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Oberta la matrícula per 
als cursos de català 
per a persones adultes 
del període octubre-
desembre de 2019
El Servei Local de Català de Ba-
dia del Vallès ha obert ja, aquest 
mes de juliol, les inscripcions 
per als cursos de català trimes-
trals que començaran els dies 2 i 
3 d’octubre i que acabaran el 19 
i el 20 de desembre. Les inscrip-
cions es fan de dilluns a dijous, 
de 10 a 13 h.

L’horari de matrícula a partir del 
3 de setembre serà:

• Tots els matins, de 10 a 13 h.
• A partir del 16 de setembre, 
tots els matins de 10 a 13 h i 
les tardes de dimarts i dijous, de 
16.30 a 19.30 h

Si no saps el teu nivell, truca’ns 
per fer una prova.

El calendari de cursos permet 
assolir un nivell complet en no-
més un curs acadèmic.

T’oferim cursos en modalitat 
presencial i en línia.

Curs de nivell C2 (antic nivell 
D) 100 % en línia (d’octubre a 
maig de 2020)

Els exàmens es fan a Badia del Va-
llès. Els certificats són oficials i cor-
responen als nivells del Marc euro-
peu comú de referència (MECR).

Consulta el cercador de cursos a 
http://www.cpnl.cat/cursos-ca-
tala/cercador-cursos/
Per practicar la llengua fora de 
l’aula, també s’organitzen activi-
tats complementàries de llengua 
i cultura, i de pràctiques amb el 
Voluntariat per la llengua.

SLC de Badia del Vallès
2a planta Casal Cívic

Tel. 93 729 34 34
badia@cpnl.cat

https://www.facebook.com/badiadelvalles
https://twitter.com/CNLVO3

https://www.instagram.com/cnlvo3/



Actualitat
Ajuntament 93 718 22 16
OAC  93 693 33 00
Inst. Esportives 93 718 36 54
Serv. Mun. Ocupació 93 718 16 62
Biblioteca Municipal 93 719 03 94
Of. Benestar Gen. 93 718 01 58
Casal de Joves 93 729 46 51
Casal dels Infants 93 718 77 58
Mercat Municipal 93 718 66 14
Ecoteca 93 718 40 51
Notaria 93 719 08 61
ADIGSA 93 228 71 00
Atenció Ciut. Generalitat  012
Guàrdia Civil 93 719 3610
Policia Nacional 93 724 75 00
Prefectura Trànsit 93 298 65 00
Bombers  112
Emergències  112
IES Badia del Vallès 93 718 75 06
IES Fed. Montseny 93 718 51 14
CAP (informació) 93 719 26 00
CAP (urgències)  93 719 26 01
CAP (progr. visites) 93 728 44 44 
Hosp. Parc Taulí  93 723 10 10
Creu Roja 904 106 106
Veterinària 93 729 03 27
FECSA (avaries) 900 770 077
Repsol Butano 901 12 12 12
Gas Natural  900 760 760
Sorea (aigua) 93 718 24 12
Renfe 902 240 202
Taxis Badia 93 729 44 34
Mossos d’Esquadra  112
Policia Local  93 718 22 16 // 112
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El Parc de la 2a República, nou 
equipament d’oci de Badia
El divendres 7 de juny al migdia el Parc 
de la 2a República va quedar definitiva-
ment obert al públic. El nombrós públic 
que va fer servir sense descans els jocs in-
fantils va evidenciar l’interès que les obres 
havien generat en la població.

El parc de la 2a República, de 835 me-
tres quadrats, disposa de 16 jocs infan-
tils molt variats i d’una àrea de pícnic a la 
zona verda del costat, amb quatre taules 
amb seients.
 
Amb l’apertura del parc es recupera la fa-
çana d’accés a Badia des de la carretera 
del Riu Sec i es disposa d’un nou espai de 
lleure per a la ciutadania. n
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Nou cartipàs municipal i retribucions de l’equip de Govern

Eva Menor, alcaldessa de Badia 
per majoria absoluta
Dissabte 15 de juny, a les 12 
del migdia i a la Sala de Plens 
de l'ajuntament, va tenir lloc 
la sessió de constitució del 
Consistori de Badia del Vallès 
que va designar Eva Menor 
com a alcaldessa de la ciutat 
per al mandat 2019-2023.

Els regidors i les regidores que 
van ser elegits a les eleccions 
municipals que van tenir lloc 
el 26 de maig van prendre pos-
sessió dels seus càrrecs i van 
votar la persona que conside-
raven que havia de ser nou al-
calde o alcaldessa de Badia. La 
candidatura d’Eva Menor va 
aconseguir un total de 10 vots 

L’Ajuntament de Badia del Vallès 
disposa de nou cartipàs munici-
pal, que es divideix en cinc àre-
es de gestió: Presidència, plani-
ficació estratègica i regeneració 
urbana; Serveis Centrals; Ciuta-
dania i drets civils; Entorn urbà 
i dret a la ciutat, i Promoció so-
cial i acompanyament educatiu. 
L’esquema adjunt mostra els en-
carregats de cada Àrea i les seves 
responsabilitats.

Les retribucions de l’equip de Go-
vern i les indemnitzacions van ser 
aprovades en el ple extraordinari 
celebrat el 3 de juliol. Els mem-
bres de l’equip de Govern no per-
cebran cap indemnització per la 
seva participació en cap òrgan. Pel 
que fa als regidors que no formen 
part de l’equip de Govern, per 
assistència a Junta de Portaveus, 
es lliuraran 100 euros; per assis-
tència Comissions Informatives,  
300 euros; per assistència al ple, 
300 euros; per assistència a altres 
òrgans col·legiats, 100 euros; per 

assistència a Comissions Infor-
matives extraordinàries i/o Juntes 
de Portaveus extraordinàries, 100 
euros. Totes aquestes indemnitza-
cions estan subjectes a l’assistència 
efectiva a aquests actes. En tot cas, 
el màxim mensual a percebre per 
regidor o regidora no podrà exce-
dir els 800 euros. 

Pel que fa a les retribucions de 
l’equip de Govern i les respecti-
ves dedicacions, l’alcaldessa re-
nuncia a la seva remuneració 
després d’haver estat nomenada 
presidenta de l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic, Turis-
me i Comerç de la Diputació de 
Barcelona; hi ha un tinent d’al-
caldessa, amb el 100% de dedi-
cació, que percebrà 3.500 euros 
bruts/mes; quatre tinents d’alcal-
dessa, amb el 80% de dedicació, 
3.000 euros bruts/mes; un regi-
dor, amb el 60% de dedicació, 
2.100 euros bruts al mes, i tres 
regidors, amb el 35% de dedica-
ció, 1.300 euros bruts al mes. n

dels 17 vots que conformen el 
ple, així que va aconseguir la 
majoria absoluta.

En els seus parlaments, els re-
presentants dels grups polítics 
van realitzar valoracions sobre 
el procés electoral i l’elecció 
de la candidata socialista. Així, 
Ana María Salud Luque, de 
Totes Fem Badia, va criticar la 
campanya realitzada pel grup 
socialista; Amalia Frutos, de 
Ciutadans, es va comprometre 
a treballar per la millora de les 
condicions de vida dels veïns i 
les veïnes de Badia, i Roberto 
Castillo es va congratular de 
l’entrada d’ERC al consistori.

El ple per al mandat 2019-
2023 està conformat per 
Eva Menor, Josep Martínez, 
María José Infante, Anto-
nio García, Mª Encarnaci-
ón Rodrigo, Rafael Moya, 
María José Granados, Iván 
Sanz, Montserrat Jiménez i 
Antonio Rodríguez (PSC-
CP); Ana María Salud Lu-
que, Nerea García, Mª Pilar 
Paz i José Manuel López (To-
tes Fem Badia); Amalia Fru-
tos i Juan José Barcala (Ciu-
tadans), i Roberto Castillo 
(Esquerra Republicana). 

Després de la votació es va 
lliurar a la nova alcaldessa la 

vara de comandament, que 
simbolitza la seva responsabili-
tat. L’acte va finalitzar amb la 

salutació entre els regidors i re-
gidores i amb el nombrós pú-
blic assistent. n
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ENTREVISTA AMB EVA MENOR, ALCALDESSA DE BADIA

“Aquest mandat ha de ser el punt d’inflexió 
sobre cap a on ha d’anar Badia; hem de 
trencar la inèrcia i treballar projectes 
ambiciosos que són realistes”
Un cop aconseguida la majoria absoluta en les eleccions municipals i conformat el cartipàs municipal, L’Informatiu entrevista 
l’alcaldessa, Eva Menor, per conèixer els projectes i polítiques del nou govern municipal.

Quines seran les característiques 
del mandat que tot just ha co·
mençat?
El mandat passat va ser de trans-
ició, després de la dura crisi eco-
nòmica que vam sofrir en el man-
dat 2011-15, i on tots els esforços 
públics van ser per a pal·liar els 
seus efectes. En el mandat passat 
hem hagut de conviure, sobretot 
els primers anys, amb una realitat 
dura; després ha millorat la situa-
ció econòmica, encara que en Ba-
dia continuem tenint problemes 
estructurals i nivells d’atur alts en 
relació a la comarca, també és cert 
que la reducció de l’atur en Badia 
els últims anys ha anat a una ve-
locitat molt superior a la mitjana. 
Per això, els esforços públics no 
han hagut de dedicar-se exclusi-
vament als efectes de la crisi, sinó 
que també hem pogut perme-
tre’ns, aprofitant les oportunitats 
que ens han ofert altres adminis-
tracions, com ha estat l’Àrea Me-
tropolitana, poder tenir aquesta 
mirada més de futur, de planifica-
ció i de creixement. 

El mandat passat vam establir 
moltes bases per a aquest creixe-
ment econòmic, social i també de 
regeneració urbana i mediambi-
ental. Vam fer el projecte Imagina 
Badia que ens ha donat una visió i 
ens ha permès analitzar no només 
els nostres problemes sinó també 
les nostres oportunitats.

Tot aquest treball previ ens per-
metrà que aquesta legislatura sigui 
realment una palanca de canvi, in-
sistint i sent realistes en el fet que 
Badia no té totes les eines necessà-
ries per a poder-ho executar. Hi ha 
temes que depenen únicament de 
la voluntat municipal, i ens cen-
trarem en el que depengui exclu-
sivament de nosaltres, com pot ser 
tenir en compte aquesta mirada a 
l’hora de planificar les intervenci-
ons de l’espai públic, però hi ha as-
pectes que depenen d’altres admi-
nistracions. Per a la passarel·la de 
connexió amb l’Autònoma neces-
sitem la complicitat de la Genera-
litat i de Carreteres de l’Estat. Però 
si saps quin model de ciutat vols 

per al futur, pots anar a explicar-lo 
i a convèncer les administracions 
que els projectes no són només in-
teressants per a la ciutat sinó per a 
la comarca. 

Moltes d’aquestes propostes estan 
incorporades al Pla Director Ur-
banístic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que ens permetrà 
disposar d’una eina de planifica-
ció supramunicipal que avali tota 
aquesta planificació que nosal-
tres ja hem fet. Però necessitarem 
la complicitat d’altres administra-
cions per a tenir la zona comerci-
al que teníem planificada, i que 
es modifiqui la Llei de Comerç, o 
que facin una excepció a aquesta li-
mitació que tenim. En paral·lel es-
tem buscant altres alternatives per-
què això es pugui realitzar. El sòl és 
de propietat privada, exigirem que 
es faci la urbanització i la reparcel-
lació, perquè això sí que podem 
fer-ho. Volem fer-ho bé però, si no 
hi ha alternativa, exigirem la urba-
nització i reparcel·lació en aquest 
mandat. L’oportunitat de tenir 

desenvolupada tota aquesta zona, 
de Sant Pau de Riusec i l’entorn 
del Poliesportiu municipal, que 
són terrenys d’Incasòl, no podem 
deixar passar-la més. Aquests dos 
temes estan molt rodats i veuran la 
llum els quatre anys vinents. 

Aquest mandat ha de ser el punt 
d’inflexió sobre cap a on ha d’anar 
Badia. Hem de trencar la inèrcia, i 
treballar projectes ambiciosos que 
crec que són realistes, que ens cos-
taran, que no depenen exclusiva-
ment de nosaltres, sí, però que no 
són brindis al sol, són realitzables 
i hem de convèncer a tothom que 
ho són.

L’estructura de l’Ajuntament 
s’ha diversificat amb cinc ti·
nences d’alcaldessa. Què aporta 
aquesta nova estructura a la ges·
tió de l’Ajuntament?

Aquestes cinc tinences correspo-
nen als cinc eixos sobre els quals 
vam vertebrar el nostre programa 
electoral i que volem potenciar a la 

nostra ciutat. Així, les cinc tinen-
ces es responsabilitzen de les àrees 
de Presidència, planificació estra-
tègica i regeneració urbana, Ser-
veis centrals, Ciutadania i drets ci-
vils, Entorn urbà i dret a la ciutat, i 
Promoció social i acompanyament 
educatiu. 

Mitjançant aquestes àrees volem 
aportar solucions tant des del punt 
de vista urbanístic com d’acompa-
nyament a les persones de Badia 
en tot el seu cicle de vida, i asse-
gurant-nos donar la cobertura ade-
quada a les seves necessitats. 

En l’àmbit urbanístic, s’ha anun·
ciat la reforma del Poliesportiu 
Vell. A banda d’aquesta actuació, 
quins són els principals projectes 
previstos per als quatre anys vi·
nents?

Tenim al davant l’oportunitat 
d’execució del pla general, enca-
ra que ens està costant per totes 

continua a la pagina següent
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les modificacions normatives de la 
Generalitat de Catalunya que ens 
han impactat negativament. Te-
níem projectada una modificació 
del Pla General per a fer una zona 
comercial amb uns plantejaments 
normatius que després van canviar 
i ens estan dificultant poder desen-
volupar aquesta zona perquè han 
limitat els metres d’espai comercial 
dels municipis petits. Entenc que 
això no depèn només de l’Ajun-
tament sinó també d’una mirada 
diferent per part de la Generali-
tat de Catalunya amb la qual ens 
hem d’entendre necessàriament. 
Ens està costant i ens costarà, però 
jo no deixaré de trucar a les portes 
que necessitem obrir per a conti-
nuar creixent com a ciutat.

Amb l’entorn, hem planifi-
cat una passarel·la de connexió 
amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i la connexió amb Bar-
berà. Parlarem amb els nous ajun-
taments de Cerdanyola i Barberà 
amb els quals esperem tenir una 
millor comunicació després que 
hagin canviat les alcaldies. Hi ha 
uns determinats projectes que es-
taven pendents d’aquesta comu-
nicació, com la connectivitat que 
hem fet i que estem a punt d’aca-
bar a la carretera del Riu Sec, amb 
el carril bici i amb la zona per als 
vianants, però hi ha una zona en 
la qual s’acaba, que correspon al 
terme municipal de Cerdanyola. 
Intentarem donar-li connectivitat 
perquè es pugui fer una ciclovia 
que connecti Badia amb l’entorn.

Tenim projectada una via que con-
nectarà amb la part baixa de Barbe-
rà i volem parlar amb el seu ajunta-
ment per poder-la executar al més 
aviat possible perquè és una via de 
sortida cap a la C-58 que no ha de 
travessar ni Badia ni la part urbana 
de Barberà i crec que pot ser una 
via alternativa molt important per 

a reduir la presència del vehicle no 
només a Badia sinó a Barberà.

També tenim pensat fer un banc 
d’aportacions participatives perquè 
la ciutadania la vagi nodrint amb 
totes les peticions de rehabilitació 
d’espais públics, tant a través de la 
Línia Verda com a través d’instàn-
cies com visites i peticions, perquè 
ens serveixin de full de ruta a l’hora 
de fixar les actuacions en la via pú-
blica, tenint sempre en compte que 
prioritzarem aquelles zones en les 
quals tinguem problemes de convi-
vència i de seguretat.

El Casal de Joves és una parcel·la 
que es troba afectada pel pla gene-
ral que requereix el seu enderroca-
ment i que porta aparellada la in-
demnització que han de pagar els 
actors privats que es beneficiaran 
d’aquesta parcel·la que actualment 
té un ús públic. Aquesta indemnit-
zació l’estem pactant ara. Amb ella 
volem pagar la construcció del nou 
Casal de Joves a l’edifici Empordà. 
Amb aquesta construcció i l’en-
derrocament del Casal, hi ha una 
parcel·la qualificada de dotacional, 
com a equipament, que podem re-
convertir en una residència univer-
sitària, en el cas que s’arribi a un 
acord. D’aquesta manera, podríem 

aprofitar la proximitat de Badia a 
la Universitat Autònoma per a ofe-
rir-los aquest servei i aportar una 
nova dimensió a la nostra ciutat, 
una oportunitat de reconversió i 
de creixement. I explorar noves vies 
de col·laboració amb la universitat 
perquè Badia estigui basada en el 
coneixement, la innovació i el ta-
lent, i explicar a l’exterior que a Ba-
dia tenim talent, que a Badia també 
tenim persones brillants, que tri-
omfen i que poden ser un referent. 

Parla de la visió de Badia a l’ex·
terior i un dels aspectes als quals 
dedicaran atenció és la Marca Ba·
dia. Com volen potenciar la imat·
ge de Badia i quina és la imatge 
que es vol transmetre?

Aquest mandat passat s’ha parlat 
molt de Badia en els àmbits euro-
peu i metropolità i jo crec que això 
és bo i important perquè Badia ha 
de ser tinguda en compte a l’hora 
de fer qualsevol planificació d’in-
fraestructures en l’entorn, perquè 
tenim una ubicació estratègica que 
hem de desenvolupar. Estem envol-
tats d’infraestructures, tenim una 
estació de Renfe a cinc minuts ca-
minant i a 25 minuts de Barcelona, 
formem part de la realitat metropo-
litana i crec que tot això s’ha de fer 
valdre i cal veure-ho com una po-
tencialitat. I això enllaça amb els 
temes de regeneració urbana i dels 
temes de marca ciutat, de com ens 
veuen a l’exterior i com aconseguim 
transmetre les característiques que 
ens defineixen i que tenen poc a 
veure amb la imatge tradicional que 
es té de la ciutat des de fora. A Ba-
dia actualment se la coneix només 
pels seus problemes i no per les se-
ves oportunitats. Hem de treballar 
des de la perspectiva de la marca 
ciutat i comunicar aquestes oportu-
nitats que oferim.

Dins de l’Àrea de Ciutadania i 

Drets Civils un dels temes a què 
es dedicarà atenció és al col·lectiu 
LGTBIQ+. Quines accions es vo·
len dur a terme per a aquest col·
lectiu i per donar resposta a les 
seves reivindicacions a Badia?

Una de les raons per les quals hem 
creat aquesta regidoria ha estat per 
generar una mirada transversal i 
que les polítiques puguin transcen-
dir a la resta de serveis de la casa. 
Si no tens una regidoria que doni 
visibilitat a una sèrie de polítiques 
no pots aportar aquesta visió trans-
versal que volem donar-li a aques-
tes polítiques de ciutadania amb 
l’objectiu de defensar la diversitat 
sexual i de gènere. Per això, a part 
de mantenir els programes i accions 
que s’estan fomentant des d’una 
perspectiva educativa, com és el 
projecte Sexpertes i treballar aquest 
tema des del servei d’Adolescència i 
Educació per fer-ho present a les es-
coles, volem donar-li una potencia-
litat exterior i des d’una perspecti-
va de coneixement de la ciutadania, 
perquè crec que és un tema molt 
desconegut, sobre el que existeixen 
molts prejudicis i sobre el que hi ha 
molt poca informació. Perquè exis-
teixi llibertat, perquè es pugui re-
vertir una determinada mirada co-
munitària a una realitat, primer s’ha 
de donar a conèixer.

El primer que hem de fer com a ad-
ministració pública és donar infor-
mació i això és el que farem, cam-
panyes informatives per a explicar 
què és la diversitat sexual i de gène-
re, que existeixi una informació a la 
ciutadania i fer campanyes contra 
les discriminacions, per afavorir la 
integració, per realitzar un acom-
panyament a les persones, perquè 
coneguin quins són els seus drets i 
acompanyar-los en la reivindicació 
dels seus drets civils. 

Continuarem fent campanyes 
dins de les perspectives d’Edu-
cació i Adolescència que és quan 
més es poden aconseguir transfor-
macions socials i treballar la pre-
venció contra les agressions LGT-
BIfòbicas i fer-les visibles igual 
que estem fent amb els temes de 
violència de gènere. 

Per aconseguir una integració trans-
versal de les polítiques municipals 
amb aquesta mirada, per poder 
donar assessorament i resposta no 
només a la ciutadania sinó tam-
bé a la resta de serveis municipals, 
seguirem treballant les comme-
moracions del dia de l’orgull gai i, 
d’aquesta manera, que el tema esti-
gui present a l’agenda política.

El finançament és un dels temes 
recurrents quan es parla de Ba·
dia. Quines són les previsions 
durant aquest mandat? Es podrà 
arribar a un acord que solucioni 
el dèficit estructural de finança·
ment i fixi un sistema per al futur 
de la ciutat?

Nosaltres seguirem com fins ara, 
sol·licitant a la Generalitat de Ca-
talunya un sistema de finançament 
específic per a Badia que compen-
si el dèficit fiscal estructural que té 
des de la seva creació. Mentre es-
tigui aquesta Generalitat no veig 
perspectives de millora immediata 
encara que sí que s’han aconseguit 
coses positives. S’ha impulsat la Co-
missió Bilateral que feia molts anys 
que estava adormida. És veritat que 
hem tingut reunions que han estat 
efectives i han donat fruits en al-
guns aspectes que sí que impacten 
les arques municipals, com poden 
ser els terrenys d’Incasòl. Tenim in-
terlocutors a la Generalitat que po-
den solucionar altres situacions que 
tenen a veure amb la capacitat fu-
tura de l’ajuntament, com poden 
ser el tema de la reparcel·lació de la 
zona comercial i explorar vies per a 
desenvolupar aquesta zona amb les 
limitacions que tenim actualment 
amb la Llei de Comerç. Hem tingut 
interlocutors en el Departament de 
Comerç amb els quals hem pogut 
parlar i amb els quals estem inten-
tant desencallar el tema comercial, 
però, des de la perspectiva del sis-
tema de finançament, jo crec que 
existeix una clara oposició per part 
de qui actualment està governant la 
Generalitat perquè Badia tingui un 
sistema de finançament específic. 
Malgrat que es reconeix l’existència 
d’un dèficit de capacitat fiscal del 

REGENERACIÓ URBANA:  
“Farem un banc 
d'aportacions 
participatives perquè 
la ciutadania vagi 
nodrint amb totes les 
peticions de rehabilitació 
d'espais públics, perquè 
ens serveixin de full 
de ruta a l'hora de 
fixar les actuacions 
en la via pública”.

UBICACIÓ ESTRATÈGICA: 
“Badia ha de ser tinguda 
en compte a l’hora de fer 
qualsevol planificació 
d’infraestructures 
en l’entorn, perquè 
tenim una ubicació 
estratègica que hem 
de desenvolupar”

POLÍTIQUES LGTBIQ+: 
“Continuarem fent 
campanyes per 
treballar la prevenció 
contra les agressions 
LGTBIQfòbicas i fer-les 
visibles igual que estem 
fent amb els temes de 
violència de gènere”.

continua a la pagina següent
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municipi de Badia del Vallès, es va-
lora que un sistema de finançament 
específic pot ser un greuge compa-
ratiu cap a altres municipis de Ca-
talunya. També tenim discrepàncies 
importants en la fórmula de càlcul 
d’aquest finançament, per tant, és 
un tema al qual no li veig una solu-
ció immediata.

Sí que s’han obert altres oportuni-
tats que tenen a veure amb el Go-
vern d’Espanya, aquest govern, si 
continua, afrontarà el tema del fi-
nançament dels municipis des 
d’una perspectiva global, que ens 
beneficiarà si es treballa el federalis-
me fiscal entès com de quina mane-
ra els recursos de les administraci-
ons supralocals es reparteixen d’una 
manera més equitativa en les admi-
nistracions locals. 

Crec que s’està treballant en aques-
ta via tant des de la Federació Espa-
nyola de Municipis com des de la 
Federació Catalana de Municipis i 
hi ha propostes sobre la taula de tre-
ballar el tema del finançament local 
des d’una altra perspectiva i això crec 
que ens afectarà positivament. Tre-
ballem amb la Federació de Munici-
pis i amb el nostre grup parlamen-
tari per buscar vies de finançament 
de municipis especials com el nos-
tre perquè es tinguin en compte un 
altre tipus d’indicadors a l’hora de 
fer els repartiments de les subven-
cions. Si a nosaltres se’ns compen-
sen aquestes necessitats de despesa 
des de la perspectiva de condicions 
d’equitat amb la resta del territori, 
crec que ens veurem afavorits perquè 
tindrem majors recursos. 

Hi ha molts programes, moltes sub-
vencions finalistes en les quals, quan 
es fan els repartiments dels recur-
sos, es tenen en compte criteris de 
necessitats de despesa molt pocs es-
pecífics, són criteris de població, po-
blació desocupada, que determinen 
necessitats de despesa, però, en un 
municipi que té una població enve-
llida, potser un criteri de necessitat 
de despeses especials seria el nom-
bre de persones majors de 65 anys 
en relació al total de la població, o 
en un municipi com el nostre, que 
té unes necessitats de despesa que 
estan relacionades amb criteri de 
renda disponible, un criteri podria 
ser la renda disponible mitjana, o el 
nombre de persones ateses per ser-
veis socials respecte de la mitjana, o 
el nombre de nens becats respecte a 
la mitjana. Totes aquestes necessi-
tats de despesa que no es tenen en 
compte moltes vegades a l’hora del 
repartiment de subvencions finalis-
tes, si es posen damunt de la taula, 
poden compensar aquest dèficit que 
tenim de recursos. 

En diverses ocasions s’ha referit a 
la regeneració de Badia. En què 
consisteix?

Si aconseguim que se’ns ajudi amb 
un procés de regeneració urba-
na que pugui donar major valor 
al parc d’habitatges de Badia, això 
també impactarà en el valor dels 
habitatges, en el valor del nostre pa-
trimoni i en la situació econòmica 
de les persones que són propietàri-
es d’aquest patrimoni, per tant, tot 
això ajudarà i impactarà en la capa-
citat econòmica del municipi. 

Badia té una potencialitat, és una 
ciutat dormitori en l’entorn me-
tropolità. Per tant, ha de ser atrac-
tiva perquè vinguin més famílies 
amb nens a viure a Badia, perquè 
ens omplin les escoles i perquè es 
pugui produir aquesta situació de 
trencar la inèrcia que ara mateix té 
aquesta ciutat, on cada vegada hi 
ha menys nens, cada vegada hi ha 
més persones majors i estem tenint 
una tendència negativa que hem 
de revertir. La manera de revertir-
la és intervenint en l’espai públic, 
al parc d’habitatges, en la millora i 
cerca d’oportunitats de millora eco-
nòmica per a la ciutat i millorant la 
imatge exterior per a atreure riquesa 
i persones a viure a Badia. Aquestes 
línies han de ser l’eix vertebrador 
del mandat per a trencar aquesta 
inèrcia, que condueix a altres qües-
tions com són temes de promoció 
social o de ciutat inclusiva.

Quina és la situació econòmica 
de l’ajuntament?

Hem fet una bona gestió econò-
mica que ens ha permès tenir un 
horitzó financer relativament bo 
i que no ha posat en risc en cap 
moment les arques municipals. 
A diferència d’altres municipis, 
els nostres comptes estan auditats 
per altres òrgans, estem fiscalit-
zats anualment per la Sindicatu-
ra de Comptes i la liquidació del 
pressupost es revisa des de la Di-
putació de Barcelona. Ens han 
anat fent recomanacions que hem 
anat implementant i això ha re-
percutit positivament a la nostra 
hisenda local, que cada cop està 
més sanejada i millor. Tot això té 
un impacte, podem tenir capacitat 
de manteniment de serveis, un ho-
ritzó d’inversions a més llarg ter-
mini; la prova és que ens ha per-
mès tenir moltes més inversions 
que en mandats anteriors i que 
ens permetrà seguir en aquesta lí-
nia. Crec que tot això impacta des 
d’una perspectiva positiva, però 
no és suficient, la nostra capaci-
tat inversora continua sent feble, 
i per això és fonamental continuar 

demanant un pla de finançament 
específic per a Badia perquè consi-
derem que és just, perquè Badia es 
va crear per la Generalitat de Ca-
talunya en els anys 70, a Badia se 
li va treure terme municipal, i va 
ser circumscrita a aquest kilòmetre 
quadrat sense possibilitat de crei-
xement i ha de ser el territori qui 
compensi aquest dèficit, no sola-
ment el municipi. Catalunya en el 
seu conjunt és qui ha de compen-
sar aquest dèficit de capacitat fiscal 
estructural que té Badia des que va 
néixer. Mentre no canviï aquesta 
Generalitat o el seu plantejament 
polític sobre aquest tema, jo ho 
veig complicat però no impossible.

Un altre dels temes recurrents és 
la presència d’amiant als edifi·
cis de Badia. S’està fent un estu·
di a Badia per valorar el seu estat. 
Quines novetats es poden donar 
sobre aquest tema?

Estem fent molt treball d’anàlisi i 
d’estudi per veure on estan les pri-
oritats de retirada d’amiant. S’ha 
començat a fer l’estudi amb l’asso-
ciació de veïns per conèixer quin és 
l’estat real de tots els elements de 
fibrociment de Badia i en paral·lel 
també estem fent projectes d’inter-
venció. 

Un d’ells, molt ambiciós, és la prova 
pilot del parc d’habitatges que és un 
projecte que va més enllà de la reti-
rada de l’amiant, que implica me-
sures d’eficiència energètica i d’ac-
cessibilitat, però en paral·lel també 
estem treballant petites intervenci-
ons en blocs de cases per aconseguir 
retirar l’amiant amb les subvenci-
ons que puguin anar sortint, o veu-
re com podem impulsar-les perquè 
es compleixin els requeriments de 
les Inspeccions Tècniques d’Edifi-
cació que estan arribant i estan su-
posant un problema. I també estem 
exigint a la Generalitat el compli-
ment del pla director de balcons i 

AMIANT: 
“Estem fent molt treball 
d’anàlisi i d’estudi 
per veure on estan les 
prioritats de retirada 
d’amiant. En paral·lel 
estem preparant 
projectes d’intervenció 
molt ambiciosos, 
com la prova pilot 
del parc d’habitatges 
que implica mesures 
d’eficiència energètica 
i d’accessibilitat”

GESTIÓ ECONÒMICA: 
“Hem fet una bona gestió 
econòmica que ens ha 
permès tenir un horitzó 
financer relativament 
bo i que no ha posat en 
risc en cap moment les 
arques municipals”.

UNA NOVA BADIA: 
“Volem que Badia deixi 
de ser una ciutat grisa, 
de ciment i amiant, i que 
sigui una ciutat diferent, 
diversa i de colors, 
des de la perspectiva 
urbanística i social”.

galeries dels edificis estrella. Amb 
això aconseguirem un volum im-
portant d’habitatges de Badia lliu-
res d’amiant. 

És fonamental el tema del pla direc-
tor, estem buscant alternatives per 
poder-lo fer factible i interpel·larem 
la Generalitat tantes vegades com 
faci falta i donarem informació ve-
raç i real a totes les comunitats de 
propietaris perquè sàpiguen quin és 
el cost i que aquell que vulgui i tin-
gui la possibilitat que ho faci, aju-
dant-los en la mesura de les nostres 
possibilitats. 

Com veu Badia d’aquí a 4 anys? 
En què haurà millorat?

Badia ha anat millorant legislatura 
rere legislatura. La Badia del 2019 
no té res a veure amb la Badia del 
2007. Dins de quatre anys la veig 
millor, sens dubte. Jo estic con-
vençuda que la millora de Badia es 
veurà. Si som capaços d’aconseguir 
fer el 100% de tot el que tenim 
planificat, Badia tindrà un creixe-
ment exponencial, serà moltíssim 

millor, i possiblement fins tindrà 
una fisonomia diferent. 

Volem que Badia deixi de ser una ciu-
tat grisa, de ciment i amiant, i que 
sigui una Badia diferent, diversa i de 
colors, des de la perspectiva urbanís-
tica i social. Aconseguirem sembrar 
la llavor d’aquest procés de canvi. Po-
drem posar en marxa la prova pilot 
de la redefinició del parc d’habitatges, 
tindrem un exemple del que volem 
que sigui Badia en el futur. Des d’una 
perspectiva social i econòmica millo-
rarà, sens dubte; des d’una perspec-
tiva d’inclusió social, també, com ha 
anat millorant, i el nostre objectiu és 
que Badia avanci i que sigui cada dia 
una mica millor. 

Els fets ens avalen i si ho hem fet fins 
ara, ¿perquè no ho farem ara, que te-
nim una situació econòmica millor, 
que tenim oportunitats que no te-
níem fa quatre anys, que se’ns han 
obert les portes d’Europa i les portes 
metropolitanes que fa quatre anys no 
teníem? Per tant, sóc molt optimista. 
Badia d’aquí a quatre anys haurà vis-
cut una gran transformació. n
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Badia, unida en la diversitat en la Festa Major
Del 14 al 16 de juny, Badia del Vallès va celebrar la seva festa major amb un munt d’activitats dissenyades per a tots 
els col·lectius i edats. La població va participar massivament en unes festes majors que van fer comunitat i que van 
omplir els carrers, de divendres a diumenge.

Els actes van començar divendres a 
les 11, al Parc de Joan Oliver, amb 
el tradicional ball de sardanes de 
l'alumnat de les escoles de Badia. A 
la tarda, a partir de les 18 hores, es 
va programar el concert de ronda-
lles manxegues, a càrrec de la Casa 
Regional Castilla – La Mancha, a 
l'Auditori Municipal. A la matei-
xa hora, a la plaça Major, hi havia 
actuacions de cant i música, a càr-
rec de l'alumnat de l'AIGMB i de 
la Coral Infantil l'Espiga, que van 
demostrar el seu nivell.

A les 19.30, i també a la plaça Ma-
jor va tenir lloc els reconeixements 
a les persones esportistes de Badia 
i, a continuació, el pregó d'inici de 
la Festa Major. La Xirigota de la 
Hermandad Los Varales de San-
ta Coloma de Gramenet, tot i els 
problemes de so que van patir, van 
demostrar el seu bon humor i van 
baixar finalment amb el públic per 
fer-los gaudir d’un pregó humorís-
tic i irreverent. 

A partir de les 20.30 hores, la cer-
cavila "Rum rum... Trasto Karts" 
va recórrer els carrers de Badia.

Mentrestant, a la mateixa hora i 
fins a les 2 de la matinada, va te-
nir lloc la XXIII American Badia 
'N' Rock, al Casal de Joves, que 
es va vestir de gala per rebre als 
Tennessee, un històric grup de 
rock and roll de les nostres con-
trades i que van interpretar can-
çons pròpies i versions de clàssics 
dels anys 50 i 60.

A la plaça Major, es van oferir 
diverses activitats com Swing a 
la Fresca, Cinema a la Fresca i el 
concert cinema de celebració del 
40è aniversari de l'Agrupació Mu-
sical de Badia del Vallès.

Al recinte firal, a les 22 hores, el 
monologuista Miguel Ángel Mar-
tín va fer riure de valent als assis-
tents amb les seves divertides anèc-
dotes que van ocupar l’escenari del 
Recinte Firal.

El recinte firal també va acollir l'ac-
tuació musical, a les 23.30 hores, 
de les Maruja Limón, que van ofe-
rir la seva fusió de pop, bossa nova, 
rumba i son cubà que ha rebut 

molt bones crítiques de les revistes 
especialitzades.

Finalment, a partir de l'1 de la 
matinada, la Fluor Party va pro-
gramar electrònica per ballar du-
rant tota la nit.

Dissabte es va iniciar amb activi-
tats esportives i de lleure. De 10 
a 2 de la matinada, la XXII Ame-
rican Badia Rock va tornar a con-
vertir el Casal de Joves en una illa 
dedicada al rock'n'roll amb un 
munt d'activitats i una progra-
mació continuada de concerts del 
millor rock.

El matí, d'11 a 14 hores, el Parc 
de Joan Oliver va ser tot un cir-
cuit d'aventures, amb rocòdrom i 
una tirolina de 25 metres de llarg. 
A partir de les 18.30 hores, els in-
fants i adolescents de Badia van 
omplir de música, ritme, especta-
cle i dansa el parc.

La festa va continuar a la plaça 
Major, amb el XXII Trobadia 
i Mostra Gastronòmica, de 19 
a 21.30 hores, amb actuacions 
de balls regionals i tapes d'arreu 
del país.

A les 22.30 hores, la plaça Major 
va acollir l'actuació de gòspel, a 
càrrec de la companyia Barcelona 
Soul Choir, dirigits per Karol 
Green, que van emocionar al pú-
blic assistent.

Arribada la mitjanit, al recinte Fi-
ral, va ser el moment de rememo-
rar els anys 80 amb l'actuació dels 
80 principals, que van triomfar a 
la seva primera actuació a Badia. 
El final de la seva actuació, amb 
la interpretació entre el públic del 
With or Without You dels U2 
serà recordada durant molt de 
temps per les persones que hi eren 
encerclant els músics. 

Diumenge també van tenir lloc 
activitats esportives, com les 12 
hores de tennis i el XXXIX Tor-
neig de Futbol Formatiu i de 
l'Amistat. Al Parc de Joan Oliver 
hi va haver fireta infantil, que serà 
la gran festa per als més menuts 
de la casa, amb un parc ple de ra-
cons, tallers i jocs.

A les 18.30 hores, el Casal de Jo-
ves va celebrar l'arribada del bon 
temps amb una festa Holi Party 
que va ser tot un festival de colors.

A la tarda, a partir de les 19 hores, 
va tenir lloc la segona jornada de la 
XXII Trobadia i Mostra Gastronò-
mica, que va omplir la plaça Major 
de bon menjar i bones actuacions. 
També a les 19 hores, havaneres i 
rom cremat al Parc de Joan Oliver, 
a les 20.30 hores, ball de gitanes, a 
càrrec de l'Esbart Dansaire de Sant 
Marçal. Mentrestant, al recinte fi-
ral, a les 20 hores actuava l'Or-
questra Gerunda i a les 22 hores, 
la cercavila musical va prendre els 
carrers de la ciutat. La nit, i la Fes-
ta Major es van acomiadar amb el 
piromusical, un espectacle de focs 
acompanyat de la millor música, 
que va tenir lloc a la terrassa del 
pati de l'escola Las Seguidillas i que 
es va poder gaudir a tota la ciutat.

Durant tota la festa major es va 
celebrar la Fira Esotèrica, a l'Av. 
de Burgos, amb activitats i para-
detes que tenien com a fil con-
ductor la màgia.

També el dissabte i el diumenge 
es va dur a terme el Badia Style 
Block Party, de cultura urbana i 
hip hop, que va retre homenat-
ge a l'escriptor de grafit Treze, un 
dels grans referents de l'escena 
que va ser recordat com cal, amb 
un gran mural a l'Av. de la Medi-
terrània, a més de programar ac-
tuacions de bandes de Badia, ar-
ticles de hip hop i la 35a Trobada 
de la Cultura Hip Hop de la co-
marca, al Casal de Joves.

El Punt Lila, situat en la plaça de la 
Sardana, va ser l’espai d'informació 
i sensibilització envers qualsevol 
mena de violència sexual als espais 
públics en contextos festius i d'oci, 
com la Festa Major. Aquest ser-
vei es va dur a terme mitjançant la 
col·laboració de l'àrea d'Igualtat de 
l'Ajuntament amb entitats de joves 
i dones de Badia del Vallès.

En definitiva, una Festa que va 
omplir els carrers durant tot el cap 
de setmana i que va albergar mol-
tes festes en el seu interior, perquè 
tothom se la pogués fer seva. n
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Convocatòries obertes 
de subvencions per a 
la retirada d’amiant i la 
millora dels habitatges

El Servei de 
Pediatria del CAP 
Badia creix un 20% 
a partir d’agost

L’Agència de Residus de Catalu-
nya i el Consorci Metropolità de 
l’Habitatge ofereixen línies de 
subvencions que poden ser d’in-
terès per a les persones de Badia. 
Concretament, l’Agència de Re-
sidus ofereix subvencions per a 
la retirada d’amiant i el Consor-
ci Metropolità de l’Habitatge, 
per millorar i adaptar la llar.

En el cas de les línies per a la re-
tirada de l’amiant que ofereix 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, s’hi poden acollir propi-
etaris de béns immobles, siguin 
persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, o comuni-
tats de veïns.

Per poder optar a les subven-
cions, les obres han de ser rea-
litzades per empreses inscrites 
al registre d’empreses amb risc 

A partir del 19 d’agost, comen-
çarà a treballar al CAP de Badia 
una nova pediatra que incre-
mentarà el servei de pediatres 
en un 20%. Amb aquest reforç 
definitiu del servei es dona res-
posta amb una històrica rei-
vindicació de l’Ajuntament, tal 
com ha confirmat el Departa-
ment de Salut en una reunió 
amb l’Ajuntament que es va ce-
lebrar ahir. També a partir del 
19 d’agost se solucionaran les 
incidències en el servei deriva-
des d’una baixa que no s’havia 
cobert i de les vacances d’estiu 
dels professionals.

El Servei de Pediatria del 
CAP de Badia, passarà, el 19 
d’agost, de disposar de la dedi-
cació de 2,5 pediatres a 3 pe-
diatres que, juntament amb 
les 3 infermeres, conforma-
ran una unitat de 6 professio-
nals a Badia. Aquest increment 
del servei de pediatres, en un 
20%, era una reivindicació que 
l’Ajuntament plantejava des de 
fa anys i que el departament de 
Salut va confirmar  en una reu-
nió de treball que va tenir lloc 
el 16 de juliol al CAP entre el 

tinent d’alcaldessa cinquè, Iván 
Sanz; la regidora de Salut, Ma-
ria José Granados; la directo-
ra del CAP, Núria Puchol, i la 
sotsdirectora del servei.

Amb aquesta nova contracta-
ció no només es contraresta 
l’afectació que s’havia produït 
arran una baixa per mobilitat 
que no s’havia cobert fins ara 
sinó que s’incrementa el servei 
d’especialistes en Pediatria en 
un 20%.

Aquest augment s’ha produït 
perquè, arran les peticions de 
l’Ajuntament i de la direcció 
del CAP de Badia, el Depar-
tament de Salut ha tingut en 
consideració un indicador psi-
cosocial a Badia a l’hora de cal-
cular les necessitats de dotació 
de la població.

Badia del Vallès disposa d’una 
persona professional de Pedia-
tria per cada 800 usuaris, una 
ràtio molt més positiva que en 
altres poblacions del voltant, 
que tenen ràtios que se situen 
per sobre dels 1.000 usuaris 
per professional. n  

d’amiant (RERA). Les sub-
vencions seran d’un màxim de 
6.000 euros per actuació. La 
despesa subvencionable abas-
ta els conceptes de retirada, 
transport i tractament dels re-
sidus de materials d’aïllament 
i de la construcció que contin-
guin amiant. Es pot demanar 
la subvenció fins al 29 de no-
vembre, si abans no s’ha exhau-
rit el pressupost destinat, que 
és, en total, d’1 milió d’euros. 
Pots accedir a la informació 
en aquest enllaç: http://bit.ly/
ajuts_amiant 

Programa Habitabilitat 2018

Aquest programa del Consor-
ci Metropolità de l’Habitatge té 
com a objectiu oferir subvenci-
ons a fons perdut per a l’adequa-
ció i obtenció de l’habitabilitat 

en habitatges individuals o uni-
familiars en l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Es pot sol·licitar 
participar fins al 31 d’octubre 
d’enguany.

El programa subvenciona les ac-
tuacions destinades a què l’ha-
bitatge assoleixi les condicions 
mínimes d’habitabilitat; adapta-
ció de les instal·lacions; millores 
energètiques i de sostenibilitat, i 
adaptacions per millorar l’acces-
sibilitat i la mobilitat.

La quantia màxima de la sub-
venció serà, com a màxim, del 
40% de l’import de les obres, 
sense superar els 3.000 euros.

Pots consultar tota la informa-
ció sobre aquest programa en 
aquest enllaç: http://bit.ly/pro-
grama_habitabilitat n
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La Cursa de Badia, la 
gran festa de l’esport

Gran participació de 
persones de Badia a 
la cloenda del cicle 
de passejades per 
a la gent gran

Badia del Vallès va compensar la 
jornada plujosa de l’any passat i 
la Cursa de Badia d’enguany es 
va celebrar sota un cel blau que 
va potenciar els colors d’aquesta 
gran festa de l’esport.

Tant la Cursa Pro, de 10 km de 
traçat, com la Cursa Popular, de 
3,5 km i les curses infantils, es 
van poder celebrar amb un to 
festiu, amb algunes de les per-
sones que van participar portant 
vestits o disfresses.

El Parc de Joan Oliver, inici i fi-
nal de les diferents curses, també 

Santpedor, El Parc de l’Agulla, a 
Manresa, i Sant Fruitós de Ba-
ges van ser els escenaris de la 
darrera caminada del cicle de 
passejades per a la gent gran “A 
cent cap als 100”, que enguany 
va inaugurar Badia del Vallès. A 
la darrera caminada van partici-
par un bon nombre de badiencs 
i badienques en un acte que va 
reunir un total de 73 municipis 
de la demarcació de Barcelona.

Les activitats es van iniciar amb 
una caminada des de Santpe-
dor fins al Parc de l’Agulla. 
Un cop allà es va realitzar un 
taller de marxa nòrdica i una 
activitat suau de moviment ex-
pressiu. Al migdia es va fer el 
dinar i es va oferir una activi-
tat de ball. L’acte es va cloure 
amb parlaments i l’entrega de 
diplomes als participants del 

va aportar espectacle a la jorna-
da, amb l’actuació de grups de 
ball que feien passar l’estona fins 
a l’arribada dels participants i el 
lliurament dels premis.

A banda dels premis als pri-
mers classificats de les diferents 
categories, lliurats per l’alcal-
dessa, Eva Menor, i el regidor 
d’Esports, Josep Martínez, es 
va atorgar un diploma al grup 
més nombrós, que va ser al 
Club Natació de Badia. L’alcal-
dessa també va lliurar l’import 
de les inscripcions a l’Associ-
ació de lluita contra el Càncer 

de Badia. La jornada festiva 
va finalitzar amb el lliurament 
d’una cistella amb obsequis en-
tre tots els participants.

Un cop més, després de 41 
anys, els carrers de Badia van 
tornar a ser l’escenari d’una ce-
lebració popular de l’esport, 
una gran festa de l’esport, grà-
cies a totes les persones que ho 
van fer possible, Triatló Badia, 
ClubAYR, Protecció Civil, po-
licia local, personal de brigada, 
el servei d’Esports, les perso-
nes voluntàries, i entitats col-
laboradores i patrocinadores. n

cicle de passejades per part de 
l’alcaldessa, Eva Menor.

En el curs 2018-2019 han par-
ticipat 73 municipis, 8 més que 
a l’edició anterior, i el 65,8% 
dels 3.744 participants ho han 
fet a tres o quatre passejades. A 
més dels beneficis saludables 
que aporta l’activitat física de 
caminar, aquest projecte ofe-
reix la possibilitat de conèixer 
diversos entorns de la demarca-
ció de Barcelona i gaudir de la 
natura d’una manera adaptada 
a la gent gran. n
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El ascensor del carrer 
Bètica, a punt de finalitzar

Remodelació de la 
zona d’aparcament 
públic de l’edifici 
Antonio Machado

Les obres de construcció del as-
censor del carrer Bètica són a 
punt de finalitzar. Està previst que 
a mitjans d’aquest mes de juliol 
s’acabin les tasques de construcció 
de l’estructura i de la instal·lació 
del motor i cabina del ascensor i 
quedarà només que Endesa rea-
litzi les obres de connexió elèctri-
ca perquè sigui totalment opera-
tiu. Mentrestant, s’obrirà l’escala 
paral·lela a l’ascensor per facilitar 
l’accés de les persones.

L’ascensor supera supera el desni-
vell de 8,5 metres que hi ha en-
tre el carrer Bètica i la part poste-
rior dels números 30-32 i 34 de 
l’avinguda de la Mediterrània. 
D’aquesta manera, es millora l’ac-
cessibilitat a la zona i s’ofereix una 
continuïtat urbana per a l’accés als 
equipaments de la zona.

Un dels moments més espectacu-
lars de la instal·lació va ser l’eleva-
ció de l’estructura de la passarel·la, 
que es va fer a mitjans d’abril i que 
va requerir d’una grua de gran to-
natge per elevar l’estructura, amb 
un pes superior a les 3,5 tones. n

Les obres de remodelació de la 
zona d’aparcament públic de l’edi-
fici Antonio Machado estan en 
marxa. Aquestes actuacions apli-
caran solucions constructives que 
milloraran el drenatge de la zona 
i que són més adequades per a les 
condicions climàtiques de Badia.

L’aparcament constarà de 49 pla-
ces senyalitzades, 38 en format de 
bateria i 11 en cordó, que resse-
guiran els límits de la parcel·la. 
Al terra de totes les places es farà 
servir un sistema de paviment 
drenant, que consta de juntes ve-
getals entre els llambordins que 
filtren l’aigua de pluja de mane-
ra natural. Sota les places hi haurà 
un sistema de drenatge.

Aquest sistema, a més de ser una 
solució més econòmica, més efec-
tiva i que evita la instal·lació de 
reixes, solucionarà els basals d’ai-
gua que es produïen fins ara a la 
zona, ja que drena de manera més 
continuada i sense sobrecarregar 

el sistema de clavegueram. A més, 
els materials del terra de les places 
evitaran el sobreescalfament que 
es produeix a l’estiu quan es fan 
servir materials de construcció 
més tradicionals.

El terra que no estigui destinat 
a places d’aparcament tindrà un 
paviment amb acabat de formi-
gó que impermeabilitzarà la zona 
i dirigirà l’aigua a les zones dre-
nants. També se sobreescalfarà 
menys que l’asfalt.

El projecte ha estat redactat per 
tècnics municipals, no s’ha sub-
contractat el disseny a un des-
patx extern.

Està previst que les obres estiguin 
enllestides a finals d’agost. 

S’han programat durant els 
mesos d’estiu per interferir el 
menys possible amb les activi-
tats i cursos que es duen a ter-
me a l’edifici El Molí. n
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El 14 d'abril, a les 11 del matí, Badia del 
Vallès va celebrar el 25è aniversari de la 
seva independència, que va tenir lloc el 14 
d'abril de 1994, amb una Diada castellera 
amb els Saballuts de Sabadell (que també 
celebren el seu 25è aniversari), els Castellers 
del Poble Sec, els Castellers d'Esplugues i 
els Castellers de Castellar.

Un cop finalitzada l’exhibició castellera, la 
sorpresa va venir de la mà dels castellers, 
que van fer una construcció al costat de la 
façana de l’Ajuntament per fer arribar el 
manifest de commemoració per ser llegit 
per l’alcaldessa, Eva Menor, amb la presèn-
cia dels representants dels diferents grups 
municipals i d’autoritats que van voler viure 
en primera persona la celebració de l’efemè-
ride. En acabar el parlament, la commemo-
ració va finalitzar amb l’oferiment d’un pe-
tit pica-pica als assistents. n

Diada castellera per celebrar el 25è 
aniversari de la Independència de Badia
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El parc de Joan 
Oliver, convertit en 
escenari de dansa

Fira Medieval a 
l’institut Federica 
Montseny

El Dance Expression Day, que es 
va celebrar el dissabte 4 de maig, 
va convertir el Parc Joan Oliver 
en un escenari de dansa, amb ac-
tivitats també per als més petits, 
durant el matí, i tallers i exhibi-
cions, a la tarda.

D’11 a 13 hores, el Dance Ex-
pressión Kids va ser un espai 
dedicat als infants, amb tallers i 
mostres relacionades amb la dan-
sa, l’art urbà i la música. Va ha-
ver-hi un taller de grafiti a càrrec 
de l’artista convidada MAGA, i 
altres activitats com taller de rap 
i espai de xapes.

La segona part del festival es 
va iniciar amb els tallers de di-
ferents estils de ball impartits 
per experts que van convidar 

L’Institut Federica Montseny, 
de Badia, es va convertir, per 
segon any, en un poble medi-
eval amb una àmplia oferta de 
jocs de l’època i actuacions de 
l’alumnat i del professorat, que 
es van inspirar en la iconogra-
fia i usos i costums d’aquest 
període històric.

Ball de bastons, tallers, circ, 
arts malabars, música en direc-
te, escacs, menjar... La jorna-
da del 30 d’abril va aconseguir 

una gran implicació per part 
de l’alumnat, que va participar 
en les activitats que s’oferien al 
pati de l’institut, dividit en zo-
nes com la taverna, la zona de 
jocs, i l’escenari.

L’alcaldessa, Eva Menor, i el re-
gidor Iván Sanz s’hi van apro-
par per viure en directe l’ofer-
ta d’oci que oferia l’Institut, tot 
un viatge al passat que va atu-
rar el temps i va oferir molts 
moments de diversió. n

La decoració va ajudar a recrear l’ambient medieval.

als assistents a moure’s i gaudir 
del ball.

De les 20.30 a les 22 hores, 
nombroses agrupacions de Ba-
dia, Barberà i Sabadell van 

oferir creatives exhibicions de 
ball de diferents estils, des de 
flamenc fins a dansa contem-
porània, que van sorprendre i 
emocionar al nombrós públic 
que va assistir. n
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Badia del Vallès va commemo-
rar el dia de l’alliberament de 
lesbianes, gais, transsexuals, bi-
sexuals i intersexuals amb una 
sèrie d’actes a la plaça de la 
Dona que van incloure la lectu-
ra d’un manifest i una perfor-
mance sobre les diferents for-
mes de sexualitat.

L’acte va tenir lloc el 28 de juny 
a les 18 hores, a una plaça que, 
per sort, rebia l’ombra en un 
dia de temperatures extremes 

per l’onada de calor. En primer 
lloc es van realitzar activitats 
com el taller de xapes amb mo-
tius identificatius de la jornada.

A les 18.45 hores va interve-
nir el tinent d’alcaldessa Jo-
sep Martínez, que entre les 
seves responsabilitats té la 
d’atendre les necessitats del 
col·lectiu LGTBIQ+ i va des-
tacar la necessitat de consci-
enciar la població i visibilitzar 
la diversitat. Martínez també 

Badia commemora el dia de 
l’alliberament LGTBIQ+

va incidir en què Badia sem-
pre ha estat una ciutat diver-
sa, integradora i acollidora. 
El grup Sexpertes va llegir el 
manifest “La nostra veu”, que 
va recordar l’inici de la lluita 
per l’alliberament LGTBIQ+ 
que va tenir lloc a Stonewall, 
a Nova York, fa 50 anys.

Un cop finalitzats els parla-
ments, el grup Les Mireies van 
oferir la performance “De veu 
en veu”, que posava veu i mo-
viment a les inquietuds, dub-
tes i propostes que les persones 
anònimes que havien assistit al 
seu espectacle posaven sobre 
paper en relació a la sexualitat. 

L’exquisida posada en esce-
na, que incloïa dramatització i 
ball, va captar l’atenció de les 
persones assistents que, final-
ment, també van incorporar 
les seves veus, les seves pregun-
tes i comentaris, per ser em-
prats en pròximes edicions de 
l’espectacle. n
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Partits polítics

 
Grup Municipal del PSC 

¡2.949 gracias!

Una vez conocidos los resultados electorales del pasado 26 de mayo, desde el PSC Badia que-
remos hacer público el agradecimiento a las 2.949 personas que confiaron en la candidatura 
socialista y que, con sus votos, nos han permitido obtener un magnífico resultado. Hemos re-
cuperado la mayoría absoluta en el consistorio, al obtener 10 de los 17 concejales que forman 
el pleno municipal.

Muy especialmente, queremos agradecer el esfuerzo de los militantes y simpatizantes que han 
hecho posible una excelente y ejemplar campaña electoral. Gracias a todas y cada una de las 
personas que nos ven por la calle y nos saludan con gesto cómplice, un beso o un abrazo, feli-
citándonos y reconociendo esta victoria socialista en las urnas.

De igual forma, queremos felicitar a los nuevos grupos municipales y concejales/as que con-
figuran el nuevo consistorio. Queremos destacar de forma positiva el incremento de la parti-
cipación en estas elecciones que siempre es un síntoma de salud democrática. Las urnas han 
hablado y el resultado poco más tiene que decir: 2.949 votos socialistas. Más de la mitad de los 
vecinos y vecinas que acudieron a las urnas apoyaron el proyecto socialista. La unión de 2.949 
personas si hace la fuerza y no nos cansaremos de repetir esta cifra. 

Por ello, dedicaremos cada hora, de cada día de los próximos cuatro años para cumplir cada 
uno de los objetivos de nuestro programa electoral que convertiremos en un plan de mandato 
que será nuestro contrato con la ciudadanía para hacer que Badia avance. 

Cada fuerza política hace su análisis y justifica su resultado pero, en este caso, el ganador ha 
sido de forma rotunda el partido socialista. En política no vale todo y el fin no justifica los 
medios, aunque diferentes grupos municipales hayan decidido unirse con el único objetivo de 
derrotar al PSC Badia. Aun así, la ciudadanía lo ha tenido claro y como no podía ser de otra 
manera ha reiterado su voluntad de afianzar el gobierno socialista, fortaleciéndolo con una 
mayoría absoluta, por todo ello asumimos esta mayoría con humildad y todo el respeto a las 
diferentes opciones políticas. 

La voluntad del PSC Badia es que Badia avance de la mano de los y las badienses y badiensas, 
liderados por la alcaldesa que representa los intereses de nuestros/as ciudadanos/as. Gobernare-
mos para todos y todas, los que han depositado su confianza en nosotros y los que no. Escuc-
haremos, debatiremos y crearemos la Badia del futuro con el mayor consenso posible, siendo 
nuestra única línea roja la de no permitir ni admitir propuestas que no impliquen el progreso 
de nuestra ciudad.

Con la ilusión del primer día trabajaremos para que Badia avance. Tenemos ideas, tenemos 
proyectos, tenemos muchas ganas y determinación para dedicar cada hora, de cada día de los 
próximos cuatro años para conseguirlos. 

Gracias a todos y todas y viva Badia del Vallès!

 
Totes Fem Badia

Gràcies pels 1.142 vots compromesos

Des de Totes fem Badia volem agrair a les 1.142 persones que diumenge 26 de maig, a través de 
les urnes, ens vau donar el vostre suport. Sabem que aquests han estat vots emesos amb esperit 
constructiu després d’una sincera reflexió.

Som conscients que els vots emesos vers Totes fem Badia parteixen d’un profund compromís 
amb la ciutat i amb una manera de fer i entendre la política difícil de fer arribar a una àmplia 
majoria de la societat. Encara ens queda molt per avançar i treballarem durament per aconse-
guir-ho.

La situació política actual ha fet de les eleccions municipals un camp de batalla de qüestions 
que van més enllà del govern d’una ciutat. Mai unes eleccions municipals s’havien votat tant en 
clau nacional. L’impuls obtingut pel PSOE a les eleccions generals per evitar l’entrada de l’ex-
trema dreta al parlament espanyol ha estat arreu un baló d’oxigen pel PSC. El debat nacional 
ha entrat de ple en les municipals, Badia inclosa, i això s’ha traduït en un creixement de Ciuta-
dans com a vot refugi contra l’independentisme i un augment del vot emès a ERC com rebuig 
a la repressió per part de l’estat espanyol i els judicis en marxa. Això a Badia s’ha traduït en una 
majoria absoluta del PSC i l’entrada per primera vegada d’ERC i Ciutadans a l’ajuntament. To-
tes fem Badia mai hem jugat dintre d’aquests paràmetres polítics, ja que el nostre és un projecte 
local, més enllà del posicionament que cadascuna de les persones que formem Totes fem Badia 
podem tenir al respecte. Aquest fenomen ha afectat més del que inicialment havíem pressupo-
sat. Hem estat una llista de les municipals que no ha rebut cap vot interpretat en clau de polí-
tica nacional, però que n’ha perdut d’aquells que desconeixen que aquest tema no forma part 
del nostre programa.

La campanya gens ètica feta des del PSC, concretament per la seva cap de llista, faltant al res-
pecte a persones de la nostra candidatura, ha contribuït a aglutinar “el vot de la por” (al canvi, 
a noves maneres de fer) al voltant del PSC al nostre municipi.

Malgrat aquests dos factors, irrupció del debat nacional i campanya bruta del PSC vers nosal-
tres, hem obtingut el 20% dels vots. Això ens situa a l’oposició, paper que farem amb dignitat i 
força, controlant i denunciant males praxis quan es produeixin. No defallirem en impulsar tot 
allò que creiem important i necessari per a la millora del nostre poble.

Totes fem Badia hem fet una campanya neta, proposant solucions i fent emergir debats ama-
gats pel PSC (equipaments, PGO, organització del personal ... ). Convençudes de què tenim 
un bon programa el continuarem defensant des de l’oposició a l’ajuntament i, com sempre, 
seguirem treballant també a peu de carrer per la Badia que ens mereixem; un peu a les insti-
tucions, i mil als carrers. Esperem comptar amb tots i totes vosaltres per participar en les nos-
tres assemblees. Ens trobarem als carrers, a les mobilitzacions veïnals i als nostres locals de BeC 
(Oviedo, 3) i AEB ( Burgos, 18).

Totes fem Badia.
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Ciudadanos

Mejorar Badia

Desde el grupo de trabajo, Ciudadanos Badia del Vallès, dar las GRACIAS a todos los vecinos 
que han confiado en nosotros y nos han dado su voto y con él, la oportunidad de estar dentro 
de nuestro Ayuntamiento, con la única intención de mejorar nuestro municipio. 

Los últimos meses para nosotros han sido…. un gran cambio, entrar en política como vecinos 
anónimos y sencillos es difícil, pero la convicción de que podemos aportar nuestro granito de 
arena para mejorar nuestro entorno nos hizo superar los obstáculos. 

Estaremos a disposición de todos los vecinos, escuchando, apoyando y acompañando en lo que 
podamos aportar para mejorar nuestro día a día, somos conscientes del presupuesto limitado de 
Badía y que vivimos de subvenciones y presupuestos ajustados, con más motivo, para ser muy 
cuidadoso con los gastos e intentar optar a cualquier posible subvención, estatal, comarcal o 
europea. 

Seguiremos como antes de ser partido político, en la Comisión de Amianto, ya que tanto ha 
costado poner en marcha el estudio y la respuesta de los vecinos está siendo muy buena, abrien-
do sus casas y comunidades para que se pueda realizar, buscando todas las soluciones posibles, 
si conseguimos el objetivo de dicho estudio, será un logro para todos llegar a vivir sin amianto.
 
Por otro lado, algo que preocupa bastante en nuestro municipio son las ITE (Inspección Téc-
nica de Edificios) ya que el deterioro de muchas comunidades es visible y se intentarán buscar 
todas las soluciones viables. 

Entre todos podemos mejorar nuestro entorno y lograr la ciudad que deseamos. 
Vamos a proponer e intentar que se lleven a cabo todas las propuestas que presentemos en nu-
estra campaña, ya que hablando con el ciudadano eran problemas y necesidades de muchos de 
nuestros vecin@s. 

Porque Badia somos todos, trabajaremos con toda nuestras fuerzas y ilusión por ayudar a tener 
todo lo que se merece nuestro municipio. 

Muchas gracias.

 
ERC

Les zones verdes de Badia del Vallès

Mes de juny, 36 graus a les 19 hores, em dirigeixo amb els meus fills al parc de la Segona República, els 
preparo les seves motxilles amb el berenar i ampolles d’aigua fresca. Baixem pel carrer Mediterrani sense 
cap mena d’ombra, cosa que ens dificulta l’arribada, els pocs llocs verds que veiem estan bruts i deixats, les 
papereres no tenen bossa, serà per ecologisme? Penso jo. 

Els jardins, els parcs i les zones verdes són elements clau per a mantenir una bona qualitat de vida a les 
ciutats i afavorir el benestar de les persones. Les zones verdes ens permeten reflexionar, sentir-nos lliures, 
relaxar-nos o reduir l’estrès. 

En aproximar-nos al parc de la República, els meus fills es dirigeixen corrent, però ens adonem que els 
gronxadors, el castell, i altres recursos estan cremant, perquè no hi ha gens d’ombra. Tampoc és accessible 
per als menors amb necessitats especials.

Des d’ERC Badia preguem que es prengui en importància el fet que els nens i nenes necessiten espais 
de joc on compartir el seu temps sense importar quines són les seves capacitats per a aprendre a viure 
en igualtat. Els nens amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats, per això volem donar-los 
veu pròpia com a col·lectiu. 

Decidim anar al parc Joan Oliver, de camí busquem fonts però no trobem i les poques que hi ha es-
tan molt deixades. Pugem per les escales mecàniques però per la meva sorpresa no funcionen, així 
que hem de pujar caminant. Arribem al parc, una altra vegada no hi ha ombra, penso que en 20 anys 
de Govern socialista, ha donat temps de plantar arbres per tot el camí, o fins i tot incloure als estu-
diants dels instituts de Badia en projectes de reimplantació d’arbredes i així contribuir a la seva edu-
cació i civisme. Decidim quedar-nos al parc malgrat el sol i la calor ja que els nens volien jugar. I així 
passarem tot l’estiu. 

Les escales mecàniques en Badia resulten ser instal·lacions que a més de que moltes vegades no estan 
en complet funcionament, no solucionen els problemes d’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda, ja que queden excloses del seu ús tant les persones usuàries de cadira de rodes, com les per-
sones majors o les persones que porten cotxets de bebès. A més suposen un important obstacle per 
als ciutadans amb mobilitat reduïda, ja que en la majoria dels casos no podrien utilitzar-les de mane-
ra autònoma. Per tant, caldria buscar altres possibles solucions que no ocasionaran un tal alt cost a la 
nostra ciutat i que contribueixin a millorar les condicions de vida de tota la població, inclosos aquells 
que més ho necessiten.

Des d’ERC Badia, Reivindiquem la necessitat de cuidar els nostres espais verds, pressupostar i in-
vertir en aquests espais perquè no quedin abandonats o semi-abandonats, que és com estan alguns a 
causa de les polítiques del PSC
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La Coral Ginesta celebra 
el 35è aniversari 
interpretant Fauré

L’Agrupació Musical 
de Badia del Vallès 
va celebrar el seu 40 
aniversari amb un gran 
concert de música i veus

La Coral Ginesta va celebrar el 
seu 35è aniversari el 8 de juny 
amb un concert molt especial, 
centrat en el reconegut Rèquiem 
de Fauré, amb la participació de 
la Coral Ressó de Sant Boi de 
Llobregat i del cor Americantus 
de Barcelona, a banda d’alguns 
cantants individuals i de l’Or-
questra Da Capo.

Els problemes inicials amb la mi-
crofonia per presentar l’acte no 
van afectar la qualitat de la inter-
pretació de tots els participants, 
que van omplir l’església Mare de 
Déu de la Mercè de les harmoni-
es creades pel compositor francès.

L’església estava gairebé plena 
per a l’actuació, fet que demos-
tra l’èxit de la innovadora pro-
posta de la Coral que, per poder 
sufragar les despeses d’un con-
cert amb tants participants, va 

L’Agrupació Musical de Badia 
del Vallès, juntament amb la 
Banda i Veus de l’Escola de Mú-
sica d’Arenys de Mar, va oferir, 
el 23 de març, un gran concert 
on va interpretar cançons d’es-
trelles de la música com Phil 
Collins, Céline Dion, Cole Por-
ter, Bruno Mars, ABBA i Lady 
Gaga, entre altres.

L’actuació va tenir lloc a la Sala 
Polivalent de l’edifici Antonio 
Machado. Va ser una gran ma-
nera de celebrar els 40 anys de 
l’agrupació musical més vetera-
na de Badia i de gaudir d’un es-
pectacle per a la història. n

vendre les entrades mitjançant 
un micromecenatge al web Ver-
kami que va aconseguir, amb es-
creix, els ingressos necessaris per 
dur a terme l’actuació.

Un dels moments més emoci-
onants del concert va ser quan, 
un cop finalitzat el concert, la 
Coral va oferir un ram de flors 

a l’Ana María, una seguidora a 
la qual van definir com “la fan 
número 1” de l’entitat.

La Coral Ginesta és una enti-
tat local dedicada al cant coral i 
que apropa la música coral a la 
ciutat des de ja fa 35 anys i és 
una de les entitats amb més anys 
d’història del municipi. n

El concert va oferir cançons populars de Phil Collins i Céline Dion, entre altres. El concert va ser un gran espectacle de veus per interpretar el Rèquiem de Fauré.
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Multitudinari 
Dia de l’Autisme 
a Badia

El festival solidari de 
l’AIGMB aconsegueix 
1.200 euros per a la 
Fundació Tallers

L’acte de commemoració del 
Dia Mundial de l’Autisme a Ba-
dia del Vallès, va comptar amb 
una gran presència d’assistents, 
que van escoltar el manifest de 
l’acte i després van gaudir de les 
actuacions dels grups de ball de 
l’AIGMB, Més que Sport i Tu-
menge Calí.

La jornada va començar a les 
17.30 hores, quan l’alcaldes-
sa, Eva Menor, acompanyada 
per representants de l’Associa-
ció TDAH-TEA Badia del Va-
llès, va llegir el manifest, que 
instava al Parlament Europeu a 
prendre mesures per assegurar 

l’acompliment dels drets de les 
persones que tenen un trastorn 
integrat dins de l’espectre del 
trastorn autista.

Durant la part més institucional 
de l’acte, es va oferir als nombro-
sos assistents una xocolatada. A 
continuació van prendre l’esce-
nari els grups de ball de les asso-
ciacions AIGMB, Més que Sport 
i Tumenge Cali: Queen’s Squad, 
Little Stars, The Little Big Lion, 
The Only One, Ads, Las Mamis 
Cañeras i Las Chay’s. Les diver-
tides coreografies van oferir el 
contrapunt festiu a un dia per a 
la reivindicació. n

L’AIGMB va organitzar a 
Badia un festival solidari per 
recaptar fons per a la Fun-
dació Tallers. Recentment 
ha lliurat a la Fundació els 
1.200 euros que va aconse-
guir i que es destinaran a la 
creació d’una aula d’estimu-
lació sensorial al centre que 
la Fundació té a Badia.

El 6 d’abril va oferir un 
munt d’activitats, com pa-
ella, barbacoa, ball, futbol, 
mentalisme i actuacions 
musicals al Centre Antonio 
Machado. Mentrestant, als 
camps annexes, s’hi celebra-
va un torneig de futbol entre 
instituts. 

L’acte va estar organitzat per 
l’AIGMB, l’Ajuntament de 
Badia i Survivors Rockers. n

Fotografia: Marc Alonso
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Com vas començar a convertir 
l’espai posterior de la vostra co·
munitat en un jardí?

Tot va començar quan em vaig 
jubilar. Em vaig plantejar que 
fer amb el meu temps lliure, i, 
tot i que no tenia ni idea de jar-
dineria, se’m va ocórrer la possi-
bilitat de fer alguna cosa bonica 
amb l’espai del darrere. Vaig co-
mençar a mirar vídeos i ho vaig 
comentar a la Comunitat de Ve-
ïns. Em van facilitar diners per la 
tanca del jardí i pels estris. Tam-
bé vaig contactar l’Ajuntament, 
per participar en la campanya 
“Cuidem els jardins” i que em 
facilitessin les primeres plantes, i 
així va començar tot, el 2017.

I a partir d’aquí, vas anar con·
tagiant els teus veïns

Sí. La veritat és que, quan van 
veure com anava quedant el jar-
dí, s’han anat posant en contacte 
amb mi veïns d’altres porteries 
del mateix bloc que també vo-
len millorar l’espai corresponent 
a la seva escala. Sembla que, en 
breu, tota la part del darrera del 
bloc quedarà convertit un con-
junt de jardins.

“Fer jardins als espais de les comunitats de 
veïns és una gran millora per a la nostra ciutat”

PEDRO GARCÍA

Pedro és un dels veïns que ha reconvertit l’espai verd corresponent al bloc de pisos on viu en un jardí. Ara, és un dels impulsors 
d’una Associació de Jardiners de Badia, per fomentar aquest ús dels baixos i potenciar que Badia sigui una ciutat més verda.

Què representen per a Badia 
aquests jardins?

Crec que són una gran millora 
per a la nostra ciutat. Transfor-
men la imatge que es té des de 
fora. Des de l’autopista només 
es veu el formigó, però a Badia 
som uns privilegiats perquè te-
nint uns espais verds a aprofitar 
que no poden gaudir en altres 
barris o poblacions amb edifi-
cis similars. Molta gent que ve 
a Badia per visitar a familiars o 
a la Festa Major es queden sor-
presos de com és la nostra ciu-
tat un cop passeges per ella. I, sí, 
encara la podem fer més bonica, 
millor encara. Una de les satis-
faccions més grans és trobar-me 
a gent que em comenta que, per 
anar al Mercadona, abans cami-
nava per l’Av. de Burgos i ara 
s’hi dirigeix per la part del dar-
rere per poder passar al costat 
d’aquests jardins i gaudir d’ells.

Has tingut problemes de van·
dalisme?

Sobretot al principi. Un cop po-
sada la tanca i tancades amb clau 
les portes d’accés ha disminu-
ït molt el nombre d’incidències. 

Ara la gent ja comença a res-
pectar-ho més. Crear un jardí 
d’aquests comporta molt d’esforç 
i molt de temps per fer-ho créi-
xer i, malauradament, és molt fà-
cil de fer-ho malbé. I no té cap 
sentit, perquè aquests jardins ens 
beneficien a tothom, no només 
als que hi passem el temps. 

Creus que cuidar aquests jardins 
és una tendència que va a més?

Estic totalment convençut, tal 
com ha passat al nostre bloc, 
quan es veu que millora un 

d’aquests espais, la resta tam-
bé ho volen fer. L’únic proble-
ma que hi veig és que sobretot 
és la gent gran qui s’hi dedica. 
Els joves no semblen estar molt 
interessats.

Esteu preparant una Asso·
ciació per posar en comú a 
la gent de Badia que té cura 
d’aquests espais?

Sí. Volem crear una Associació 
de Jardiners de Badia per posar 
en comú totes les nostres expe-
riències i poder organitzar-nos. 

De fet, ja vam fer una prime-
ra reunió de presentació i hem 
creat un grup de Whatsapp 
amb les persones interessades 
per mantenir-nos informats. 
Si tot va bé, és imminent una 
nova reunió per crear efecti-
vament aquesta associació i, a 
partir d’aquí, aconseguir més 
recursos per potenciar encara 
més els nostres jardins. 

Si vols més informació sobre 
l’associació, pots enviar un 
correu electrònic a snverde1@
gmail.com.  n


