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Badia aprova un pressupost prudent
per mantenir l’economia sanejada i
assegurar els serveis a la població
El pressupost aprovat per a l’any 2019 està caracteritzat per una disminució en la
despesa d´un 2,07% respecte a l’any anterior.
El pressupost de despesa per a l’any 2019
que es va aprovar al ple municipal ascendeix
a 12.588.631,72 euros, i ha baixat en un
2,07% respecte a l’any passat, en un import
de 265.810 euros. En la seva presentació,
la regidora Montserrat Jiménez va explicar
que la disminució obeeix a què la previsió
d’ingressos per l’any 2019 disminueix respecte a 2018, principalment per transferències de capital en concepte de subvencions.

Pressupost 2019

La despesa en Recursos Humans de l’Ajuntament s’incrementa en un 1,19%. Aquest
lleu augment obeeix a l’increment salarial
previst a l’article 18.2 de la llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat i la revisió de triennis del personal previstos durant el 2019.

Inversions de 642,060,69 euros

El 77% del pressupost repercuteix
directament a la ciutadania
4,3 milions d’euros es destinen als serveis públics adreçats a la ciutadania (Infància, Adolescència, Cultura, Esports, Habitatge, Serveis Socials, Educació, Mercat Municipal...).
Uns 3,8 milions es destinen al manteniment
i neteja de l’espai públic, enllumenat, parcs
i jardins i al manteniment dels equipaments
públics i uns 900.000 euros, a Seguretat. El
77% del global de recursos del pressupost,
repercuteixen de manera directa a la ciutadania. La resta, que obeeix a despeses indirectes
com ara els serveis de Secretaria, Intervenció,
Contractació, Despeses Financeres, Informàtica, Serveis Interns, tenen una repercussió indirecta a la ciutadania, ja que permeten
gestionar els recursos de manera eficient per
fer el retorn en serveis públics.

Inversions per un import de més de
600.000 euros

finançats 96.631,69 euros per la línia Caixa
Crèdit de la Diputació i 136.321,59 euros
per una subvenció finalista de la Diputació.
• 46.187,06 euros per a la millora del carrer
Cantàbric 25-31, a càrrec als PAMUS de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
• 20.000 euros, per la instal·lació elèctrica
del Complex, finançats per la Diputació
de Barcelona.
• 40.000 euros per intervencions en les
instal·lacions esportives, finançats per la
Diputació.
• 60.000 euros per la transformació de locals en habitatge adaptat, finançats per la
Diputació.
• 37.920,35 euros per aplicacions informàtiques per millorar la xarxa de comunicació de la Policia Local i els servidors de
l’Ajuntament, amb càrrec al PAMUS de
l’Àrea Metropolitana.
• 15.000 euros per mobiliari, per disposar de recursos per la compra de material necessari (des de mobles fins a tanques, tarimes, equips de so... ) també a
càrrec del PAMUS.

L’import destinat a les inversions d’enguany
és de 642,060,69 euros, i es troben finançades amb subvencions o amb línies de crèdit subvencionades. Entre les partides més
destacades, va enumerar:
• 110.000 euros per l’aigua calenta sanitària
del Complex Esportiu: Finançats 60.000
euros per la línia Caixa Crèdit de la Diputació i 50.000 euros, per una subvenció finalista de la Diputació.
• 30.000 euros per millores en l’enllumenat
públic, subvencionats per la Diputació.
• 232.953,23 euros pels Horts Urbans,

El pressupost pretén dotar de recursos suficients l’Ajuntament per poder donar resposta
als quatre objectius generals del PAM 20152019: Aconseguir que Badia del Valles sigui
una ciutat defensora del bon govern, la transparència i la participació ciutadana; que estigui compromesa amb la igualtat, l’educació
i el benestar de les persones; que sigui, una
ciutat sostenible i segura per viure i conviure,
i amb una visió estratègica i de futur, perquè
no només vol donar resposta a les necessitats
d’avui, sinó establir les bases de la Badia del
Vallès del futur.

12.588.631,72 euros. Baixa un 2,07% respecte de
l’any anterior
4,3 milions d’euros (36%), dedicats a Infància,
Adolescència, Cultura, Esports, Habitatge, Serveis
Socials, Educació, Mercat Municipal.
3,8 milions d’euros (32%), per al manteniment i
neteja de l’espai públic, enllumenat, parcs i jardins i
manteniment d’equipaments públics.
900.000 euros es destinen a seguretat.

Entre les principals partides d’inversió:
- 232.953,23 euros pels horts urbans
- 110.000 euros per l’aigua calenta sanitària del
Complex Esportiu
- 46.187,06 euros per a la millora del carrer Cantàbric
25-31
- 60.000 euros per la transformació de locals en
habitatge adaptat
- 40.000 euros per intervencions en les instal·lacions
esportives
- 30.000 euros per millores en l’enllumenat públic
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Badia es prepara per al Carnaval 2019!
Els dies 1, 2 i 3 de març, Badia del Vallès gaudirà de la disbauxa del Carnaval, que prendrà els seus carrers i els omplirà de
diversió. Amb propostes per a totes les edats, Badia del Vallès oferirà quatre Carnavals: Carnaval escolar, jove, popular i familiar.

Divendres matí, Carnaval Escolar
El Carnaval Escolar tindrà lloc
el divendres 1 de març. Començarà, de 10 a 11.30 hores amb
la Rua escolar. Els infants sortiran de les escoles a l’Av. de Burgos, acompanyats de música per
amenitzar la seva rua. De les
11.30 a les 13.30 la festa continuarà en les escoles.
Divendres tarda, Carnaval Jove
Divendres a la tarda, el Carnaval Jove, organitzat pel jovent de
Badia, oferirà activitats per als
més petits i presentació del Rei
Carnestoltes. De 17.30 a 18.45
hores es faran tallers de manualitats, pintacares, entre moltes
altres activitats, i xocolatada a
càrrec de l’Associació Cultural
Can Sanfeliu. A les 18.30 es farà
la presentació del rei Carnestoltes i la lectura del pregó, a la
plaça Major.
La tarda i la nit estaran protagonitzades per la Gala dels Òscars,
al Casal de Joves, amb música

i ball. De 18.45 a 22 hores hi
haurà el concurs de disfresses
inspirades en la temàtica de cinema i sèries, amb balls i música
i l’entrega de premis.
Dissabte tarda, Carnaval
Popular
El dissabte 2 de març tindrà
lloc el Carnaval Popular, que
començarà amb la Rua Popular de les 18.30 a les 20 hores.
S’iniciarà a la plaça Major i el
seu recorregut serà plaça Major
– avinguda de Burgos – avinguda de la Via de la Plata – carrer de Porto – carrer d’Algarve
– avinguda de la Via de la Plata
– avinguda de la Mediterrània
– avinguda de Burgos – entrada per la plaça Major i arribada al Complex Esportiu. La rua
anirà amenitzada amb la participació de l’Agrupació Musical
i uns gegants de colors.
La Festa de Carnaval tindrà
lloc al Complex Esportiu, de
les 20 a les 0 hores, amb discomòbil amb disc joquei,

animador presentador i ballarines per fer ballar tothom.
Aquest any el Carnaval estrena premi a la millor coreografia. Les comparses que
vulguin optar-hi, hauran de
preparar una coreografia i ballar-la a l’escenari.
El lliurament de premis es farà
a les 21.30 hores. S’oferiran
premis a la millor comparsa
(400 euros), la millor coreografia (400 euros) i millor disfressa individual (100 euros).
Diumenge matí, Carnaval
Familiar
Finalment, el diumenge 3 de
març serà el torn del Carnaval Familiar. L’inici de la festa
serà a les 11 hores, al Complex
Esportiu. La inscripció al concurs de disfresses es podrà fer
el mateix diumenge, fins a les
12 hores.
La PAH oferirà xocolata per agafar forces per a la festa. Hi haurà
tallers de pintacares i photocall,
a càrrec del Consell dels Infants
de Badia del Valles, i racons de
Circ, a càrrec de Tot Circ, que
també oferirà un espectacle de
circ, de 12 a 12.30 hores.

Quatre propostes
de Carnaval, per a
totes les persones:
Carnaval Escolar,
Jove, Popular
i Familiar
A continuació, tindrà lloc el
concurs de disfresses, de 12.30
a 13 hores. Es farà la desfilada de les disfresses infantils i
de les comparses familiars que
vulguin participar-hi. Al concurs es poden inscriure infants de 0 a 12 anys, famílies
amb infants d’entre 0 i 12 anys
(com a mínim ha de participar
un infant). No podran participar-hi comparses familiars que
hagin participat en el concurs
del dissabte.
El lliurament de premis a la
millor disfressa infantil i la millor comparsa familiar i es farà
a les 13.15 hores, just abans
del final de la festa.
Informacions addicionals
Per apuntar-te al concurs de
coreografies del Carnaval del

dissabte 2 de març has de trucar al 937 181 662 (extensió 2) o al 673 373 849 (Servei de Promoció Cultural). La
data límit d’inscripció és el 27
de febrer. El premi a la millor
comparsa queda restringit a
comparses formades per, com
a mínim, 6 persones amb edat
superior als 15 anys i una mateixa comparsa no pot guanyar
el premi a la millor comparsa i
a la millor coreografia.
El premi de ball a la millor coreografia és opcional. És a dir,
qui no vulgui optar a aquest
premi, no ha de ballar a l’escenari.
Hi haurà servei de bar, tant
dissabte com diumenge, a les
pistes annexes al Complex Esportiu.
El Carnestoltes de Badia del
Vallès està organitzat per la
Comissió de Festes de Carnaval, formada pels Serveis Municipals de Promoció Cultural,
Joventut, Infància i Famílies i
Infància; per les escoles i llars
d’infants de Badia del Vallès;
les entitats Cofradía Padre Jesús Nazareno, PAH, Penya
Blaugrana i Associació Cultural Can Sanfeliu.

Carnaval a Badia

Desembre
Març del 2018
2019

l'informatiu 5
de Badia del Vallès

L’alcaldessa transmet les necessitats de
finançament, seguretat ciutadana, habitatge
i les propostes de futur de Badia al diputat
del Parlament de Catalunya Pol Gilbert
L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, es va reunir el 16 de gener amb el diputat del grup socialista en el Parlament
de Catalunya Pol Gilbert, per transmetre-li les necessitats de Badia en finançament, seguretat ciutadana, habitatge, i les
propostes de futur per a Badia del Vallès.

L’alcaldessa li va destacar la necessitat que la proposta de finançament definitiu del municipi plantejada per Badia torni a
la via parlamentària. Ja han passat quatre anys des de l’aprovació de la modificació de la llei
de creació del municipi i no s’ha
proposat cap sistema de finançament definitiu per a la ciutat en
la si de la comissió bilateral de
finançament amb el govern de
la Generalitat. La situació de la
hisenda local durant el període
de vigència de la modificació de
2015 no ha variat i, per tant, li
va explicar, el sistema transitori
de finançament aprovat llavors
no ha millorat la situació financera de l’ajuntament.
Manca d’efectius de Mossos
d’Esquadra
L’alcaldessa també va traslladar
la preocupació per la manca
d’efectius de Mossos d’Esquadra en la comissaria que dóna
servei a Barberà i a Badia. Segons li va comentar, la situació

amb menys recursos no puguin
garantir en condicions d’igualtat
la seguretat de la seva ciutat.
Retirada de l’amiant a Badia

Eva Menor, amb el diputat del Parlament de Catalunya Pol Gilbert

econòmica de Badia no permet
reforçar la Policia Local amb
nous efectius, i la modificació
legislativa que permet l’avançament de l’edat de jubilació dels
policies locals repercutirà de
manera negativa en les plantilles de policies locals. Per això,
va concloure, és del tot imprescindible el reforçament dels
efectius de Mossos d’Esquadra
per tal de garantir la seguretat
del municipi.

La Policia Local no és una competència obligatòria dels municipis de menys de 20.000 habitants, on aquest cos de seguretat
hauria de ser un servei complementari dels Mossos d’Esquadra. L’alcaldessa va transmetre
a Pol Gilbert que qui té l’obligació de garantir la seguretat
és la Generalitat de Catalunya,
sobretot per assegurar l’equitat
territorial. Segons li va explicar, no pot ser que els municipis

L’alcaldessa li va fer arribar al
diputat la demanda al departament d’Habitatge de la Generalitat per al compliment immediat del seu compromís d’execució
del Pla Director d’Obres, amb
l’inici immediat de les obres
dels balcons pendents. També
li va transmetre la importància
del problema que té Badia amb
la presència d’amiant al parc
d’habitatge. En aquest sentit el
grup socialista tornarà a demanar, com va fer el 2018, la incorporació al pressupost de la Generalitat de la quantitat de tres
milions d’euros per la retirada
d’amiant de la ciutat.
Propostes de futur
Eva Menor també va traslladar
al diputat les propostes de futur
de Badia, com el projecte de

El desenvolupament
d’aquests projectes
ha de comptar
necessàriament
amb la complicitat
de la Generalitat

rehabilitació integral del parc
d’habitatge en clau d’estalvi
energètic, les millores d’accessibilitat i retirada d’amiant, i el
Projecte Imagina Badia, que és
un projecte estratègic de regeneració urbana que pot suposar
la palanca de canvi que la ciutat
de Badia del Vallès necessita per
millorar la qualitat de la ciutat.
El desenvolupament d’aquests
projectes ha de comptar necessàriament amb la complicitat de la Generalitat, per això
és cabdal fer aquestes reunions
per donar a conèixer els projectes al conjunt dels partits amb
representació al Parlament.
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635 53 10 19, el telèfon
directe de la Policia Local
de Badia del Vallès

Civisme a les escales
mecàniques

Si necessites contactar amb la Policia Local de
Badia del Vallès, et recordem que el seu telèfon
directe és el mòbil 635 53 10 19.

L’Ajuntament ha dut a terme una campanya de conscienciació a les escales
mecàniques del carrer Bètica per transmetre missatges de civisme entre
la població i per estudiar les incidències que es registren en aquestes
instal·lacions.

Trucant a aquest telèfon t’assegures que contactes directament amb els agents de la policia, encara que estiguin fora
de les seves dependències, realitzant un servei.
D’aquesta manera, et garanteixes que la connexió amb
ells sigui immediata i, en cas
que sigui necessari, que el
temps de la seva intervenció
sigui inferior.

Memoritza aquest telèfon
en els teus dispositius mòbils perquè estigui sempre
amb tu.

Vols arranjar el jardí de la teva
comunitat? Torna la campanya
“Cuidem els jardins”
Comença l’edició 2019 de
“Cuidem els jardins”, una
campanya d’ajut per a l’arranjament dels espais verds
que envolten els blocs
d´habitatges de la nostra ciutat. L’Ajuntament facilita a
les comunitats veïnals els materials per arranjar els seus
jardins comunitaris.
Totes aquelles comunitats veïnals i centres educatius interessats a sol·licitar material de
jardineria (terra, adob i plantes) per al condicionament

L’agent cívica, parlant amb un usuari de les escales mecàniques del carrer Bètica

dels seus jardins, han pogut
presentar una sol·licitud a
l´Oficina d´Atenció Ciutadana. El lliurament dels materials es fa per ordre d’arribada
de les sol·licituds i fins a exhaurir-ne les existències.

Una agent cívica ha analitzat
els patrons de conducta de les
persones que fan servir les escales i ha analitzat les incidències.
Concretament, ha detectat que,
alguns dies, el sistema d’escales
mecàniques està aturat perquè
s’ha manipulat el mecanisme
en les hores anteriors.
Normalment, quan les escales mecàniques detecten que
hi ha alguna intervenció no

autoritzada s’aturen de seguida
i, després d’uns minuts, tornen
a posar-se en funcionament automàticament. Si una persona
arriba en un moment en què les
escales estan aturades, pot pensar
que s’han avariat quan es tracta
d’una aturada puntual i de seguretat, fins que el sistema es torna a reiniciar. De vegades, però,
sí que ha estat necessària la intervenció del tècnic per tornar-les a
posar en funcionament.

Per aquest motiu, des de
l’Ajuntament es fa una crida per demanar a les persones
que no manipulin de manera
inadequada les escales mecàniques. Cal tenir consciència
que són un equipament fonamental per facilitar la mobilitat a persones que tenen dificultats a l’hora de pujar escales
i que són les més afectades
quan es produeixen aquestes
incidències.
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Reunió a la delegació de Govern per establir
col·laboracions que beneficiïn Badia del Vallès
L’alcaldessa de Badia, Eva Menor, es va reunir el 8 de gener
amb la delegada del Govern
Espanyol a Catalunya, Teresa
Cunillera, en les oficines de la
Delegació, a Barcelona, per establir vies de col·laboració entre les dues administracions en
benefici dels veïns i veïnes del
municipi.
En aquesta reunió es va analitzat la necessitat d’un nou sistema de finançament, de manera que Badia del Vallès pugui
disposar dels recursos necessaris per oferir millors serveis
públics. L’alcaldessa de Badia
va transmetre a la delegada del
Govern el dèficit històric de finançament de la ciutat, quantificat en més d’1 milió d’euros,
tal com va detectar el recent pla
econòmic financer de Badia.

Teresa Cunillera i Eva Menor, a la reunió

Teresa Cunillera i Eva Menor,
a la reunióLa delegació del govern es va mostrar molt interessada per la situació del municipi, i va manifestar la voluntat
del govern d’Espanya en tenir
presència activa en Catalunya
i poder donar resposta a tots

els problemes del territori, sent
conscients de la necessitat de
l’aprovació dels pressupostos de
l’Estat perquè es puguin materialitzar.
L’alcaldessa també va traslladar
el problema de l’estat del parc

d’habitatges de Badia, la manca d’eficiència energètica, els
problemes d’accessibilitat i la
presència d’amiant i la necessitat de posar en marxa un pla
de rehabilitació d’edificis i la
retirada de l’amiant. Per això
és cabdal poder tirar endavant
la prova pilot de rehabilitació
d’edificis elaborada per l’ajuntament i per la qual es necessita la col·laboració supramunicipal. Davant la manca de
resposta per part de la Generalitat, tot i ser una competència
autonòmica, la delegació del
Govern es va mostrar molt interessada en aquest projecte, ja
que és una experiència pilot que
té com a horitzó la reducció del
consum energètic i d’emissions
de CO2 i pot servir de punta de
llança per a altres intervencions
en altres territoris.

Per abordar aquests temes i
cercar vies de col·laboració, la
delegació facilitarà a l’ajuntament trobades amb els ministeris i organismes competents,
com ara el ministeri d’Economia o el Instituto de Ahorro
Energético.
Un altre tema tractat a la reunió va ser la caserna de la Guardia Civil i la possibilitat de la
seva cessió al municipi per habitatge social. La delegació va
traslladar la impossibilitat de la
cessió degut a la necessitat actual d’habitatges que té el cos
de la Guardia Civil, compatint
la preocupació per l’estat de
l’edifici i l’existència d’habitatges buits. En aquest sentit, va
manifestar el compromís de la
seva rehabilitació al més aviat
possible.
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MeltanXFood, el
Pokémon GO més
solidari, arriba a
Badia del Vallès

Les III Jornades Educatives
posen en comú experiències
dels equips docents de Badia
Les III Jornades Educatives de
Badia del Vallès es van celebrar
24 i 25 de gener a la primera
planta de l’Edifici El Molí (Av.
Costa Blava s/n) on s’ubiquen
els Serveis Educatius del Vallès
Occidental.
La inauguració de les jornades
va anar a càrrec de l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor; de la directora adjunta dels
Serveis Territorials al Vallès Occidental, Ester Rivera, i de l’inspector d’Educació, Josep Sauló.

Lliurament dels aliments recollits amb la iniciativa solidària MeltanXFood

El grup de jugadors de Pokémon GO del Vallès Occidental ha lliurat a la botiga social L’Olivera cinc caixes plenes
d’aliments com a resultat de la
iniciativa solidària MeltanXFood, per recaptar aliments a canvi d’eines per jugar al Pokemon
GO.
Dos representants del grup de
jugadors de Pokémon GO del
Vallès Occidental, Guillem
Malvesí i Iván Sanz, han lliurat els aliments l’11 de febrer als
representants de l’Ajuntament:
l’alcaldessa, Eva Menor, i la regidora María José Granados.
Aquests aliments seran oferts a
L’Olivera per a les persones que
més els necessitin.
La forma de recaptar aliment
ha estat la següent: Els jugadors
que volien accedir a la Caixa
Meltan, només disponible per
un període de temps limitat
i si tens la consola de Nintendo, van poder ahir accedir-hi
de mans de jugadors que sí que
disposen d’aquest dispositiu, a
canvi d’un aliment no perible.
El resultat d’aquesta innovadora proposta d’intercanvi solidari
ha estat el recapte de cinc grans
caixes plenes d’aliments que
han estat lliurades aquest matí
per representants del grup de
jugadors a L’Olivera.
L’Olivera, la botiga social de
Badia
L’Olivera és un projecte sorgit
el 2016 de la suma dels esforços
de l’Ajuntament de Badia del
Vallès i les entitats Voluntariat

Social i Església Evangelista,
per millorar el circuit de repartiment d’aliments a les famílies que reben ajuts alimentaris.
L’Olivera té aspecte de botiga
tradicional i permet a les persones que hi acudeixin escollir,
entre els aliments disponibles,
aquells que es vulguin emportar. La diferència rau en el fet
que la compra es fa mitjançant
punts, que són atorgats en funció del nombre de membres de
la unitat familiar i d’altres criteris econòmics, gestionats per
Serveis Socials.
Després de la bona resposta
aconseguida en la primera acció
solidària, el grup de jugadors
tenen previst repetir aquestes
accions els diumenges vinents,
fins al 3 de març, últim diumenge en què l’empresa que
comercialitza Nintendo GO,
Niantic, permet aquestes funcionalitats de la Caixa Meltan.
Diumenge vinent seran al Parc
Central del Vallès, al costat de
la xemeneia, de 12 a 13.30 hores. El recapte de cada dia es
lliurarà a una entitat social diferent d’altres municipis de la
comarca.
Si ets jugador de Pokemon
GO, o si, simplement, vols col·
laborar, pots posar-te en contacte amb el grup de jugadors
de Pokemon GO del Vallès
Occidental mitjançant el seu
grup de Telegram, creat específicament per a aquesta iniciativa i que es diu MeltanXFood, a
l’enllaç https://t.me/meltanxfood_pogosbd. Contacta’ls i col·
labora jugant!

En la seva intervenció, l’alcaldessa va destacar l’esforç en la col·
laboració conjunta de la xarxa de
serveis educatius de Badia del Vallès i la importància de les jornades educatives per posar en comú
iniciatives per millorar l’educació.
Per la seva banda, Ester Rivera
va defensar el fet de compartir
allò que es fa bé perquè els uns
aprenguin dels èxits dels altres.

Les III Jornades Educatives van facilitar l’intercanvi d’experiències entre les persones que integren
la xarxa de serveis educatius de Badia.

La directora adjunta dels Serveis
Territorials al Vallès Occidental
es va mostrar gratament sorpresa
per l’assistència a les jornades i va
reconèixer que no sabia “si hi ha
un altre municipi amb aquesta
capacitat de convocatòria”.
A continuació, l’inspector
d’Educació, Josep Sauló, va donar pas a les conferències dels
diferents centres educatius,
des de les llars d’infants fins al

Intervenció de la directora adjunta dels Serveis
Territorials al Vallès Occidental, Ester Rivera

Centre de formació d’adults,
que han mostrat i compartit experiències educatives que duen a
terme actualment.

El reciclatge d’envasos i paper i cartró
creix a Badia més d’un 10% en un any
Durant l’any 2018, el reciclatge a Badia d’envasos i de paper i
cartró ha crescut més d’un 10%
respecte a l’any anterior. Concretament, Badia ha recollit i
reciclat 107,35 tones d’envasos (un 10,93% més) i 128,04
tones de paper i cartró (un
13,88% més).
Aquest increment s’ha fet més
evident els darrers mesos de
l’any passat, motiu pel qual algunes setmanes els contenidors
corresponents apareixien desbordats. Davant d’aquesta tendència a l’alça, l’Ajuntament
ha establert una sèrie de mesures correctores, com recollir els
possibles desbordaments que hi
hagi previs a la recollida estipulada, que es fa els dijous, i reforçar els punts en què hi ha més
desbordaments, amb la instal·
lació d’un contenidor més. Així,
en el punt de recollida que hi ha
davant del Mercadona s’instal·larà un contenidor groc més

(en comptes de 2 hi haurà 3).
Si detectes que un contenidor
està desbordat o cap altra incidència en relació amb la recollida de residus, pots informar
amb l’aplicació Línia Verda de
l’Ajuntament: http://www.liniaverdabadiadelvalles.cat/Index.
asp?lng=es
El nou contracte duplicarà la
freqüència de recollida
Un cop s’adjudiqui i es posi en
marxa el nou contracte que es va
aprovar en el ple extraordinari
de gener, aquesta problemàtica
de desbordaments es minimitzarà considerablement, ja que es

duplicarà la freqüència de recollida, tant de la fracció d’envasos com de la fracció paper/cartró, que passarà d’un a dos cops
per setmana. També cal destacar
que els contenidors que s’instal·laran amb el nou contracte tindran una capacitat un 12,8%
superior a l’actual; passaran de
2.500 a 3.200 litres.
Felicitació a la població pel
seu civisme
L’Ajuntament vol felicitar la població de Badia per la seva conscienciació cívica demostrada
amb la millora dels índexs de
reciclatge. Cal tenir en compte
que incrementar els percentatges de reciclatge és, a més d’una
obligació moral, una necessitat per conservar el nostre medi
ambient. A més, seguint les directives europees, tots els municipis haurem d’aconseguir percentatges més alts de reciclatge
si no volem haver d’afrontar penalitzacions econòmiques.
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L’Ajuntament i Associació de Veïns insten
a l’Agència Catalana de l’Habitatge
a facilitar la instal·lació de balcons i
a la retirada urgent de l’amiant
L’Ajuntament de Badia, l’Associació de Veïns de Badia i la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social (FAVIBC) es
van reunir el 31 de gener amb responsables de l’Agència de l’Habitatge per instar-los a facilitar la instal·lació dels balcons
pendents en els blocs de Badia i a la retirada urgent de l’amiant de les construccions. L’Agència Catalana de l’Habitatge va
respondre que estudiarà les propostes.

A la reunió, celebrada en les oficines de Barcelona de l’Agència Catalana d’Habitatge, van participar,
per part de l’Ajuntament, l’alcaldessa, Eva Menor i el tinent d’alcaldessa, Rafael Moya; per part de
l’Associació de Veïns de Badia, el
president, Juan José Díaz, i el responsable de la Comissió de Balcons. En representació de l’Agència Catalana de l’Habitatge van
assistir el director de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació d’Habitatges, Jordi Sanuy, i el director
operatiu de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge, Josep Linares.
També hi eren presents representants de la FAVIBC i veïns i veïnes
de Badia.
Proposta de transferència dels diners del PDOR a
l’Ajuntament per desbloquejar les obres dels balcons
L’Ajuntament i l’Associació de
Veïns van denunciar el bloqueig de les obres d’instal·lació de balcons per acomplir

autonòmica la immediata execució de les obres. Per desbloquejar la realització d’aquestes
obres i donar una resposta a la
ciutadania de Badia, van proposar que l’administració autonòmica transfereixi els diners del
PDOR a l’Ajuntament perquè
sigui ell qui executi les obres.

L’Associació de Veïns
i l’Ajuntament van
plantejar redefinir el
PDOR per finançar la
retirada de l’amiant
com a intervenció més
prioritària i urgent

el Pla Director d’Obres Revisat
(PDOR), ja que l’Agència demana una aportació addicional
als veïns que suposa un increment sobre la inicialment acordada. Segons els hi van transmetre, els veïns i veïnes de Badia no
troben just aquest increment,
ja que la diferència de preu de
l’obra no és imputable als propietaris, sinó a l’endarreriment
de l’execució, atribuïble exclusivament a Habitatge. L’Ajuntament i l’Associació de Veïns
van demanar a l’administració

L’Ajuntament també va plantejar
redefinir les intervencions que suposen la col·locació de balcons en
clau d’eficiència energètica, ja que
aquest aspecte no s’ha tingut en
compte en els projectes anteriors
i suposaria una solució més completa i global que permetria trobar
fons addicionals de finançament,
ja que totes les convocatòries de
subvencions per rehabilitació tenen en compte l’estalvi energètic.
Finançar la retirada de l’amiant
com a intervenció més prioritària i urgent
Altra demanda de la ciutat és
la urgent retirada dels elements

d’amiant dels habitatges de Badia, prioritzant aquells blocs que
no han passat la Inspecció Tècnica a causa d’aquesta deficiència,
catalogada de molt greu i que requereix una intervenció immediata. Per poder ajudar als veïns i
veïnes a suportar aquesta despesa, que arriba als 60.000 euros en
alguns casos, l’Associació de Veïns i de l’Ajuntament van plantejar que es pugui redefinir el
PDOR en el sentit de finançar la
retirada de l’amiant com a intervenció més prioritària i urgent.
Un cop escoltades les reivindicacions de l’Ajuntament i de l’Associació de Veïns, els representants de l’Agència Catalana de
l’Habitatge es va comprometre a
estudiar les diferents propostes i
donaran una resposta.
L’Ajuntament i l’Associació de Veïns continuaran insistint en les seves reivindicacions fins a aconseguir
que aquestes actuacions es duguin a
terme com més aviat millor.
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Les granges de la
Universitat Autònoma
col·laboren amb l’hort
comunitari de Badia
L’equip de les granges de la
Universitat Autònoma de
Barcelona ha aportat 8 tones
de fems dels seus camps per
adobar la terra de l’hort comunitari de Badia. Aquesta
aportació es produeix gràcies
a la col·laboració entre l’oficina de medi ambient i granges
de la Universitat Autònoma i
l’hort comunitari de Badia.
L’hort comunitari i l’Ajuntament volen agraeixen aquest
esforç i l’aportació solidària
de l’equip de les granges que
col·labora per fer possible
aquest servei comunitari.
Hort respectuós amb el
medi ambient i que fa servir
recursos de proximitat
L’hort comunitari de Badia
fomenta una agricultura respectuosa amb el medi ambient. Per fertilitzar la terra,
es fan servir fems naturals i
triturat de poda, que guarda el servei de medi ambient de l’Ajuntament, per tal
de millorar la textura del sol.
D’aquesta manera, s’aprofiten recursos de proximitat, a

La nova seu electrònica de
l’Ajuntament apropa a la ciutadania
els tràmits i les dades de gestió
L’Ajuntament de Badia ha endegat un procés per potenciar la transparència en
la gestió i facilitar la realització de tràmits als ciutadans mitjançant la posada en
marxa de la seva seu electrònica, dins del web municipal.

més d’afavorir in situ la biodiversitat (mitjançant la
plantació de flors i de plantes
aromàtiques) i la rotació dels
cultius, com a principis claus
d’una agricultura ecològica.
L’hort comunitari és gestionat
per persones voluntàries i està
obert a la participació de tothom. La collita es reparteix entre els que hi treballen de forma voluntària i L’Olivera, la
botiga social de repartiment
d’aliments. Per tant, és un projecte amb vocació mediambiental, pedagògica i solidària.
Si vols participar-hi, pots
contactar amb l’Alexandra,
tècnica del servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament,
al telèfon 93 729 46 51, o bé
per correu electrònic a placomunitari@badiadelvalles.org.

La seu electrònica és l’espai virtual perquè la ciutadania accedeixi a la informació, els serveis
i els tràmits municipals, a través
d’internet, de forma segura, les
24 hores del dia, 365 dies a l’any.
70 tràmits personalitzats a
través d’internet
La seu electrònica de l’Ajuntament de Badia facilita la realització telemàtica de 70 tràmits
diferents personalitzats i ofereix
la fitxa d’informació i la descàrrega de la instància específica
per a fer 27 tràmits més.
Entre els tràmits que ara es poden realitzar telemàticament, hi
ha la petició del certificat de padró i de l’històric; la sol·licitud
de la targeta blava d’aparcament
i de reserva de plaça d’aparcament per a vehicles de persones
amb mobilitat reduïda, i la inscripció a la llar d’infants o als espais familiars, entre altres.

L’accés a la seu electrònica és
mitjançant l’enllaç https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Al web s’ofereix l’accés totalment
electrònic al tauler d’edictes i al
perfil del contractant. El tauler
d’edictes és el mitjà electrònic de
publicació de la informació d’interès general, les comunicacions
i els actes dictats per l’ajuntament. A la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública (PSCP),
s’hi troba tota la informació referent a la contractació pública realitzada per l’Ajuntament.
A més, també hi ha l’accés a “la
meva carpeta electrònica”, un
espai per consultar l’històric de
documentació personal en relació a les gestions realitzades
amb l’Ajuntament.
Badia obre les seves dades de
gestió
Badia també ha obert l’accés a

les principals dades de gestió
de l’Ajuntament; entre ells, els
pressupostos i les incidències i
accions correctores realitzades i
que són a l’aplicació Línia Verda. El portal de dades de Badia
és de darrera generació i facilita que funcionaris i ciutadans
puguin accedir a les dades, crear mapes basats en la informació i generar gràfics, a més
de connectar automàticament
amb una connexió via API.
D’aquesta manera, s’apropa la
gestió municipal als ciutadans,
l’ajuntament rendeix comptes
de la seva gestió públicament
i es facilita millorar l’eficiència
i la innovació interna, a més
que s’obre la possibilitat a què
entitats o empreses creïn nous
serveis que generin valor econòmic i social.
Al nou portal de dades s’hi
pot accedir mitjançant l’adreça
http://dadesobertes.badiadelvalles.net
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Un projecte per convertir les instal·lacions
esportives exteriors de l’av. Tibidabo
en espai de referència de Badia
El projecte bàsic de millora del complex esportiu de l’av. del Tibidabo que presenta l’Ajuntament en
exposició pública proposa 3 piscines i 8 pistes per a la pràctica del pàdel i tennis, i la integració de tots
els espais d’esport i lleure per convertir-se en un espai de referència a la població.
L’Ajuntament presenta en exposició pública el projecte bàsic de millora del complex esportiu de l’Av. del Tibidabo,
que vol eliminar la fragmentació actual d’espais, millorar
les instal•lacions, alhora que
convertir el lloc en un espai
públic de més qualitat, complementant els usos esportius
amb els d’esbarjo. El pressupost previst en aquest projecte,
amb IVA, per a totes les intervencions, és de 2.131.351 euros, que està previst que siguin
sufragats gairebé en la seva totalitat per l’’Area Metropolitana de Barcelona, mitjançant el
seu Programa d’actuacions de
cohesió territorial (PACTE).
3 piscines, 5 pistes de pàdel i
3 de tennis
El projecte contempla la
instal•lació de 3 piscines i d’un
total de 8 pistes per a la pràctica del pàdel i del tennis. Pel que
fa a les piscines, hi ha prevista
una de competició (per a natació i waterpolo, de 25 x 21 x
1,90 metres; una piscina lúdica,
de 15 x 15 x 1 metre, i una piscina infantil de forma irregular
d’aproximament 8 x 8 metres i
0,30 centímetres de profunditat amb un accessori tipus brollador. Respecte a les pistes per
a la pràctica del pàdel i del tennis es contempla la realització
de 5 pistes de pàdel i 3 de tennis. També hi ha prevista una
zona de pícnic sota la pineda,
una zona de bar, i s’integraran
les instal•lacions del camp de
futbol a la resta del complex.

La zona de les piscines permet
nedar els 25 metres estils en
una piscina olímpica emmarcada dins la natura, i, als nens
i adults, remullar-se a les piscines, seguit d’un descans al solàrium de gespa, o a l’ombra en
el talús. La zona de pistes permetrà practicar pàdel o tennis
amb la vegetació que l’envolta. També hi haurà una zona
de pícnic sota la pineda i una
zona de bar, amb zones de sol

Es vol compatibilitzar
al màxim esport i
lleure per convertir el
complex esportiu en
un espai de referència
per a Badia.

i ombra. El projecte vol integrar les instal•lacions del camp
de futbol, per trobar una relació directa incorporant el camp
a l’actuació.

espais, el superior de caire rectangular d’aproximadament
170 metres de llargada i 30
d’amplada, on se situen les 8
pistes, 5 de pàdel i 3 de tennis.

Geometria general de l’espai

Inclòs en aquesta peça hi ha la
circulació i accessos a les pistes, de 3 metres d’amplada,
paral•lel a aquest recorregut hi
ha una franja de 5 metres d’amplada de paviment tou que
complementa les activitats.

Els condicionats geomètrics
dels límits del conjunt i les cotes existents són els que empenyen a definir la geometria
de l’espai, que es resol en dos
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La zona de les pistes es troba 3.70 metres per sobre de la
cota d’accés a dintre del recinte, per això es fa necessari proposar una escala de 3 trams i
una rampa amb pendent del
6%. S’aprofita aquest desnivell i la relació amb el camp
de futbol per proposar un petit edifici amb grades a la coberta amb visió al camp de futbol. A la cota de les piscines
es col•loquen banys públics i
vestuaris pels socorristes, i a la
cota del camp de futbol, l’ampliació de vestuaris.
L’altre espai, també rectangular, d’aproximadament 80 metres de longitud i uns 55 metres on se situen el conjunt de
piscines, la de competició de
25 x 21, la de jocs de 15 x 15
i la infantil de forma irregular
amb un brollador. Entre elles
a més de les zones pavimentades es distribueixen peces rectangulars a mode de catifes de
gespa on la gent pot tombarse, prendre el sol, jugar i descansar.

Algunes d’aquestes peces es
complementen amb alguna
muntanyeta de gespa que sofistica l’espai proposat.
Aquesta peça de rectangles
d’aigua i gespa s’envolta d’un
talús vegetat, per dues bandes,
a tall de teló de fons, una peça
pavimentada de zona d’estar,
atorgada a la terrassa del bar i
un espai pineda-pícnic on gaudir i reposar.
Amb aquesta configuració general de l’espai s’obté un complex esportiu exterior de molta major qualitat amb espais
poc fragmentats però alhora
capaços d’assumir la diversitat
d’usos.
La situació actual
Les instal•lacions esportives
municipals situades a l’avinguda Tibidabo corresponen a
un complex esportiu format
per una piscina coberta, dintre
de l’edifici principal, un pavelló en desús i unes piscines

Hi ha prevista una
zona de pícnic sota
la pineda, una zona
de bar, i s’integraran
les instal•lacions del
camp de futbol a la
resta del complex

exteriors i pistes de tenis amb
vestuaris en l’edifici principal
en ús, adjacents al Camp de
futbol Sergi Busquets.
La zona humida està definida
per dues piscines, una olímpica de 50 x 24 metres, i una infantil o més lúdica, de 20 x 10
metres. La difícil relació degut
a la diferència de cotes, dels espais exterior, pistes tennis, piscines i camp de futbol, fa que
la seva utilització no sigui la
volguda.
Les piscines només romanen obertes en temporada
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d’estiu de 25 de juny i fins al
31 d’agost, Mentre que les pistes i el camp de futbol funcionen tot l’any.
Reorganització per millorar
l’espai
Per tal de millorar i optimitzar l’espai públic així com les
instal•lacions esportives i per
oferir als ciutadans i ciutadanes
de totes les edats la possibilitat
de practicar activitats aquàtiques, entre altres, a l’aire lliure, es pretén la reorganització i
l’arranjament d’aquest àmbit,
amb una superfície aproximada de 15.000 metres quadrats.
L’espai està pensat com un
conjunt on l’oferta és completa i va dirigida a tota mena
de públic, per cobrir totes les
necessites i que, alhora, no
està segregat, sinó que sigui
un espai unitari, on les zones
que no són estrictament de
làmina d’aigua es comparteixin. Aquest conjunt està delimitat per un costat pel talús
límit del complex i pels altres
per una tanca permeable que

L’espai no està
segregat, sinó que és
unitari i comparteix
les zones que no són
estrictament de piscina.
ajuda a la gestió estiu–hivern
de les piscines.
El conjunt d’aigua està compost per tres piscines, un vas
de compensació, soterrat dins
el recinte i les instal•lacions situades a la planta soterrani de
l’edifici, on s’ubiquen en l’actualitat, que només serà necessari reordenar i actualitzar.
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del complex correspon a una superfície aproximada de quasi bé
1.5 ha, dividida en 3 zones. La
zona a cota mitjana de +130
on es situen tres pistes de tennis que confronten amb el ferrocarril, amb una superfície
aproximada de 5.600 m2, la

zona de piscines, que alhora
es divideix en dos espais, una
cota mitjana de +126 on se
situa la piscina infantil, amb
una làmina d’aigua de 4350
m2, i l’altra, la piscina olímpica amb una làmina d’aigua de 1200 m2, situada ala
cota mitja de +124 m que es
la cota del poliesportius on es
situen en planta baixa els vestuaris, bar i serveis del tennis i en planta soterrani les
instal•lacions de les piscines.
La zona d’oci de les piscines
es complementa amb una
zona d’ombra pavimentada
situada davant el bar, amb
una superfície de 150 m2 I
d’una zona verda en talús i
plana amb ombrel•les pel repòs estiuenc.
Un projecte per unificar les
diferents zones d’activitat
El projecte treballa el complex
com si cada activitat proposada i l’espai de lleure fos una
unitat, tenint en compte que
sigui un espai de qualitat complementari dins de la xarxa
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d’espais lliures públics del municipi. El complex es podria
descriure en quatre grans àmbits o microclimes, dos destinats a l’esport (microclima aigua, microclima pistes) i dos
destinats al lleure (microclima
pícnic–bar i microclima jocs
no reglats).

per a córrer que complementa les activitats de les pistes de tennis i pàdels. A tots
aquests espais definits pel
seu us l’acompanya una part
d’espai lliure vegetat.

L’eix que ordena el complex és l’accés que es perllonga, creuant tot el complex, i
distribuint els usos, deixant
a banda oest les piscines i a
l’est la pineda–pícnic. Al final d’aquest es desdobla en
escala i rampa per resoldre
l’accessibilitat a la zona superior on estan ubicades les pistes, les acompanya un recorregut secundari, equipat amb
ping pong, balanci i d’altres,
pintat a terra, com un carril

El projecte vol resoldre l’espai
amb un moviment de terres
mínim, utilitzar la microfotografia i topografia existent com
a base del projecte, límits tant
físics com d’ús. També es vol
tenir en compte la possibilitat
de compatibilitzar al màxim
esport i lleure per convertir el
complex esportiu en un espai
de referència per Badia.

Reduir els moviments de terra i compatibilitzar els usos

Amb el projecte es vol resoldre sobretot la zona d’aigua

per convertir-la en atractiu
d’esbarjo i competició dins
el municipi i municipis propers, evitar afectar els serveis
i instal•lacions existents i definir solucions constructivament senzilles, sostenibles al
màxim i amb mínimes despeses d’explotació i manteniment.
Zones verdes: conservar tots
els arbres existents i incorporar de nous
El criteri de les plantacions,
en l’elecció dels arbres i verd
en general, és conservar tots
els arbres que existeixen en
l’actualitat. A partir d’aquest
criteri, la selecció de l’arbrat
és molt senzilla; per una banda, en la zona de talús de descans de les piscines i a l’àrea

d’esbarjo del pícnic, es complementaran els arbres existents amb pins, amb la idea
d’evocar un bosc mediterrani.
En els recorreguts, a tall d’arbres d’alineació, però també
en els petits monticles creats
a les
zones de gespa, es preveuen
magnòlies. La seva floració és
a finals de primavera o principis d’estiu, coincident amb
l’obertura al ciutadà de les
piscines, i l’arbre roman florit durant llarg temps.
Les zones verdes complementaries a les piscines seran de
gespa i pels talussos es proposa una hidrosembra de barreja cuidada, pensant en les seves necessitats hídriques i el
seu manteniment.

Respecte a les
zones verdes, es
conservaran tots els
arbres existents i
s’incorporaran de nous,
com pins i magnòlies
El reg serà per aspersió a
aquestes dues zones menys
on hi ha arbres i arbusts. Que
serà perdegoteig.
El projecte bàsic del complex
es presenta a la ciutadania
amb una exposició pública,
perquè tothom el pugui conèixer i donar les seves aportacions, per dissenyar el projecte definitiu.
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El ple aprova els pressupostos de l’any 2019
El ple extraordinari celebrat el 19 de desembre va aprovar el pressupost de l´any 2019, caracteritzat per una disminució en la
despesa d´un 2,07% respecte a l´any anterior. En la seva presentació de les diferents partides, els regidors de l´equip de govern
van indicar que el pressupost 2019 és un exercici de prudència fins que es millori el sistema de finançament de Badia del Vallès.

El ple extraordinari del mes de
desembre es va iniciar dedicant
un minut de silenci per l’assassinat de Laura Luelmo, amb la
intenció, tal com va explicar l’alcaldessa, Eva Menor, de denunciar l’assassinat masclista, transmetre el condol a la família i
defensar els drets de les dones.
El punt quatre de l’ordre del
dia, l’aprovació de licitació del
contracte administratiu de servei de recollida de residus i neteja viària, va quedar sobre la taula
per al mes de gener.
El primer punt era l’anul·lació
d’obligacions contretes per error i
la rectificació de saldo de l’exercici
corrent, que va ser aprovat amb 9
vots favorables i 8 abstencions.
A continuació, es va sotmetre a
votació el Pla Econòmic Financer.
Badia pateix un dèficit de
finançament d’un milió d’euros
La regidora Montserrat Jiménez

va explicar que la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera marca
que, en cas d’incompliment de
la sostenibilitat pressupostària,
de l’objectiu de deute públic i
de la regla de despesa, l’Administració formularà un pla econòmic financer per acomplir la
regla de despesa. En el cas de
Badia, va dir, s’havia incomplert
la regla de despesa, ja que la despesa en un exercici respecte a
l’any anterior supera l’increment
del PIB.
“Aquest pla -va indicar la regidora- ens ha ofert informació
addicional que ens alerta del risc
d’incomplir l’estabilitat pressupostària en el futur”. Segons va
explicar, Badia té un dèficit de
capacitat fiscal que li produeix
una incapacitat de generar ingressos, i això afecta la prestació
de serveis públics. Montserrat
Jiménez va situar aquest dèficit
en un milió d’euros que manquen per poder oferir els serveis
públics necessaris. Per aquest

motiu, Badia depèn en excés de
les subvencions, que, si es redueixen o es retarden, poden impactar en l’estabilitat pressupostària. Aquesta, va dir, és la raó
principal per la qual s’ha incomplert la regla de despesa, “ja que
part de les subvencions les hem
rebut l’any següent d’haver fet la
despesa”.
La regidora va avisar que “hem
d’estar alerta i dur a terme una
gestió econòmica pressupostària i comptable rigorosa, que ja
estem fent, fins que no aconseguim millorar el sistema de finançament local”.
Montserrat Jiménez va explicar
que “aquest incompliment ens
permet tenir un argument més
per portar-lo a la Comissió Bilateral de Finançament, ja que demostra el risc permanent en què
es troba Badia.
La regidora va anunciar que estava prevista una reunió amb el
Govern de la Generalitat el mes

de desembre i va comentar que
“a nivell intern la voluntat política és implementar mesures per
gestionar de manera més eficient els recursos econòmics”. Va
dir, que, en aquest sentit, s’ha
dotat a nivell humà i amb noves
eines informàtiques el departament d’Economia i, va anunciar, “en la liquidació de 2018 esperem ja poder fer evidents els
primer fruits de les mesures incorporades”.
La regidora no adscrita Elisabet
Ruiz va recordar que “el futur
repte de l’Ajuntament és aconseguir un pla de finançament
més just; no som ni volem ser
un municipi de segona categoria
i, per això, lluitarem per a una
nova llei de finançament”.
El regidor Pacheco va dir que
el Pla Econòmic Financer és
una eina molt útil per desenvolupar projectes de ciutat.
“El problema -va concloure- és
quan no s’ha desenvolupat cap
projecte”.

El Pla Econòmic Financer es va
aprovar amb 9 vots a favor i 8
abstencions.
Pressupost per afrontar la manca de capacitat fiscal de Badia
El següent punt del dia va ser
sotmetre a votació el pressupost
municipal de l’any 2019.
La presentació general del pressupost la va fer la regidora
Montserrat Jiménez, que va incidir en la manca de capacitat
fiscal del municipi i l’absència
de resposta de la resta d’administracions, per dotar a Badia
d’un sistema de finançament estable. Aquests fets, va dir, “generen un dèficit de capacitat de
prestar serveis i fa que haguem
de definir els nostres escenaris pressupostaris amb criteri
de prudència per tal de no posar en risc la situació econòmica de l’Ajuntament, que de moment, malgrat la insuficiència
continua pagian següent
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de recursos econòmics, és una
situació sanejada, amb un nivell
d’endeutament dels més baixos
del país”.
Pressupost un 2,07% inferior
al de l’any passat
El pressupost de despesa previst per a l’any 2019 ascendeix a
12.588.631,72 euros, i ha baixat
en un 2,07% respecte l’any passat, en un import de 265.810
euros. Montserrat Jiménez va
explicar que la disminució obeeix a que la previsió d’ingressos
per l’any vinent disminueix respecte a 2018, principalment per
transferències de capital en concepte de subvencions.
La despesa en Recursos Humans
de l’Ajuntament s’incrementa
en un 1,19%. Aquest lleu augment obeeix a l’increment salarial previst a l’article 18.2 de la
llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat
i la revisió de triennis del personal previstos durant el 2019.
S’han pressupostat les suplències
dels conserges del casal d’avis i el
personal de recepció de la piscina d’estiu. També s’inclouen dos
llocs de Tècnic/a/ educador/a de
grup A2 per al PFI i 1 psicòloga de famílies, ambdues contractacions subvencionades en part
per la Generalitat. També es
contempla un Tècnic/a superior,
per un termini de 6 mesos, per
al projecte Plan Social Media.
Es mantenen també les figures
de responsables d’oficina tècnica a l’àrea d’Acompanyament, i
s’aposta per ampliar la jornada
laboral a la tècnica d’igualtat a
jornada complerta.
Sense tenir en compte les inversions contemplades en el present
pressupost, es disposa d’11,9
milions d’euros, dels quals 4,3
milions (36%), es destinen als
serveis públics adreçats a la ciutadania (Infància, Adolescència,
Cultura, Esports, Habitatge,
Serveis Socials, Educació, Mercat Municipal...). Un volum important de recursos per garantir
que la ciutadana de Badia tingui un serveis públics adequats,
malgrat que la majoria d’ells siguin competència de la Generalitat de Catalunya.
Uns 3,8 milions (gairebé el 32%
del total) es destinen al manteniment i neteja de l’espai públic, enllumenat, parcs i jardins i al manteniment dels equipaments públics, i
uns 900.000 euros, a seguretat.

El 77% del global de recursos del
pressupost repercuteixen de manera directa en la ciutadania. La
resta, que obeeix a despeses indirectes, com ara els serveis de
Secretaria, Intervenció, Contractació, Despeses Financeres, Informàtica, Serveis Interns, també
tenen una repercussió indirecta
a la ciutadania, ja que permeten
gestionar els recursos de manera
eficient per fer el retorn als veïns
i veïnes en serveis públics.
La regidora va destacar que,
“des de la perspectiva del compliment dels requeriments de la
Llei d’Estabilitat Pressupostaria, aquest pressupost compleix
amb l’estabilitat pressupostària,
la regla de la despesa i l’endeutament, i compta amb tots els
informes favorables per a la seva
aprovació”.
Aposta per un model de governança empàtic i transparent
A continuació, va prendre la paraula el regidor Rafael Moya,
que va explicar que “volem aplicar un nou model de governança, proactiva i empàtica i, per
això, volem millorar el web municipal per incorporar tota la informació de manera clara”. El
regidor va destacar que, gràcies
a aquest esforç, “el ple municipal s’està retransmetent en streaming i aplicarem els recursos del
pla social media per fomentar
la presència de l’Ajuntament en
les xarxes socials”. Rafael Moya
també va destacar l’esforç realitzat en transparència.
Respecte a l’eliminació de l’amiant, va anunciar la retirada de
fibrociment de les escoles públiques de Badia i el cofinançament per a la realització del

mapa de l’amiant de Badia, per
finalment poder declarar Badia
ciutat lliure d’amiant.
El regidor també va explicar la
realització d’un nou carril bici
de connexió amb Cerdanyola
i el desenvolupament del nou
projecte d’horts urbans.
El regidor Josep Martínez va indicar una aposta clara per la comunicació i canvis en la governança, per fer-la propera, oberta
i transparent, i per fomentar la
participació i fer el ciutadà corresponsable, vinculant-lo de manera transversal en totes les àrees.
Potenciació de la pràctica
esportiva i millora en els
equipaments
Pel que fa als esports, va destacar la potenciació de la pràctica
esportiva i les reformes per millorar els equipaments esportius, entre les que destaquen,
en el cas del complex esportiu,
la nova instal·lació de l’aigua calenta sanitària, les instal·lacions
elèctriques i les cobertes de l’espai, per solucionar les goteres.
També s’hi va referir a la dedicació d’una partida pressupostària
per a la coberta de la grada del
camp de futbol Sergio Busquets.
Respecte a l’àrea de Cultura, el
regidor Antonio Rodríguez va
explicar que, en general, registra
un creixement en els diferents
programes d’actuació. El regidor
va destacar el suport a l’AIGMB
pels bons resultats assolits.
En l’àmbit de promoció social,
el regidor Ivan Sanz va anunciar
que el pressupost permetrà cursar polítiques que redueixin els
desequilibris i facilitin l’accés als

serveis bàsics, així com accions
d’orientació i inserció per als joves. Altres eixos que va enunciar van ser combatre els aspectes
que creen desigualtat, la garantia dels drets de les minories ètniques i les persones migrades i
combatre l’homofòbia. També
va destacar l’educació pública
de qualitat i la dotació de recursos a programes com el servei de
doula, el Casal d’Infants i el Casal de Joves.
La regidora María José Granados va explicar les polítiques de
Benestar social per a cobrir les
necessitats bàsiques i fomentar l’autonomia de les persones.
Entre les mesures previstes, va
destacar l’ampliació de la tècnica d’igualtat a jornada completa, per donar continuïtat en
aquestes polítiques i l’aposta per
l’educació en igualtat per prevenir la violència de gènere i el
masclisme.
En l’àrea de Territori, la regidora Encarna Rodrigo va anunciar
que el pressupost destinarà recursos per a la millora de l’entorn urbà. Entre les actuacions
previstes, les grades del camp
de futbol, el manteniment dels
carrers, i les millores per a l’accessibilitat i en estalvi energètic.
També es va referir a les inversions en parcs, com el de la Segona República, que tindrà una línia d’inversió de 170.000 euros.
El regidor José Pérez, de Badia
En Comú, va dir que “no sentim com a nostre el pressupost
perquè està molt lluny del que
necessita Badia”, i va definirlo com “continuista i contingut”. Pérez també es va referir a
les despeses de personal: “Tot i
que no som un dels ajuntaments

amb més personal, amb la poca
capacitat d’ingressos, la càrrega
que tenim és excessiva; potser
no són necessàries tantes dedicacions ni càrrecs de confiança”.
El regidor també es va referir a
un descens de partides i a que
s’elaboressin sense participació
ciutadana.
El regidor Álvaro Pacheco, d’Alternativa d’Esquerres per Badia, va dir que la presentació del
pressupost havia estat una actuació i que el pressupost no és
continuista sinó amb retallades,
a banda de no cobrir cap de les
necessitats del municipi i menysprear la ciutadania.
Els va respondre la regidora
Montserrat Jiménez, afirmant
que “parlar de retallades quan es
tracta de reagrupació de partides
és demagògia” i va acusar la resta
de grups de no haver fet propostes: “Quantes propostes han fet
aquest any a la ciutadania? Crec
que aquesta ciutat es mereix un
resum de la seva part”.
El regidor Ivan Sanz va insistir
en què hi ha canvis en les partides i no reduccions, i va posar
com a exemple el cas de la partida de cooperació, que puja de
3.000 a 14.000 euros.
L’alcaldessa, Eva Menor, va voler
reflexionar sobre la importància
de les formes a l’hora de respondre i va dir que no li va agradar
el “menyspreu a la feina dels
meus companys i companyes”.
A l’hora de la votació, van haver
8 vots a favor, 8 en contra i una
abstenció. Després de repetir la
votació amb el mateix resultat, es
van aprovar els pressupostos pel
vot de qualitat de l’alcaldessa.
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Aprovat el nou contracte de recollida
de residus i de neteja viària que aporta
millores de servei respecte al vigent
El ple extraordinari celebrat el 9 de gener de 2019 es va dedicar monogràficament al contracte administratiu de serveis de
recollida i transport al centre d’eliminació de les diverses fraccions dels residus municipals, de la neteja viària i d’altres serveis
complementaris. A la sessió va excusar la seva presència el regidor Rafael Muñoz.
La regidora Encarna Rodrigo
va iniciar la seva explicació informant que la vigència serà de
8 anys amb un màxim de dues
pròrrogues d’un any cadascuna. Segons va explicar, es preveu que s’iniciï l’1 de juny, però
podria començar abans. El nou
contracte ofereix una sèrie de
millores respecte a l’actual, com
són la renovació i reubicació de
tots els contenidors, amb millors prestacions d’accessibilitat
i amb la mínima afectació possible a les places d’aparcament.
Encarna Rodrigo va destacar
que es duplicarà la freqüència
de recollida de les fraccions, dimarts i divendres, i també es
farà un reforç en la recollida de
fulles, amb un mínim de 5 jornades anuals, i en la neteja de
pintades ofensives, que es farà
immediatament.

d’animals morts de la via pública, la recollida de l’oli usat de la
festa major i la inclusió de persones amb dificultats per accedir
al mercat laboral.

El nou contracte també preveu
la renovació de vehicles, amb
dues màquines d’escombrar,
amb dispositius GPS a tota la
maquinària. Altres actuacions
previstes són l’eliminació de
plantes sense l’ús de pesticides,
reposició de la sorra dels espais
habilitats pels gossos, la retirada

Per la seva banda, el regidor José
Pérez va considerar que el mètode de treball havia jugat en contra a l’hora d’avaluar el contracte. El regidor de Badia en Comú
va mostrar la seva sorpresa perquè el preu de licitació fos a la
baixa i va manifestar dubtes respecte al futur dels treballadors i

Segons va explicar la regidora
Encarna Rodrigo, “aquest contracte recull moltes millores; té
com a finalitat una important
millora de la qualitat del servei
i incorpora les aportacions de la
comissió de neteja”. La regidora
va voler destacar el “gran treball
tècnic” de la tècnica de Medi
Ambient de l’Ajuntament.
La regidora no adscrita, Elisabet Ruiz, va explicar que “tot i
les interessants aportacions dels
grups municipals, les meves expectatives eren molt més altes”.
En aquest sentit, va anunciar
que el seu vot seria en contra.

treballadores, tot i que el contracte preveu la subrogació. Pérez també va transmetre la seva
insatisfacció en considerar que
no hi havia hagut veritable participació ciutadana.
A continuació va intervenir la regidora Teresa Carceller, d’Alternativa d’Esquerres per Badia, que va
dir que esperava que s’haguessin
recollit les aportacions de la població i el seu retorn pel que fa a
la valoració de la recollida de residus. També es va queixar que no
s’havia treballat adequadament
amb l’oposició i que no s’havien
establert prou mesures de control
de l’execució del contracte.

La regidora Encarna Rodrigo li
va respondre que el contracte
preveu que es puguin realitzar
auditories en qualsevol moment
i a cost de l’empresa.
L’alcaldessa Eva Menor va voler destacar la tasca desenvolupada per la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament per aclarir els
dubtes plantejats per l’oposició i va
manifestar que confia en el criteri
tècnic i aquest ha transmès que el
nou contracte aporta moltes millores. També va voler insistir en el fet
que la tècnica va estar en reunions
amb les comunitats de veïns, la comissió de neteja, amb tot el món
que va voler participar.

Eva Menor va expressar que
l’actitud de l’oposició no afavoreix que es puguin assolir
acords; que particularment sí
que hi ha hagut regidors que
han fet accions per facilitar
els acords, però que, quan no
s’aconsegueixen, no tot és atribuïble a l’equip de Govern,
sinó que també és responsabilitat dels grups municipals de
l’oposició.
A l’hora de la votació, es van registrar 8 vots a favor i 8 en contra. Un cop repetida la votació,
amb el mateix resultat, el contracte es va aprovar pel vot de
qualitat de l’alcaldessa.
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Unanimitat contra la supressió del
servei d’oncologia infantil al Parc Taulí,
la violència de gènere, i l’espoli dels
recursos naturals al Sàhara Occidental
El ple ordinari del mes de gener
que va tenir lloc el dia 30 va assolir la unanimitat en la votació
en diversos punts. Concretament,
tots els regidors i regidores assistents van manifestar-se en contra
de la supressió del servei d’oncologia infantil al Parc Taulí, en
contra de la violència de gènere i
de l’espoli dels recursos naturals
al Sàhara Occidental. La sessió va
comptar amb l’assistència de tots
els regidors i regidores, excepte el
regidor del PP, que va excusar la
seva presència.
La sessió es va iniciar amb l’aprovació per assentiment de les actes
dels dos plens anteriors. A continuació es va aprovar el nomenament del jutge de pau substitut,
amb 8 vots a favor i 8 abstencions.
El ple va denunciar l’espoli dels
recursos naturals al Sàhara Occidental. En la seva exposició de
motius, el regidor del grup socialista Iván Sanz va exigir una solució justa i definitiva i va denunciar “l’espoli dels recursos amb
multinacionals i països membres
de la Unió Europea”. La regidora
no adscrita, Elisabet Ruiz, va incidir en què “Al Sàhara Occidental no podrà haver-hi pau sense el

José Pérez va voler “defensar els
equipaments, els espais de sanitat
i de proximitat, que són centres
d’excel•lència”. Teresa Carceller,
d’Alternativa d’Esquerres per Badia, va agrair la inclusió de les esmenes del seu grup i va criticar
que, “des de Salut, s’actua amb
presses i amb manca de transparència”. Aquest punt va tornar a
aconseguir la unanimitat del ple.
compliment dels drets humans”.
El regidor José Pérez, de Badia en
Comú, va defensar “el poble sahrauí com a legítim propietari del
territori” i va denunciar “el cinisme i hipocresia amb què l’estat espanyol ha tractat aquest tema”. A
l’hora de les votacions, el punt es
va aprovar per unanimitat.
A continuació es va sotmetre a
votació el suport a les mesures
del pacte d’estat contra la violència de gènere. La regidora socialista María José Granados va destacar que l’any 2018 marca un
canvi de tendència, que és lenta
però imparable. També va demanar l’augment dels esforços “contra els violents i aquells que els
hi donen cobertura política”. La
regidora de Badia en Comú Pilar Paz va demanar “augmentar

les dotacions econòmiques i fer
servir tots els instruments legals
per posar fi a aquesta xacra”. El
punt va aconseguir la unanimitat
del ple.
El següent punt volia transmetre
el desacord respecte a la supressió
del servei d’oncologia pediàtrica
de l’hospital Taulí i en defensa de
la sanitat pública. El regidor Iván
Sanz va voler agrair a les formacions Badia en Comú i Alternativa d’Esquerres per Badia les seves aportacions a la proposta. El
regidor va denunciar que la decisió s’havia pres sense passar pel
consell de l’hospital i d’amagat
respecte a municipis com Badia.
La regidora Elisabet Ruiz va denunciar “una nova retallada de
serveis sota el pretext de l’eficiència dels recursos”. El regidor

En el torn de precs i preguntes,
la regidora Elisabet Ruiz va demanar la renovació de la cuina
del Casal dels Infants, ja que es
realitzen molts tallers de cuina.
També va demanar la reparació
de dues làmpades defectuoses a
la sala de psicomotricitat. Respecte a les associacions i entitats,
va demanar que es facilitessin els
tràmits per a la gestió de les ajudes. La regidora també es va interessar pels protocols de recollida
d’animals morts al carrer.
El regidor José Pérez va denunciar que la tanca del terreny de
l’Incasòl al costat del poliesportiu
presenta diverses obertures. El regidor va demanar una senyalització correcta i tanques al voltant
de les obres del CAP i va criticar
que la climatització de l’edifici El
Molí continua amb deficiències.

El regidor socialista Rafael Moya
va explicar que el contracte amb
Helpguau contempla la recollida
d’animals durant el cap de setmana i la prova de detecció de xip.
Respecte al tancament del terreny
de l’Incasòl, el regidor va confirmar que cada setmana requereixen setmanalment que es reforci
el tancament.
L’alcaldessa, Eva Menor, va assegurar que “intentarem agilitzar
els procediments per a la concessió de subvencions a les entitats”.
Respecte a les obres del CAP, va
explicar que “hem tingut problemes de comunicació amb l’empresa i hem requerit per escrit
aquestes actuacions i ho seguirem
fent per si cal aplicar penalitzacions”. Pel que fa a la climatització
de l’edifici El Molí, Eva Menor va
explicar que s’han fet reparacions
però cal plantejar el canvi de tot
el sistema de climatització perquè
presenta incidències constants.
Finalment, la regidora Elisabet
Ruiz va denunciar que, a la zona
poliesportiva hi ha persones que
no respecten els guals per a minusvàlids. L’alcaldessa li va respondre que passa nota a la policia perquè actuï per evitar aquests
comportaments incívics.

Cultura
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Matrícula dels cursos de
català per a persones adultes

VII Marató de Lectura
Popular de Poesia de
Badia del Vallès

El proper 4 de març, el Servei
Local de Català de Badia obrirà un nou període d’informació
i matrícula per als cursos de català de l’últim trimestre.
S’oferiran cursos presencials i
en línia. Els exàmens es faran el
mes de juny a Badia i la titulació
és oficial.
Per a més informació, es pot
consultar el web:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/cursos/poblacions.html#badia
Per saber el nivell de català, cal
trucar al Servei de Català i demanar dia i hora per fer una
prova.

Informació i matrícula:
Matins de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i tardes de dilluns i dimecres, de 15.30 a 17 h.
Tel. 937 293 434/ badia@cpnl.cat
Lloc: 2a planta Casal Cívic de Badia del Vallès

La Biblioteca acull una nova
edició del Club dels Deures
Què és?
És un servei obert d’acompanyament a l’estudi i la realització de
deures, que s’ofereix cada dimarts
i dijous, de 17 a 19 hores, a la sala
infantil de la biblioteca.
Durant aquesta franja horària, es
prioritza l’ús de la sala com a espai d’estudi, i una dinamitzadora
s’encarrega de:
- Assessorar en l’ús dels serveis i
recursos de la biblioteca .
- Oferir tècniques i pautes d’estudi.
- Donar suport en la recerca d’informació.
Què no és?
El servei no està pensat com
a espai de repàs o reforç escolar. Així doncs, la dinamitzadora ofereix acompanyament en
l’estudi i la resolució de dubtes
puntuals prioritzant l’ús de l’espai, serveis i recursos a l’estudi i
la realització de deures.

Per saber-ne més, adreça’t a la biblioteca (Av. de la Mediterrània, s/n) o
contacta-hi per telèfon (93 719 03 94) – (663 709 712) o correu electrònic (b.badia.va@diba.cat).

Recordeu que tal i com fixa la
normativa del servei de biblioteca,
els infants menors de 7 anys, no
poden romandre sols a les insta
l·lacions, i han d’estar acompanyats per un germà o familiar major de 14 anys.

El proper 21 de març, el Servei
Local de Català i la Biblioteca Vicente Aleixandre organitzaran la
VII Marató de Lectura Popular de
Poesia, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia.
A les 10.30 h, començarà la Marató davant del Casal Cívic i a la
tarda, continuarà a la Biblioteca
Vicente Aleixandre, a partir de les
16.30 h.

Llegiran poesia els infants de
les escoles i instituts de Badia,
alumnes del Servei Local de
Català, Fundació Tallers Catalunya, participants dels clubs
de lectura i l’entitat badienca
Manantial Poético.
A la Biblioteca Vicente Aleixandre es podrà visitar l’aparador
cultural, dedicat al Dia Mundial
de la Poesia.
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

Con Eva, trabajamos para el mejor futuro de los y las badienses

#JoACUSO

A menos de 100 días para las elecciones locales, el PSC de Badia ya ha elegido a su candidata.
Nuestra actual alcaldesa, Eva Menor, se presentará a las elecciones municipales del próximo 26
de mayo. Su cercanía con los y las badienses, su formación, su experiencia y el hecho de ser la
alcaldesa de todos y todas, hacen que Eva sea la candidata mejor posicionada y valorada en la
escena política.
Badia se juega mucho. Estos próximos años serán muy convulsos políticamente a nivel autonómico, estatal y europeo. Nuestra ciudad necesita un liderazgo político fuerte que dé respuesta a los retos de la Badia del futuro, y que solucione los verdaderos problemas del día a día
de los vecinos y vecinas de Badia. Por ello, la apuesta socialista va más allá de una bandera o un
mensaje, nuestra apuesta es trabajar de forma constante y con determinación por la ciudad en
la que vivimos y en la que queremos que sigan viviendo nuestros hijos e hijas.
El panorama político en Badia nos demuestra que Eva es la única con capacidad para trabajar de manera seria por el futuro de nuestra ciudad. Es la única que representa ese liderazgo que
Badia necesita. No hay ningún partido que ofrezca una alternativa a Eva.
Por un lado, tenemos la unión de dos partidos que, más allá de llevar unas siglas y un mensaje llamativo, no se materializa en nada. “Totes Fem Badia” es la unión de Badia en Común
(BeC) y la AEB, la apuesta de dos partidos fracasados a nivel local. AEB se unió a la CUP para
poder tener a un concejal cobrando de la Diputación de Barcelona. ¿Algún logro para Badia?
Más allá de alguna manifestación política a favor de la independencia de Catalunya, nada. En
muchas ocasiones se han quejado del papel ausente del regidor del Partido Popular (con razón)
pero sus 5 regidores, en algunos casos, ni se han dignado a mirar la documentación del consistorio o asistir a actos organizados por la ciudadanía. Por otro lado, BeC que desde la huida
forzada de la regidora y portavoz de Podemos, se ha dedicado a aportar mensajes destructivos
en todas las decisiones de la ciudadanía y del equipo de gobierno sin una alternativa posible.
Es importante que el lector sepa que los compañeros de viaje de esta unión son los gobiernos
“cupaires” de Sabadell, Cerdanyola o Ripollet desde el 2011, llenando sus ayuntamientos de
lazos amarillos y declaraciones de independencia. ¿Queremos esto para Badia? Nosotros, ¡NO!
Y están los que supuestamente se presentarán en la escena política badiense (Ciudadanos o
ERC), pero de los que no conocemos a sus candidatos. De ellos sólo conocemos sus mensajes
de “postureo” en grupos de Facebook y que, en el caso de Ciudadanos, se hacen fotos en Madrid con la ultraderecha de VOX, o lo que es peor, le dan el gobierno como en Andalucía. En
el caso de ERC, sólo se preocuparán de poner la bandera estelada en nuestro ayuntamiento
para defender una Republica catalana inexistente.
Después del análisis, solo merece la pena volver al inicio. Eva. El Partido Socialista de Badia
tiene a la candidata mejor preparada y con el mejor proyecto de ciudad, que mira hacia el futuro con mucha ilusión. Durante los próximos meses queremos mostrarte el trabajo realizado
durante esta legislatura e ilusionarte con nuestro proyecto de ciudad. El ejemplo es que actual
equipo de gobierno ha liderado las políticas sociales de primer nivel, mejoras urbanísticas, descenso de la tasa de paro, ha apostado por la educación y la formación, ha tendido proyectos de
futuro con otras administraciones, ha mejorado la convivencia entre vecinos y vecinas, entre
otras políticas municipales de calidad.
Sin duda para el 26 de mayo, la apuesta socialista es la apuesta por el futuro de Badia. La
apuesta socialista es trabajar por los intereses de los vecinos y vecinas de Badia que van más allá
del ruido político que existe y, que, en muchas ocasiones, provoca un determinado cansancio.
Tenemos ADN Badia y Somos 100% Badia y trabajamos y trabajaremos por el bienestar y la
ilusión de los y las badienses del presente y del futuro. La apuesta por el futuro, tiene nombre
de mujer, se llama Eva. Se llama PSC Badia.

Assistim impassibles a la major retallada de llibertats i drets fonamentals després del franquisme, on la mentida i la desvirtuació de la realitat són moneda comuna.
Amb l’ascens de l’ultradreta i partits que ignoren els drets fonamentals de les dones, el col·
lectius LGTBIs o els immigrants. Que estan en contra de regular el preu del lloguer o el salari
mínim i que fan de la desigualtat, el masclisme o l’odi a Catalunya la seva bandera.
També hem d’acusar els partits que es manifesten amb ella, amb l’extrema dreta, aquells que
per no patir electoralment a la resta d’Espanya carreguen contra el diàleg o defensen sense embuts l’empresonament preventiu dels presos polítics a Catalunya o dels joves d’Altsasu acusats
de terrorisme per una baralla en un bar.
Fa més de 5 anys que la infanta Cristina, en seu judicial, va dir reialment 412 “no lo sé”, 82
“no me acuerdo”, 58 “lo desconozco”, 7 “no me consta” i 1 “no tenía conocimiento”.
Li va anar prou bé.
Mentrestant, el seu germà (a qui ningú no ha votat) amenaça tot un poble amb la força dels
aparells repressius de la “seva” democràcia.
Són tantes les retallades de llibertats!
De la llibertat d’expressió a la llibertat de manifestació o el dret a decidir i poder construir el
nostre futur assistim a un judici infame on el que s’està jutjant és la llibertat i la pròpia democràcia.
Reflexionem sobre si volem resoldre els conflictes polítics políticament o judicialment.
Algú creu que tenim un poder judicial independent?
Creieu que és just un sistema que deixa en llibertat els membres de la Manada i empresona
els Jordis (presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural) per cridar a la no-violència a les manifestacions del setembre de 2017?
El poder judicial espanyol és hereu del franquisme. Mentre escrivim aquestes línies arriba la
notícia de l’absolució de banquers que segella la impunitat de certes elits polítiques.
Tots nosaltres som responsables amb les nostres actituds quotidianes de combatre o beneir el
sistema establert (lligat o ben lligat).
Tenim una responsabilitat a l’hora de votar, sí i molt gran. No ho és menys allò que fem o
deixem de fer entre votació i votació.
Els col·lectius feministes van difondre el lema “si ens toquen a una, ens toquen a totes”. Potser
ha arribat el moment d’adonar-nos del fet que “si ens jutgen a una, ens jutgem a totes”.
Acusem qualsevol mena de poder que atempti contra els nostres drets i les nostres llibertats!!!
“El desitjable no és cultivar el respecte per la llei sinó per la justícia”
-Henry David Thoreau
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Partit Popular de Badia del Vallès

Fer fora l’amiant: un projecte de ciutat

Debemos recuperar el diálogo y el respeto entre las personas

Des del seu naixement, Badia ha estat acompanyada per la presència de fibrociment (amiant)
en una gran quantitat dels seus edificis i construccions. El fibrociment ens ha acompanyat i la
seva presència significa un greu perill per a la nostra salut. A més, 44 anys després des de la seva
construcció molts dels elements que contenen amiant comencen a estar deteriorats augmentant
el risc d’exposició a les seves fibres i el risc que comporta per a la salut de les persones.
L’obligatorietat de passar una Inspecció Tècnica dels nostres Edificis (ITE) ens està fent realitat un assumpte que fins ara només era una intuïció. Moltes de les ITE ens estan posant a sobre
de la taula la necessitat de treure bona part de l’amiant present a teulades, façanes i baixants.
Les inspeccions ens estan mostrant el grau de corrosió d’algunes estructures que aguanten les
peces que contenen amiant o no. El resultat es que posa de manifest una greu deficiència de
molts edificis que les comunitats de propietaris els quals en una amplia majoria no tenen capacitat per afrontar. És, bàsicament un problema econòmic, ja que es coneix el problema i es
coneixen les solucions tècniques.
La paralització durant anys del Pla Director de Balcons i Galeries per manca de finançament
de l’Agència Catalana de l’Habitatge (abans ADIGSA) ha estat una trava per a poder desfernos-en d’una bona part de l’amiant present a les façanes dels nostres blocs. L’Agència va paralitzar les inversions i, fins i tot, comunitats de propietaris que havien fet reserva dels diners
per pagar la part que els tocava han vist com la construcció dels balcons no s’ha iniciat encara.
L’AAVV de Badia ha manifestat la necessitat de la redacció i acord per un nou Pla Director que
planifiqui, faci un calendari i asseguri el finançament necessari per abordar la retirada dels elements deteriorats, la construcció de balcons o d’altres elements. Amb aquest nou pla, bona part
dels elements que són detectats per les ITES en un avançat estat de deteriorament serien retirats i amb ells, també bona part de l’amiant.
L’amiant ha estat un convidat que no el volem a casa nostra. Ara, el problema que les ITE ens
està mostrant l’hem de transformar en una oportunitat. Aconseguir que la Generalitat, a través
de l’Agencia Catalana de l’Habitatge, es posi de nou en solfa és imprescindible. Fer de la retirada de bona part de l’amiant existent encara a Badia a través d’un nou Pla Director que finalitzin les galeries o balcons s’ha de convertir no en el problema dels propietaris del pisos afectats,
sinó en un projecte de ciutat compartit per tothom. Un projecte més de ciutat com la necessitat
de tenir un finançament just que doni veritable respostes a les necessitats que com a municipi
tenim. Front aquest greus assumptes col·lectius, els i les que coneixem Badia i la seva gent sabem que quan ens hi posem a treballar per un objectiu comú no hi ha qui ens aturi.

El domingo 28 de abril de 2019 se celebrarán elecciones generales en España. Serán las decimocuartas desde la transición a la democracia.
España necesita un cambio, todos los españoles nos merecemos una España mejor, no esta España
pobre, dividida y tan caótica como la que tenemos ahora.
Los políticos que nos van a representar en estas elecciones generales, tienen el deber de mirar más
por nosotros y dejar de “machacarse” los unos contra los otros. Es vergonzoso ver en el circo que se
ha convertido el hemiciclo, donde últimamente se ven más insultos, discusiones que poco o nada tienen que ver con solucionar los problemas que tenemos todos los españoles y españolas.
La democracia debería servir para que personas con diferentes ideas y creencias se entiendan o lleguen a acuerdos por medio del diálogo. Hay tantos partidos políticos, tantos colores que cada vez se
hace más difícil que se pongan de acuerdo en algo para el bien común de todos.
Cada uno utiliza sus “armas” para tirar por el suelo al otro.
No creo que exista ningún partido bueno ni tampoco ninguno malo, pero todos se olvidan de una
cosa muy importante, que están representando a todos los españoles y españolas, no solamente a los
que les votan. Claro está, es solo mi opinión personal, puede estar acertada o errada, pero es lo que
pienso.
Lo que sí que tengo muy claro es que hasta que no se recupere el buen dialogo y el respeto entre
las personas da lo mismo quién gobierne en las próximas elecciones, está condenado al fracaso si esto
no cambia.

22 l'informatiu

Esport

Març del 2019

de Badia del Vallès

La II edició de
l’Escobàsquet apropa
l’esport i els hàbits
saludables als Infants
La segona edició de l’Escobàsquet, organitzat pel Club
de Bàsquet Nou Badia, ha
apropat, durant dues setmanes, els valors de l’esport en
equip als infants del cicle
inicial de les escoles. Activitats didàctiques, educació física i hàbits saludables han
estat algunes de les propostes per apropar el bàsquet als
més petits.
Després de les dues setmanes a les classes de cicle inicial, dilluns 28 de gener, de
15 a 17 hores, es va concloure la II edició de l’Escobàsquet amb una trobada amb

totes les escoles de Badia del
Vallès.
Aquest projecte del Club de
Bàsquet Nou Badia, sense ànim
de lucre, té com a objectiu
principal traslladar a la població més jove del municipi el foment dels hàbits saludables de
l’esport mitjançant el bàsquet
i que descobreixin i estimin
aquest esport. La segona edició tanca amb el cartell d’èxit
per segon any consecutiu, gràcies a la màxima participació i
a la col·laboració dels alumnes
i professors de les escoles públiques. Va ser una trobada plena
de bàsquet i de diversió.

La Cursa de Badia, el 5 de maig
Diumenge 5 de maig tindrà lloc la Cursa Badia 2019, un dels esdeveniments
esportius de l’any a la ciutat.
Com sempre, el dia de la celebració de la cursa es correran diverses proves: la Cursa Badia 10
km, adreçada a corredors/es habituals; la Cursa Popular, oberta

a tothom, que recorrerà una distància de 3,5 km, i finalment,
les diverses curses infantils (minis, prebenjamins, benjamins,
alevins, infantils i cadets).

Tota la informació relativa a la cursa, com ara els diferents recorreguts
o el reglament de la prova, es podrà
consultar al web http://lacursabadia.com/ i al web municipal.

Campionat d’Espanya Júnior de
Judo, al Complex Esportiu
El Complex Esportiu de Badia de
Vallès va albergar per primera vegada, el diumenge, 10 de febrer, la
fase de sector Est del Campionat
d’Espanya de Judo en categoria
Júnior, amb una gran afluència de
públic i amb esportistes que van
mostrar el seu gran nivell.
Concretament, van participar
97 esportistes de València, Balears Múrcia i Catalunya. València va ser la clara dominadora del Campionat, seguida per

Catalunya, que va firmar un
bon paper.
16 catalans van aconseguir el seu
objectiu: fer-se amb un dels passaports per a la Fase Final. Només
els tres primers classificats de cada
categoria de pes es fan amb una
de les preuades places per ser al
Campionat d´Espanya.
El campionat celebrat a Badia és la
darrera competició abans del campionat d´Espanya.

En la jornada esportiva van participar el president de la federació,
Fermín Parra; els presidents de les
federacions valenciana, Salvador
Gómez, i balear, Miquel Àngel
Bisquerra, i el regidor d´Esports,
Josep Martínez.

El Grand Prix Catalunya de Karate de contacte
es consolida a Badia en la segona edició
El dissabte 2 de febrer va tenir
lloc, en el Complex Esportiu de
Badia, el II Grand Prix Catalunya de Karate de contacte, un
campionat d’àmbit nacional organitzat pel Club de Karate Badia,
que reuneix a totes les organitzacions d’aquesta disciplina, i que
va comptar amb la participació de
75 esportistes de diverses categories. Dos esportistes badiencs van
aconseguir pujar al pòdium en

aquesta edició. José Garrido va
ser el campió en categoria Cadet
masculí de més de 65 quilos, i
Paula Sánchez va ser subcampiona en la categoria Sènior femenina de més de 70 quilos.
El Complex Esportiu va registrar un gran ambient en aquest
esdeveniment esportiu, ja que
també es van aplegar les famílies
dels participants, que van poder

gaudir de les diferents proves.
Per part institucional, van assistir l’alcaldessa, Eva Menor, i els
regidors Josep Martínez, Iván
Sanz, Antonio Rodríguez i María José Granados.

Nadal
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Badia omple els carrers per Nadal
Badia va sortir al carrer per donar la benvinguda a Ses Majestats els Reis
d´Orient, en una cavalcada que va registrar més participació popular que en
anys anteriors. Les festes de Nadal també es van celebrar amb una sèrie
d’actes festius a la població.
A la cavalcada, els tres reis van
començar el seu recorregut des
del centre Antonio Machado.
La carrossa del rei Melcior, com
sempre, la primera a desfilar i
inspirada en els personatges de
Frozen, va tenir la col·laboració
de l’associació Can Sanfeliu. A
continuació anava el rei Baltasar, que va comptar amb la col·
laboració de Cofradía Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De los
Dolores, que van guarnir la seva
carrossa amb un munt d’emoticones. Finalment, el rei Gaspar
tancava la comitiva dalt d’una
carrossa que reproduïa una locomotora antiga, creada per
L’AMPA La Sardana. Obria la
comitiva la comparsa de les estrelles de nadal, formada per integrants de la PAH.
La cavalcada va iniciar el seu recorregut pel carrer de Menorca
i va fer el tradicional recorregut
per l’avinguda de la Costa Blava, l’avinguda de la Costa Brava,

L’alcaldessa va lliurar la clau màgica a Ses Majestats els Reis d’Orient.

La Fira de Nadal de Badia va comptar amb espectaculars jocs de llums làser

l’avinguda de la Mediterrània,
va pujar per l’avinguda de la Via
de la Plata fins a l’avinguda del
Cantàbric, va continuar pel carrer de Saragossa i l’avinguda de
Burgos, per aturar-se just davant de la plaça Major, on van rebuts per l’alcaldessa, Eva Menor,
i el regidor de Cultura, Antonio
Rodríguez, entre altres personalitats. Tot seguit, Ses Majestats
els Reis d’Orient, els seus patges

i les autoritats van apropar-se
als trons que aquest any s’havien instal·lat a la plaça i van saludar el nombrós públic que s’havia congregat a la plaça. Melcior,
Gaspar i Baltasar van rebre, de
mans de l’alcaldessa, la clau màgica de la ciutat, que obre totes
les portes de Badia, Finalment,
els Reis van saludar els infants i
recollir les cartes d’aquells que les
hi van voler lliurar personalment.
El Nadal també va ser l’entorn
perfecte per a una sèrie d’actes
festius, com el concert de Nadal
de l’Agrupació Musical de Badia del Vallès; la cantada intergeneracional de nadales al Casal d’Avis i la Fira de Nadal de
Badia, que va omplir la ciutat
de màgia, amb la inspiració de
Harry Potter.

Emotiva cantada de nadales intergeneracional al Casal d’Avis

Els premiats al concurs de disfresses de Harry Potter, a la Fira de Nadal.

L’Agrupació Musical va oferir un eclèctic concert de Nadal

La Bola de Nadal, una atracció a la plaça Major de Badia.
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GONZALO COLOMERA
Gonzalo Colomera, responsable de l’AIGMB. Nascut a Sabadell però veí de Badia des de molt petit, Gonzalo Colomera és, des
de fa 13 anys, el responsable de l’Associació d’Integrants de Grups Musicals de Badia, una de les entitats que potencia la pràctica de la música a la nostra població.

“Badia té un gran potencial musical, el
nostre teixit cultural és bestial”
Com vas començar a introduir-te en el món de la música?
Participant en grups en què tocaven amics meus. Vaig seure
a la bateria i 30 dies després de
començar havia de fer el meu
primer directe. Vaig ser terrible,
però en van dir, que, en menys
d’un mes, què volia. Llavors
vaig decidir que m’havia de preparar i vaig conèixer el Manel
Tortajada, bateria del grup Huapachá Combo. Amb ell, més
que una relació alumne-professor vam acabar forjant una relació d’amistat. Un altre professor que m’ha marcat molt és
el Salvador Niebla. És un bateria molt reconegut i faig servir
el seu mètode per ensenyar la
pràctica d’aquest instrument.
Després he col·laborat com a
bateria per a gent com el Carles
Segarra, de Los Rebeldes,
I com vas passar de ser estudiant de música a ser el responsable de l’AIGMB?
Quan vaig assolir un nivell adequat, vaig començar a impartir
classes de música. Com vivia a
Badia, arribar a l’AIGMB va ser
el pas natural. Des de fa 13 anys

en sóc el responsable, tot i que
vull destacar que la feina que
desenvolupa l’associació s’aconsegueix gràcies a la implicació
dels seus socis. Puc ser la cara visible, però és una tasca de grup.

gent li costi venir a un concert
quan s’ha de pagar entrada, encara que sigui a preu popular,
però seguim amb ganes de continuar programant coses. De fet,
no volem fer només concerts,
sinó espectacles, monòlegs. Volem que La Sala Roja sigui un
espai per a la cultura en viu a
Badia.

Com és Badia, musicalment?
A Badia hi ha una història musical molt forta, un gran nombre
de persones que volen aprendre a tocar instruments i formar part de grups. Estic content
perquè a l’Associació, en aquests
anys, hem passat d’unes 30 persones a uns 150, de totes les
edats, que vénen a tocar. Badia
té un gran potencial musical; cadascuna de les entitats treballem
des d’una perspectiva, però el
teixit cultural és bestial.
Què creus que aporta la vostra
agrupació?
L’existència d’un lloc com el
nostre, en què persones amb
un interès comú com la música
puguin trobar-se i relacionar-se
crec que és fonamental per a la
població. Veus que hi ha gent
que potser té problemes a casa,
però que, quan venen, interactuen i gaudeixen plegats de la

creació de la música en directe,
s’obliden de tot i tenen el seu
moment, el seu espai, per a realitzar-se. Una de les coses més
boniques és veure com gent que
potser té problemes per a comunicar-se, com persones amb trastorns de l’espectre autista, venen
a l’associació i poden transmetre
les seves emocions mitjançant la
música.

moment, quan és impossible
aconseguir-ho d’avui a demà.
El coneixement d’un instrument és una tasca per a tota la
vida; de fet, considero que és
una forma de vida.

Què et semblen les noves generacions de músics?

Sí. Programem espectacles amb
periodicitat mensual. A La Sala
Roja hi ha concerts, normalment de grups locals, als que
oferim la instal·lació aplicant
només el cost del tècnic. Som
una entitat sense ànim de lucre
i volem que la gent hi participi. De vegades, sembla que a la

Aquí tenim gent jove que
està assolint nivells molt interessants. Potser trobo que la
gent jove té menys paciència,
volen aconseguir el mestratge del seu instrument en un

Una de les infraestructures de
què disposeu és La Sala Roja,
una sala de concerts a l’espai
de l’associació.

La vostra agrupació també
s’ha fet càrrec de gestionar tècnicament L’Auditori.
Sí, i tenim una novetat, un somni que serà realitat ben aviat,
després de tres anys treballanthi. Estem finalitzant la posada
en marxa d’un estudi de gravació a la Sala de Control de l’Auditori. Falta ben poc perquè el
tinguem tot preparat i puguem
presentar-lo a la població i a tots
els músics que estiguin interessats. Crec que pot ser una opció
molt interessant per oferir encara més serveis a la gent de la
música a la nostra població.
Si vols contactar l’AIGMB, ho
pots fer en el telèfon 630 82 54
51 (Gonzalo), el correu-e aigmb_
badia@hotmail.es o a https://
www.facebook.com/Aigmbadia.

