recaptació de fons
per a la recerca del càncer de
mama. Què ens recomanes per
lluitar contra aquesta malaltia?
Per lluitar contra el càncer de
mama cal canviar moltes coses.
Cal passar revisions, alimentarse bé, reduir els nivells d’estrès i
t’ho diu algú que ara mateix està
molt estressada… però lluitar en
contra és difícil. Crec que cal posar molt de la nostra part per fer
que el risc sigui menor, crec que
aquesta ha de ser nostra lluita.

Vaig tenir l’oportunitat d’aconseguir un Rècord Guinness fent
una sèrie de concerts en un dia
amb la finalitat de conscienciar
sobre el càncer de mama. Vaig
tenir l’oportunitat de fer la cançó Voces, que va ser himne de la
campanya Por ellas, fa una mica
més d’un any. Ara mateix treballo per obrir un parc infantil en
la Unitat Oncològica de l’Hospital de La Arrixaca, de Múrcia. Així és que si que vaig fent
cosetes que crec que són molt
necessàries. Quan se’ns dona
l’oportunitat d’estar en una posició d’arribar a molta gent, jo
em sento una mica responsable. M’agrada compartir el meu
temps, les meves ganes… Són
coses molt boniques que m’omplen tant com fer música.
Una vegada finalitzada la Loveaholic Tour, quins seran les se·
güents passes? Quins plans de
futur ens pots avançar?
Els plans de futur són seguir treballant aquest disc que tant m’ha
ha costat que vegi la llum. Amb
moltíssimes ganes de treure un
segon single, que no et puc dir
quin és, haha! i començar a treballar-ho en ràdio per donar-li
més vida a Loveaholic. n

16 l'informatiu

Plens Municipals

Maig del 2018

de Badia del Vallès

Plens municipals de febrer i març
El ple ordinari de l’Ajuntament
del mes de març es va celebrar
el dia 28 amb l’absència del regidor del Partit Popular, Rafael Muñoz, que va excusar-se
per motius de feina. Es va incorporar, per via d’urgència,
una moció per donar suport a
l’entitat Proactiva Open Arms.
Es va aprovar per unanimitat
que entrés com a darrer punt
de l’ordre del dia. També es va
incloure una moció conjunta
de Badia en Comú i Alternativa d’Esquerra en defensa dels
drets cívics i polítics i per la llibertat dels empresonats a causa del conflicte polític a Catalunya.
Com a primer punt hi havia
l’aprovació de l’acta anterior,
que es va fer per assentiment.
A continuació, es va sotmetre a votació el reconeixement
de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional
dins l’àrea de l’ensenyament a
l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, a un funcionari,
segons l’expedient 576/2018.
El representant de Badia en
Comú José Pérez va anunciar
que el seu grup s’abstindria perquè s’estava votant un fet que ja
s’havia consumat. El punt es va
aprovar amb 10 vots a favor i 6
abstencions.
El següent punt era la millora
de la implementació de la renda garantida de ciutadania. La
regidora Maria José Granados
va demanar l’acceleració de la
seva implantació, ja que no hi
ha transparència en els processos i les famílies no reben res i
no poden consultar el seu expedient. La moció es va aprovar
per 12 vots a favor i 4 abstencions.
La moció per la defensa dels
drets humans del poble sahrauí
va ser aprovada per unanimitat.
El següent punt estava relacionat amb l’anterior, ja que
tractava sobre la reactivació i
l’impuls dels programes de desenvolupament i sensibilització
de la situació en el Sàhara Occidental i en els camps de refugiats a partir de l’agermanament de Badia amb Boujdour.
El regidor Iván Sanz va explicar

Imatge del ple ordinari celebrat el mes de febrer

que el consistori ha decidit la
reactivació dels acords amb els
responsables del poble sahrauí,
entre els quals destaca el projecte Vacances en Pau. A la seva
intervenció va anunciar que
l’Ajuntament vol constituir el
Comitè d’Agermanament per
assegurar la participació de la
població. La regidora no adscrita, Elisabeth Ruiz, va explicar que les persones de Badia se
sentiran molt orgulloses que es
torni a impulsar aquest agermanament, i la regidora Pilar Paz,
de Badia en Comú va confirmar que el seu grup dóna suport a aquest acord. El punt es
va aprovar per unanimitat.
A continuació es va sotmetre
a votació la moció conjunta
de Badia en Comú i Alternativa d’Esquerra per la posada en
llibertat de les persones empresonades pel procés, per una
sortida dialogada i pel fi de la
judicialització. L’alcaldessa Eva
Menor va intervenir per expressar que considerava les mesures cautelars un error i que
mai una situació política es
pot tractar de manera judicial. Va coincidir amb el representant de Badia en Comú que
calia més empatia però, va explicar, la responsabilitat també
és de qui va prendre decisions
unilaterals. Per aquesta raó, va
anunciar que el grup Socialista
votaria en contra. Així doncs,
la moció va ser rebutjada per 9
vots en contra i 7 a favor.

En la part de control a l’equip
de govern, el regidor de Badia
en Comú José Pérez va incloure una sèrie de preguntes sobre
les mesures de climatització en
El Molí, l’errada detectada a la
taxa fiscal, la manca de renovació dels convenis dels Centres
Cívics i les avaries a les escales mecàniques del carrer Mediterrani. També va incidir en
el procés de trasllat dels horts
comunitaris com a conseqüència de l’ampliació de l’autopista
C-58.
Respecte al tema dels horts, el
regidor Rafael Moya va explicar que va aconseguir que l’Incasòl deixi a nivell uns terrenys
i els cedeixi a Badia per fer els
nous horts. També va explicar
que s’analitzarà el terreny dels
horts actuals per assegurar que
les obres de desmantellament
compleixen amb tota la normativa de seguretat en funció dels
elements que s’hagin de retirar.
Ple municipal del mes de
febrer
La sessió ordinària del Ple municipal del mes de febrer es
va celebrar el dia 28 de febrer
amb la presència de tots els regidors i regidores dels diferents
grups municipals, a excepció
del regidor del Partit Popular,
Rafael Muñoz, que va excusar
la seva absència. A l´inici del
ple es va llegir el manifest sobre la igualtat de dones i homes, que denuncia la bretxa

salarial i la violència econòmica envers les dones.

aprovar per 8 vots a favor i 8
abstencions.

A continuació es va sotmetre
a votació la revisió dels preus
del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport al centre d´eliminació de
les diverses fraccions de residus
municipals, de la neteja viària i
altres serveis complementaris.
Després de l´explicació sobre la
revisió dels preus, realitzada per
Mª Encarnación Rodrigo, el regidor de BeC José Pérez va afirmar que el seu grup havia tingut accés a l´informe, “tot i que
no l´hem rebut per les vies habituals”, i que “considerem que
s´ha elaborat correctament”.
Pérez va raonar que el seu grup
votaria en contra per “coherència política”, ja que, segons va
explicar, “no s´està duent a terme la municipalització del servei i l´empresa que el gestiona té
moltes mancances que repercuteixen en els percentatges de recollida selectiva que assoleix Badia”. A l´hora de la votació es va
produir un empat entre 8 vots a
favor i 8 en contra. Es va repetir la votació i, un cop obtingut
el mateix resultat, es va aprovar
aquest punt pel vot de qualitat
de l´alcaldessa.

El ple va aprovar per unanimitat
donar suport a la vaga feminista
del 8 de març. També va aconseguir la unanimitat el punt en
suport als treballadors i treballadores de l´empresa Conduent,
que, fa uns dies, van rebre la comunicació del tancament total i
immediat de la seva seu a Barberà del Vallès. El punt demanava a l´empresa que reconsiderés
la continuïtat de la seu i al Departament d´Empresa i al Parlament i parlamentaris europeus
que intercedeixin. El regidor
Iván Sanz va demanar excusar
els representants de l´empresa,
que volien haver participat en
el ple per explicar la situació en
què es troben, però que no van
poder assistir perquè coincidia
amb una assemblea laboral per
decidir les accions de protesta.

El següent punt de l´Ordre del
dia era el reconeixement de
la compatibilitat del personal
al servei de l´Administració
local per realitzar activitats
en el sector públic, que es va

També es va aprovar per unanimitat l´adhesió de Badia del
Vallès al protocol contra la violència masclista. El regidor José
Pérez va explicar que el seu grup
hi donaria suport però que volia
fer dues puntualitzacions: “La
primera, que la proposta provenia del Consell Comarcal i que
ja li hem donat suport; i la segona, que cal ampliar la dedicació
de la tècnica d´Igualtat, ja que
té llista d´espera”.
Un cop realitzat el torn de precs i
preguntes, es va aixecar la sessió. n
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Badia commemora el
Dia Internacional del
Poble Gitano
El Dia Internacional del Poble
Gitano se celebra el 8 d´abril,
però l´Associació de Dones Gitanes de Badia, Tumenge Calí,
va retre homenatge al seu poble un dia abans, el dissabte 7
d´abril, amb una sèrie d´actes
oberts a tothom que van tenir
lloc a les instal·lacions del Casal
dels Infants (carrer La Manxa,
s/n), al costat del camp Cruyff.
L´Associació va commemorar
les víctimes del genocidi amb
una ofrena floral, va presentar
l´actuació de Las Chay´s, i va
oferir a les persones assistents

l'informatiu 17

menjar típic del poble gitano i
un final de festa amb música en
directe. Els més petits van gaudir de diversos jocs.
La celebració del Dia Internacional del Poble Gitano data
del 1971, quan es va celebrar
el primer Congrés Mundial
Gitano a Londres. Aleshores
es va institucionalitzat la data
del 8 d´abril, així com la bandera (dues franges horitzontals, una blava i una verda, amb
una roda vermella al centre) i
l´himne (Gelem, gelem). n

La música va tenir un paper molt important a la celebració

L’ofrena floral, moment especialment emotiu

Las Chay’s van oferir les seves coreografies, tot i la pluja
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La processó de Divendres Sant tanca els actes
de celebració de la Setmana Santa
La processó de la Cofradía Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores va tancar, Divendres Sant, la celebració de la
Setmana Santa a Badia del Vallès
amb un acte ple d´emotivitat.

Després del Sant Rosari, a les
17 hores, les dues imatges, el
Crist natzarè i Nostra Senyora dels Dolors, van sortir de la
carpa instal·lada a la plaça de
l’Ajuntament per iniciar el seu

Les imatges mostren l’espectacularitat de la processó.

recorregut per la ciutat. Amb
una tarda que amenaçava pluja, la processó va fer l’itinerari
que va recórrer l’av. Burgos, av.
Costa Brava, glorieta d’Alió,
av. Cantàbric, carrer Saragossa,

fins a tornar a l’av. de Burgos i
finalitzar a la plaça de l’Ajuntament.
La comitiva va estar acompanyada per representants del

consistori, com l’alcaldessa Eva
Menor i regidors de l’Ajuntament, així com representants de
la societat de Badia i nombrosos
veïns que no es van voler perdre
la processó. n
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Partits polítics
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

Nuevos huertos urbanos

LA NO PARTICIPACIÓ A BADIA

La ampliación de la autopista C-58 supondrá un cambio importante para
nuestra ciudad y, sin duda, una molestia durante unos meses.
Pese a que es una ampliación no deseada, va a suponer una oportunidad
de mejora para nuestra ciudad por lo que se refiere al acceso y conectividad
con Cerdanyola. La ampliación supondrá un nuevo trazado de la carretera
de conexión con nuestros vecinos y contará con un carril bici y una zona peatonal, mejor iluminación y una ruta más segura, tanto para los vehículos
como para las personas.
Es cierto que el nuevo trazado pasará por encima de los actuales huertos,
lo que supondrá la pérdida de ese espacio para los hortelanos, pero lo que
puede parecer solo un inconveniente, puede ser una oportunidad para la
ciudad y para todos los y las badienses. Y en este sentido fuimos a reclamar
a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat una serie de mejoras
en el proyecto, como la incorporación de un carril bici o la preparación de
los terrenos de la antigua depuradora para la ubicación de unos huertos urbanos.
Todos nuestros esfuerzos y trabajo han ido dirigidos a la recuperación para
la ciudad de un entorno que estaba deteriorado, y al re-perfilamiento del
rio. Ello ofrecerá un nuevo aspecto al acceso a la ciudad desde Cerdanyola
y dará lugar a un aprovechamiento público de un espacio que hasta ahora se
había convertido en privativo.
Creemos que la existencia de un espacio de huertos urbanos de gestión
pública ha de ser una apuesta clara por parte del equipo de gobierno. Es por
eso que se crearán 100 huertos en el espacio de la antigua depuradora, para,
de esta manera, dar una respuesta a la demanda de los vecinos afectados por
la ampliación de la C-58, que tenían un huerto en esa zona y que las obras
les ha supuesto un perjuicio, y también, para otros vecinos que también quieran disponer de un huerto en nuestro municipio.
Serán huertos de 80 metros aproximadamente, actualmente se está trabajando en el reglamento de uso y de adjudicación con el fin de poder tenerlo
listo lo antes posible para proceder a su adjudicación una vez finalizadas las
obras. De esta manera, damos respuesta a una demanda histórica en nuestro
municipio como ha sido la creación de unos huertos urbanos regulados y
con garantías jurídicas para nuestros vecinos.

S’entén per participació ciutadana «qualsevol actuació on participi la ciutadania, que s’adreci a influir, de manera directa o indirecta, en les polítiques públiques a través de la deliberació i el consens».
El consens requereix necessàriament d’una discussió o deliberació prèvia entre els
agents implicats, en aquest cas, el govern de la ciutat i la ciutadania.
Avui dia, no podem concebre cap govern, sobretot municipal, que no entengui
la participació ciutadana i que la practiqui en la seva manera de funcionar i de formular i implementar polítiques públiques en qualsevol dels seus àmbits d’acció incloent el de la planificació estratègica i urbanística de la ciutat.
Caldria buscar les millors fórmules per implicar la ciutadania i crear espais de decisió vinculant.
Per això cal un projecte polític cap el qual avançar a partir d’un mètode i una estratègia de treball per a comprendre millor la realitat i la intervenció necessària per
a modificar-la tot implicant els actors socials pertinents.
Què està passant a Badia?
S’estan fent els passos necessaris per implicar la ciutadania?
Tot apunta a respondre negativament.
On són les reunions veïnals mensuals a la biblioteca?
Eliminades després de constatar que les veïnes volien participar i que les decisions
d’aquestes reunions fossin vinculants.
Què ha passat amb els Consell Municipals (gent gran, educació, salut, medi
ambient)?
Eliminats o buidats de contingut després de constatar (novament) que les veïnes
tenen idees i volen que les conclusions consensuades siguin aplicades, vinculants.
Com han participat els hortolans en l’elaboració del projecte de nous espais
d’horts urbans després de l’ampliació imminent de la C58?
Una reunió informativa per dir-los simplement, que després de 40 anys, havien de
marxar dels horts.
Com han participat les veïnes en l’elaboració del nou Pla General que modifi·
carà substancialment la vida dels veïns del carrer Porto o que enderrocarà l’ac·
tual Casal de Joves?
La resposta és clara, NO han participat.
El govern municipal no creu en la participació ciutadana efectiva. Queda bé dir
que creem espais participatius que, en realitat, només són espais informatius de decisions ja preses que ens afecten a tots.
Què podem fer per revertir la situació?
Simplement, exercir la nostra ciutadania i exigir al govern municipal la creació
d’espais de participació efectiva on assolir el consens necessari a partir de conclusions vinculants.
Qualsevol altra forma està condemnada a ser una altra fórmula de maquillatge
de participació.
A Badia tenim ja molta experiència en aquests simulacres...
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Partit Popular de Badia del Vallès

Traslado de los huertos: ¡Peor imposible!

¿Sant Jordi no es de todos ...?

Partimos del principio que cualquier cambio siempre supone un esfuerzo organizativo y de puesta al día de los recursos de cualquier organización. Esto nos
ocurre con el inicio de las obras de ampliación de la C58 a su paso por Badia
pues implica el desmantelamiento y traslado de los huertos que ahora ocupan
ese espacio. Obras que para BeC no serán beneficiosas en su conjunto para Badia
ni acabarán por ser la solución al colapso que por las mañanas se genera en este
tramo de autopista.
El calendario de inicio lo teníamos más o menos marcado desde hace un par
años. Y la necesidad de trasladar los huertos desde hace más tiempo. Por eso no
se entiende desde BeC la falta de organización que desde el responsable de urbanismo se está llevando el tema. La presencia de huertos y animales en la zona,
entre ellos colonias de gatos, eran elementos que merecían tener un plan claro y
ordenado para el desmantelamiento, el traslado y la reubicación de los huertos.
Nada de esto parece existir a tenor de la asamblea del pasado 5 de abril o de las
diferentes reuniones con el regidor responsable, Rafa Moya. En general, se sigue
la máxima de una improvisación y el salto de un tema a otro sin orden ni concierto. Y de esta manera, aquello que ya es de por sí complejo, se acabará convirtiendo en un asunto resuelto de la peor manera.
BeC manifestamos la necesidad de tener unos plazos de desarrollo del traslado por fases, entre las que había que redactar un reglamento de acceso a los 100
huertos que se construirán en la zona de la antigua depuradora. Así también, solicitamos un plan de guarda y custodia de materiales y herramientas de quienes
hacen uso de esos terrenos ahora. Manifestamos la necesidad de un plan para
evacuar los animales existentes en la zona, así como ser exigentes en la retirada
de los residuos de amianto que surgirán en el desmantelamiento de las casetas
existentes. También manifestamos la necesidad de recuperar aquellos árboles frutales existentes en la zona para parques y rotondas de nuestra ciudad. Nada de
todo esto se está cumpliendo y el resultado es un proyecto sin orden ni concierto
del que nada bueno auguramos.
En definitiva, cada proyecto requiere un objetivo y un plan de acción. Al parecer en Badia el equipo de gobierno ha descubierto que sin ambos se puede llevar a cabo proyectos como el traslado de los huertos. Desde BeC seguimos diciendo que de la manera que se están haciendo las cosas no harán más que hacer
más complejo y traumático un traslado a unos ciudadanos que deberían sentirse
acompañados por el ayuntamiento, en vez de maltratados por el mismo.

El acoso a los que piensan diferente continúa en Cataluña, ya se apoderaron
del 11 de septiembre y ahora van a por el 23 de abril. «Una minoria radical
independentista ha intentat segrestar la festa de Sant Jordi», declaró el propio
Xavier Garcia Albiol, pero no lo han conseguido.
Se ha podido comprobar cómo en diferentes medios de comunicación se ha
acosado a Xavier Garcia Albiol, los violentos hablan en nombre del pueblo,
pero no recuerdan que la voluntad del pueblo de Badalona fue votar mayoritariamente a Xavier Garcia Albiol y convirtieron una jornada cívica como la de
Sant Jordi en un acto de odio.
Ante los gritos y los abucheos, Albiol se mostró firme y replicó que iba a repartir las rosas y que tenía “todo el tiempo del mundo para hacerlo” porque
representa a la inmensa mayoría de los vecinos de Badalona “que no son radicales”. Fue acorralado e insultado por un grupo de independentistas, la “gent
de pau” del CDR.
Se ha podido ver cómo decenas de secesionistas se concentraban a su alrededor al grito de “fuera, fuera” y “fascista” mientras levantaban el puño y mostraban pancartas de “libertad para los presos políticos”.
Xavier Garcia Albiol se mostró calmado y respondió que “nadie le va a echar
de su ciudad”. Tras más de tres horas aguantando el acoso, permaneció hasta
que acabaron marchando ellos, y, tal como dijo Xavier Garcia Albiol: “el año
que viene volveremos a estar en la celebración de Sant Jordi, con toda la dignidad y la cabeza bien alta”.
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Aquest estiu,
acull somriures!

Lluminàries led solars en el camí entre
l’aparcament del carrer Algarve i el vial
d’accés des de l’Ikea
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han instal·lat 9 lluminàries led que s’alimenten d’energia
solar per il·luminar el camí d’accés per als vianants que va des
de l’aparcament del carrer Algarve fins al vial d’accés a Badia
des de l’Ikea.

Cartell de la campanya

Vacances en Pau és un programa que fa possible que infants
sahrauís puguin sortejar els estralls de les altes temperatures
als campaments de refugiats
durant els mesos d’estiu. Aquest
any es vol que més de 500 infants sahrauís siguin acollits
per famílies catalanes en el programa Vacances en Pau en què
l’any passat van participar més
de 150 municipis catalans. Badia del Vallès és un dels ajuntaments que participen en aquest
projecte com a part de la seva
col·laboració amb els representants de la República Sahrauí.
El projecte Vacances en Pau és
un símbol de solidaritat amb els
nens i nenes refugiats sahrauís i
un clam per la pau. La interacció
entre els acollits i les famílies que
els reben creen estius diferents i
inoblidables i vincles afectius i
de comprensió mútua.
Per a més informació, podeu
contactar l’Ajuntament de Badia, en els telèfons 93 729 46
51 o 93 718 63 97. n

Aquest camí el transiten diàriament moltes persones per desplaçar-se a la zona comercial del
Sabadell Parc Empresarial i fer
servir el transport públic.
Les noves lluminàries autosuficients, de tecnologia led, ofereixen una potència individual
de 30W, amb una intensitat lluminosa equivalent a 100W. La

llum que produeixen és blanca,
amb una temperatura de color
de 4.000 graus Kelvin i no contaminant. El model de lluminària instal·lat està homologat per
la Diputació de Barcelona.
El seu funcionament és totalment autònom, ja que la placa solar fa de sensor lumínic i
activa la lluminària quan disminueix la intensitat de llum
ambiental. Així mateix, estan
programades per disminuir la
seva potència en un 30% des de
les 12 de la nit fins a les 6 hores
del matí; d’aquesta manera redueixen el seu consum i l’afectació lumínica al seu entorn durant la nit.

Lluminàries led, al camí des de l’aparcament del carrer Algarve fins al vial d’accés a Badia
des de l’Ikea.

La instal·lació d’aquestes lluminàries és una iniciativa que respon a la voluntat del consistori

per integrar sistemes d’enllumenat no contaminant i més sostenibles. n

Acte de commemoració del
Dia Mundial de l’Autisme
L’Associació Tdah+Tea Badia del Vallés va organitzar un
acte de commemoració del Dia
Mundial de l’Autisme, que se
celebra el 2 d’abril. A la plaça
de l’Ajuntament, l’alcaldessa,
Eva Menor, va llegir el manifest de la jornada i l’acte va finalitzar una explosió de confeti
de color blau, que és el que representa les persones que pateixen aquests tipus de trastorns.

Els dies anteriors a la celebració
també s’havia il·luminat la façana de l’ajuntament amb llums
blaves per conscienciar la població.
Molts espais i edificis públics
d’arreu del món s’il·luminen en
blau el 2 d’abril com a part de
la campanya internacional Light It Up Blue, endegada per
l’organització Autism Speaks. n

L’explosió de confeti va finalitzar l’acte de commemoració del Dia Mundial de l’Autisme
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La Cursa de Badia, una
jornada èpica

2n Campionat Cruyff
Courts 6 vs. 6, el
triomf de l’esport

La pluja va ser la protagonista de
la Cursa de Badia, el 8 d’abril.
El fenomen meteorològic que,
a priori, podia considerar-se un
greu inconvenient per a la pràctica esportiva, es va convertir finalment en un element motivador i aglutinador.
Sota la pluja, havia cues per inscriure’s i participar en una jornada d’esport diferent, plena de
diversió, i, també, d’èpica.
La Cursa va lluitar contra els
elements i va arribar a bon termini gràcies a tothom que la va
fer possible, des dels voluntaris
de Protecció Civil de Badia, a la
resta de voluntaris i als equips
tècnics que van resoldre totes les
incidències que s’anaven produint en una jornada que, en cap

L’alcaldessa va disparar el tret de sortida de la cursa

moment, va fer perdre el somriure als participants.
Després va arribar el lliurament
dels reconeixements als guanyadors de les diferents categories,
una cerimònia que també va estar passada per l’aigua.

Disposeu de la llista de tots els
guanyadors a la pàgina oficial de
la cursa, però, més enllà de premis i classificacions, la jornada
es recordarà per com tothom va
fer esport en un entorn festiu,
divertit i col·laborador, malgrat
la pluja. n

L’equip masculí de Las Seguidillas, amb el regidor Antonio Rodríguez

Set equips de 6è de Primària
de les escoles de Badia van participar, dilluns, en el 2n Campionat Cruyff Courts 6 vs. 6.
Els equips de l’escola Seguidillas van ser els guanyadors en
les categories masculina i femenina i representaran Badia
en les semifinals nacionals que
tindran lloc a Terrassa. Aquesta escola va ser també la que

més equips va aportar al campionat. Un cop finalitzat el
campionat, els regidors Josep
Martínez i Antonio Rodríguez van lliurar els premis. El
2n Campionat Cruyff Courts
6 vs. 6 ha estat organitzat des
del servei d’Infància amb la
col·laboració del servei d’Adolescència, el servei d’Esports i
l’entitat Mesquesport. n

Tot i la pluja, una gran jornada per a l’esport

L’equip femení de Las Seguidillas, amb el regidor Josep Martínez

La contraportada
IRENE GARCÍA SÁNCHEZ
Irene García Sánchez. Nascuda a Granollers, és metgessa de família. Treballa a l’Institut Català de la Salut (ICS) des de fa 18 anys i és directora
del CAP de Badia del Vallès des de desembre de 2016.

“Reforçarem el servei amb un
metge de família més”
• Quina és la valoració que fa
del servei que ofereix el CAP
de Badia? Quins aspectes són
millorables i quins milloren
als d'altres centres?
Com a aspectes positius del
CAP de Badia diria que oferim un servei complet i eficient
i els professionals que hi treballen són competents, estan motivats i coneixen la població. Un
altre aspecte a tenir en compte
és que som centre docent, amb
especialistes que es formen aquí,
i aquesta és una funció molt positiva que oferim. Respecte als
aspectes que volen millorar, citaria el temps de retard en consultes programades, que se situa
en uns 11 dies. Evidentment, les
urgències s’atenen al moment.
Quins són els plans de futur?
Hi ha alguna modificació en
serveis o instal·lacions que ens
pugui comentar?
Ampliarem el servei de medicina amb un metge de família
més, passarem de 10 a 11 metges. La previsió és que s’incorpori entre juny i juliol. Cal destacar que l’any passat ja vam fer
moltes millores. Vam ampliar
la plantilla amb una infermera

especialitzada en família i una
altra que s’ocupa de l’atenció
a pacients crònics amb casos
complexos, que coordina la tasca amb l’hospital de dia i fixa
un accés més prioritari per evitar que aquests pacients hagin
de passar moltes hores al servei
d’Urgències.

que abans s’oferien al CAP i que
fa molts anys es van centralitzar per optimitzar recursos. En
el cas de Badia, a Cerdanyola i
a Sant Fèlix. La previsió és que
continuï sense modificacions, ja
que és una tendència que s’ha
aplicat a tot el Servei Català de
Salut, no només a Badia.

De cara al futur, allò que puguem aconseguir dependrà dels
pressupostos. Com a projectes de futur, treballem amb la
possibilitat d’incloure al nostre
CAP un fisioterapeuta per tractar patologies molt concretes,
com lumbàlgies, problemes de
genoll i espatlla, que són molt
freqüents en la població. A llarg
termini també volem realitzar canvis d’infraestructura, en
el disseny de l’edifici a la zona
d’admissió, però dependrà dels
recursos de què disposem.

• Quin és el volum de queixes
que rep el CAP de Badia? Qui·
na és l'evolució i com es com·
para amb altres ambulatoris?

Actualment el CAP de Ba·
dia no hi ha especialitats que
abans eren a l'oferta de serveis.
Està previst tornar a oferir-les?

• S'han produït queixes per
problemes amb el material al
servei d'Urgències, com man·
cança de materials bàsics. Ha
estat així?

Disposem d’una bona oferta de
serveis. Tenim llevadores, servei d’odontologia, treball social, servei de radiodiagnòstic, entre altres, però hi ha especialitats

En el que portem d’any, hem
rebut 6 reclamacions per escrit que fan referència al servei
del Cap de Badia, menys que
les que vam rebre l’any passat.
Un número molt inferior a les
rebudes a Barberà del Vallès,
per exemple, per poder fer una
comparativa amb el nostre entorn més proper.

No hem rebut cap queixa per
mancances de materials en el
servei d’Urgències i, internament, tampoc hem rebut cap

Irene García, en el seu despatx del CAP de Badia

comunicació que informi sobre
aquest fet, així que no tenim
constància sobre això que comentes. En aquest punt, voldria
remarcar la importància que les
persones que detectin que hi
ha hagut algun problema en el
servei que han rebut ho comuniquin formalment perquè és la
manera de deixar constància i
facilita la resolució d’incidències, així que animen a les persones a fer-ho quan detectin qualsevol problema.
• Els problemes de salut men·
tal (dependències, depres·
sions) afecten cada cop més
persones. Com es pot lluitar
contra aquestes malalties i que
pot oferir el CAP de Badia?
A Badia atenem les patologies
mentals des de fa molts anys. Els
nostres professionals estan preparats i reben formació. A més,
comptem amb el centre de Salut

Irene García: “A
Badia atenem les
patologies mentals
des de fa molts anys”
Mental, que és a les mateixes
instal·lacions del CAP, fet que
ens ajuda a l’hora de donar resposta a aquestes patologies.
Com dius, els problemes de salut mental afecten cada cop més
persones i sembla que hi ha més
incidència a les zones socioeconòmicament més dèbils. A Badia tenim una incidència de casos que supera lleugerament la
mitjana de la població. Comptem amb un especialista molt
interessat en conèixer com pot
afectar la situació socioeconòmica en la salut mental i que vol
estudiar aquesta relació a la nostra població. n

