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Obres de millora al Mercat Municipal
Aquest mes de desembre, l’Ajuntament de
Badia del Vallès ha aprovat la contractació
menor d’unes obres de millora al Mercat
Municipal, que es duran a terme durant
tot aquest mes i que es preveu que finalitzin abans del dia 31.
Aquestes obres preveuen tres accions puntuals: la supressió de barreres arquitectòniques de l’accés est, des del pàrquing del
mercat cap a la plaça Major; l’execució
d’un bany adaptat dins les instal·lacions
del mercat i l’habilitació de la parada número 136, per ubicar un espai destinat a la
instal·lació del safareig per a la neteja de les
eines i diferents estris que utilitzen els concessionaris de les parades. Cal destacar que
el nou bany s’ubicarà a la zona actual del
safareig, que també calia renovar.
Amb aquestes actuacions el Mercat Municipal millorarà substancialment el seu servei, tant pel que fa als clients, com per als
concessionaris del mercat. n

“Jo compro al mercat ambulant, compro a Badia”
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Amb aquest eslògan, aquest mes de desembre, es vestiran les parades del mercat
ambulant. Una iniciativa que pretén donar una imatge unificada i de promoció
a aquest espai comercial del nostre municipi. Es tracta d’una campanya de promoció del mercat de venda no sedentària
dels dijous que, per una banda, pretén
identificar-lo amb una frase sobre la seva
singularitat i de l’altra, fa referència a la
idiosincràsia d’aquest tipus especial de
compra-venda.

La campanya ha estat el resultat d’una part
del projecte que la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç va impulsar l’any
2016, sota el títol “Posar en valor el comerç
local”. La campanya es va adreçar a tots els
locals comercials, a les parades del mercat
i al mercat ambulant que s’organitza tots
els dijous. Aquest projecte va servir per conèixer i analitzar l’opinió que tenien sobre
aquest mercat ambulant, tant els paradistes,
com els seus clients. Aquest tipus de mercats tenen unes característiques i uns hàbits

de compra molt diferents al comerç fix. Tot
i que s’estan renovant lentament, necessiten
adaptar-se als nous consumidors i a les noves tendències del sector.
Amb aquesta acció i amb les diferents intervencions que es duen a terme en aquest mercat i amb la col·laboració activa de l’Associació
de Marxants de Badia del Vallès, la regidoria
de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Badia del Vallès espera millorar i
donar un impuls a aquest espai comercial. n
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Badia se suma al Dia Internacional per a l’Eradicació de la
Violència vers les Dones amb emotius actes de sensibilització
El passat dissabte, 25 de novembre, Badia del Vallès va commemorar el Dia Internacional per
a l’Eradicació de la Violència
vers les Dones, amb tot un seguit d’actes de sensibilització i
denúncia, a la plaça de les Entitats. L’acte va comptar amb
l’assistència de més d’un centenar de persones, principalment
dones de diferents edats del municipi. Una celebració emotiva,
intensa i especial que no va deixar indiferent a cap de les persones assistents.

s’estan portant a terme a Badia,
per treballar la sensibilització de
la població envers aquest tema.
La regidora d’Igualtat, M. José
Granados, va ser l’encarregada
de presentar l’acte, que va donar pas a l’explicació del I Concurs de Cartells, per part de la
tècnica d’Igualtat, que alhora
també va anomenar els cartells
guanyadors.

L’acte es va organitzar des
del Servei d’Igualtat en col·
laboració amb el Servei d’Adolescència i les diferents entitats
de dones del municipi: Trenquem el Silenci i Dones per la
Igualtat.

Tot seguit, es va presentar al
grup «Son de Alma» que van
regalar a la ciutadania, un moment molt emotiu amb la cançó
Comparsa de los Piratas, molt
adient per al moment i la diada.
També va intervenir una noia
jove del municipi, que va cantar
dos temes, que van deleitar les
persones assistents.

Durant la jornada es van presentar els diferents projectes que

Després d’aquest moment
tan especial i íntim, la tècnica

d’Adolescència va presentar el
projecte de Graffiti. Des dels diferents serveis es van demanar
dibuixos referents als estereotips
de gènere i a la violència masclista. Els dibuixos els van fer
nenes i nens, adolescents, persones adultes i gent gran. A partir
de tot aquest material, un grafiter del municipi, anomenat Palomo, en va fer una interpretació
i va plasmar el missatge en 3 panells.
Els grafits estaran exposats en
els diferents espais i equipament
del municipi. Es deixarà un paquet de pòsits i colors perquè
tothom que hi vulgui participar,
hi pugui dir la seva, opinant que
li transmet aquest grafit i poder
així, construir un missatge i un

nou grafit que reflecteixi com se
sent Badia en relació amb als estereotips de gènere i la violència.
Finalment, es va fer una lectura del Manifest unitari pel Dia

Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones. Aquest manifest el van llegir nenes, adolescents, i dones
de totes les edats, representants
del municipi. n

Actualitat

Desembre del 2017

de Badia del Vallès

I Concurs gràfic per la NOVIOLÈNCIA MASCLISTA 2017
La finalitat del Concurs per la
No-violència Masclista va ser la
de sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i difondre els valors per una societat
igualitària, justa i lliure de violències. El concurs es va emmarcar dins de la campanya del 25
de novembre, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
vers les Dones.
El concurs es va organitzar des
del Servei d’Igualtat de l’Ajuntament i anava adreçat a persones
d’entre 12 i 20 anys. S’hi podia
participar individualment o col·
lectivament.
Es demanava la realització d’un
cartell, amb continguts que fomentessin els valors contraposats a les violències masclistes. Els
treballs podien incloure aspectes
com la identificació de les causes
de la violència masclista, propostes de prevenció, la suma de la
població al rebuig de la violència,
recursos existents, tipologies de
violència masclista, entre d’altres.
Al concurs s’hi van presentar un
total de 12 cartells, dels quals van
sorgir quatre guanyadors.
Es va valorar principalment, els
criteris de comunicació no sexista, també que tinguessin contingut vinculat amb la temàtica del
concurs, la creativitat i l’originalitat gràfica.
Els cartells guanyadors serviran
com a material de prevenció i
sensibilització a Badia del Vallès
en diferents campanyes. n
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Els títols dels cartells
guanyadors són:
1. Cap agressió sense
resposta
2. Basta
3. Cortar los Hilos
4. No se sufre el
feminismo, se disfruta

4

Programa de
Garantia Juvenil
L’Ajuntament de Badia del Vallès contracta tres
joves en pràctiques dins del Programa de Garantia Juvenil
El passat 30 de novembre,
l’Ajuntament de Badia del
Vallès va contractar tres joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil,
amb contracte de pràctiques.
Aquesta contractació possibilita a aquestes joves amb
formació, una millora de la
seva ocupabilitat i l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la
pràctica laboral.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques durant un període de 6
mesos, a jornada completa.
Dues de les joves s’han incorporat com a educadores a
l’Àrea d’Acompanyament a

les Persones, aportant així un
reforç a les actuacions destinades a infants i joves que
es desenvolupen al municipi.
Per una altra banda, també
s’ha reforçat l’àrea administrativa amb la contractació de
l’altra jove, que treballarà a
l’Àrea de Territori.
Aquestes contractacions han
estat subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la Resolució TSF/1911/2016, d’1
d’agost, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2016
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar
la contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil. n
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Celebració de la setmana dels Drets dels Infants
Constitució del Consell dels
Infants 2017-2018
En el marc de la Setmana dels
Drets dels Infants, el dia 20 de
novembre, coincidint amb el
Dia Internacional de la Convenció dels Drets dels Infants,
va tenir lloc la constitució del
segon Consell dels Infants.
Concretament, es van cobrir les
7 places que deixaven lliures els
consellers i les conselleres que
cursen 1r d’ESO i han de deixar el seu càrrec.
L’acte va tenir lloc a la sala de
plens i va comptar amb la presència, a més dels infants i les
seves famílies, de l’alcaldessa
de la ciutat, Eva Menor; els tinents d’alcaldessa Montserrat
Jiménez, Josep Martínez i Ivan
Sanz, i la regidora de BeC Pilar Paz. En la seva intervenció, l’alcaldessa va explicar la
importància que el consistori dona a la participació infantil i va agrair a les conselleres i
als consellers, la seva dedicació.

Els membres del Consell dels Infants amb l’alcaldessa i els regidors presents

Seguidament, un grup de conselleres va fer una breu explicació de les actuacions que el
Consell va dur a terme durant
el curs 2016-2017. A continuació, es va donar pas al sorteig
per determinar quins infants
passarien a ser els nous membres d’aquest òrgan de participació. Per tancar l’acte, els

antics membres del Consell van
sortir al balcó de l’Ajuntament
a llegir el manifest que havien
redactat en una de les sessions
de treball.
La mateixa tarda, hi va haver
una cercavila, protagonitzada pels gegants de les escoles
La Sardana i La Jota, amb el

gegant Joan i la geganta Helena. Les AMPA de les dues escoles, juntament amb les gralleres
de Badia del Vallès, van ser les
encarregades de crear l’ambient
festiu i animar la gent per dirigir-se a la plaça Major, on el
grup de batucada Bruixes del
Nord de Sabadell va oferir una
actuació.
La celebració de dilluns, dia dedicat al dret a la participació, es
va tancar amb una xocolatada
per a més de 200 persones, preparada per un grup de dones de
l’entitat Can Sanfeliu.
Dilluns va ser un dia de festa,
il·lusió i motivació per als nous
consellers i les noves conselleres. A partir d’ara, el Consell
dels Infants inicia un nou curs,
amb nous reptes. Un nou curs
en el qual els nens i les nenes
de Badia se sentin ciutadania
activa i pensin que ells també

poden aportar idees per ajudar
a construir una Badia adaptada
a les seves necessitats i, en definitiva, una Badia millor per a
tothom.
La Setmana dels Drets dels Infants va continuar al dia següent , 21 de novembre, dia
dedicat al dret a la cultura. A
la biblioteca, es van projectar
curts sobre els drets dels infants. Mentrestant, el Casal de
Joves acollia diferents tallers
(teatre, ball, rap) i, el Pati de
la Mainada, activitats d’experimentació musical per a infants
de fins a 3 anys.
Dimecres a la tarda, la plaça Major va ser l’escenari de la
Gimcana del Civisme. També
es va acollir la presentació de la
Campanya de Civisme, a càrrec
del Consell dels Infants.
continua a la pàg. següent
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Badia del Vallès celebra el
dret a gaudir d’un ambient
saludable de la mà del
Consell dels Infants
El dimecres dia 22 de Novembre es va celebrar el dret a gaudir d’un medi ambient saludable. Una jornada, amb la
finalitat d’aprendre a ser un
ciutadà cívic.
Des dels serveis de petita infància i família, infància i adolescencia de l’ajuntament i amb la
col·laboració de la Creu Roja,
es va organitzar una gimcana
temàtica basada en el civisme.
La jornada va comptar amb la
participació de més d’un centenar d’infants que juntament
amb les seves famílies van participar de totes les proves.
Algunes de les proves van consitir, d’una banda, en fer puntería
i tirar les imatges d’actes incívics
que penjaven d’un cordill. D’altra, en la realització d’un circuit,
per tal de recollir excrements de
gossos i dipositar-los a una bossa
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dissenyada per aquest ús. També,
en apilar caixes de colors que representaven algun tipus de deixalla: vidre, ampolles de plàstic i deixalles orgàniques. Una altra prova
va consistir en endressar deixalles
al contenidor que tocava; jugar i
reciclar; una altra sobre contaminació acústica, entre d’altres.

Els assistents van poder gaudir
d’un munt d’activitats al pati
de Las Seguidillas: inflables,
circuit de bicicletes, una bicicleta tàndem, jocs gegants…
Per als més petits de la casa és
va oferir un circuit de psicomotricitat al pavelló de la mateixa
escola.

Per finalitzar la jornada, els Infants van poder recollir un seguit d’obsequis que els hi entregaven el consellers i conselleres
del Consell dels Infants. Els van
lliurar una bossa, una polsera i
un ambientador de cotxe, amb
un disseny fet exclusivament pels
consellers i conselleres, on figurava un un mòbil amb el missatge:
“no agafis el mòbil quan condueixes, que em pots atropellar”.

Totes aquestes activitats es van
poder organitzar gràcies a la col·
laboració de la Diputació de
Barcelona, Viu l’Esport i Aldeas
Infantils amb l’Ajuntament.

Èxit absolut de la darrera
activitat de la Setmana dels
Drets dels Infants
El dijous 23 de novembre, va
tenir lloc l’activitat Jocs del
Món, adreçada a infants de 0 a
12 anys i adolescents.

Les famílies assistents van felicitar l’Ajuntament per aquesta
iniciativa i fins i tot van demanar que es pogués fer trimestralment.
Amb aquesta activitat conclou
una setmana dedicada a sensibilitzar i conscienciar la població sobre els drets dels infants.
Des de l’organització remarquen que ha estat un èxit tant
per l’assistència de públic de
totes les edats com per la satisfacció general dels assistents. n
Activitats durant la jornada per aprendre a ser un ciutadà cívic

4ª Jornada Xarxa d’infància
i adolescència per a professionals
dels serveis municipals
El divendres 27 d’octubre es va dur a terme, a la biblioteca municipal, la
4ª Jornada Xarxa d’Infància i adolescència, adreçada als i a les professionals dels serveis del municipi que treballen en aquests àmbits.

La coordinadora de Serveis socials bàsics de l’Ajuntament, Carolina Sánchez; l’alcaldessa, Eva Menor, Adam Benages, treballador social de la Unitat de
Salut Mental, durant l’acte de presentació.

En aquesta trobada es va fer la
presentació del projecte Treball
en xarxa per l’atenció a la infància i l’adolescència, que es
basa en la metodologia de treball col·laboratiu entre els serveis socials, sanitaris i educatius
i que ha estat posat en marxa
per un grup motor format per
professionals dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, del CAP Salut,
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de la Unitat de Salut Mental,
de l’Equip d’assessorament Psicopedagògic del Departament
d’Educació i de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(EAIA) del Consell Comarcal
del Vallès Occidental.
La inauguració de la jornada va
anar a càrrec de l’alcaldessa, Eva
Menor, i va comptar amb l’assistència de representants de les

diferents administracions implicades en el projecte.
A la jornada també va assistir
Ramon Almirall, psicòleg, assessor psicopedagògic i terapeuta familiar expert en la metodologia de treball en xarxa, el
qual va dur a terme una conferència i va conduir un espai de
treball grupal i d’intercanvi entre professionals. n
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Ple municipal del mes
d’octubre
El dia 25 d’octubre va tenir
lloc la sessió ordinària del Ple
municipal. El regidor del PP,
Rafael Muñoz, i la regidora
no adscrita, Elísabeth Ruiz,
van excusar la seva assistència
a l’acte.
El primer punt a debat de la
tarda va ser l’aprovació de diferents modificacions de crèdits del pressupost 14/2017
i la modificació del Pla d’inversions annex. D’entre les
novetats, en el quadre d’inversions, s’ha sol·licitat una
línia de crèdit de la Diputació
de Barcelona, Caixa Crèdit,
que ofereix 175.000 euros
anuals a interès zero, i a retornar en un termini màxim de
10 anys. I, entre les modificacions, en infraestructures d’ús
general, s’incorpora l’adequació de parterres, un dels projectes sorgits del procés de
Pressupostos participatius. El
punt va ser aprovat per 8 vots
a favor (PSC) i 7 en contra
(AEB i BeC).
Tot seguit, es va aprovar per
unanimitat, el Protocol per a
l’activació i tancament d’un
servei d’urgència per presència de residus d’amiant-ciment a la via pública, parcs i
jardins comunitaris. Es tracta del primer d’un total de
4 protocols municipals associats a l’execució de tasques
amb risc d’exposició a l’amiant i que formen part d’un
exhaustiu pla de treball per a
la progressiva eliminació de

l’amiant a la nostra ciutat. El
pla consta de diversos punts:

polític i la democràcia.

- Assessorament en l’eliminació de continguts i implantació dels protocols (que és
el punt en el qual ens trobem).
- Elaboració i redacció del
marc legal, tècnic i polític
per al desenvolupament del
pla.
- Identificació, diagnosi i
avaluació de materials amb
contingut d’amiant als
equipaments municipals.
- Identificació, diagnosi i
avaluació d’elements i/o
materials amb contingut
d’amiant en habitatges de
Badia del Vallès.

Igualment, el Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per
unanimitat, demanar la gestió pública de la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, més coneguda com
a “banc dolent”) i evitar l’especulació immobiliària als
municipis. El text insta el
Govern de l’Estat a promoure els canvis necessaris a la
SAREB perquè prioritzi la
funció social de l’habitatge i
perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de col·
laborar en les polítiques adreçades a garantir del dret a un
habitatge digne i adequat.

També per unanimitat es va
aprovar l’acord en condemna
i rebuig a les accions policials
durant el passat 1 d’octubre,
que demana el desmantellament del dispositiu policial
extraordinari que hi ha actualment a Catalunya i reitera
el compromís de l’Ajuntament de Badia del Vallès per
preservar la cohesió social i la
convivència cívica, en defensa
de la pau, les llibertats i el valors democràtics. Així mateix,
el text acorda que el consistori s’adhereixi al manifest de la
Taula per la Democràcia, impulsada per entitats, sindicats
i organitzacions de la societat
civil catalana per donar una
resposta unitària, transversal,
ferma i decidida en defensa
de les institucions catalanes,
els drets fonamentals, el dret
que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur

Seguidament, els regidors i
les regidores presents a la sessió van aprovar instar la Generalitat a rectificar la seva
correcció d’errades de la Llei
14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, de manera que no es modifiquin a
la baixa les quantitats finals
de la prestació en cap cas. A
més, el text acorda sol·licitar
al Govern de la Generalitat
el màxim compromís amb el
desenvolupament d’aquesta
llei, tant des d’un punt de vista pressupostari com pel que
fa a la difusió pública, a la
logística administrativa i als
terminis d’instauració gradual de la prestació fins a l’any
2020, garantint permanentment l’accés a aquest dret social subjectiu, sense causar
cap perjudici econòmic a tota
persona que compleixi els requisits legals. També s’insta a

actualitzar l’IRSC tenint en
compte l’evolució de l’IPC a
Catalunya des de 2010.
A partir d’aquí, es van debatre 4 textos que van entrar d’urgència. El primer,
una moció de BeC exigint
la llibertat dels presidents de
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va ser rebutjada per 8
vots en contra (PSC) i 7 a favor (AEB i BeC).
Després, es va aprovar per
unanimitat, la proposta
d’acord per fer de l’educació una eina fonamental per
a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i
econòmicament pròspera. El
text proposava, entre d’altres
punts, rebutjar les actituds
i veus que “de forma hostil,
demagògica i falsa”, posen
en qüestió l’acció educativa i
el model d’escola catalana. A
més insta al Ministeri d’Educació a retirar els seus requeriments sobre suposats adoctrinaments ideològics que
havia sol·licitat a la Conselleria d’Ensenyament a qui,
al seu torn, reclama prendre
mesures per mantenir la cohesió i la convivència a les
escoles.
Amb 8 vots a favor (PSC),
2 abstencions (BeC) i 5 vots
en contra (AEB), es va aprovar la proposta d’acord “Encara som a temps: eleccions!”,
que insta al president de la
Generalitat a convocar noves

eleccions al Parlament de Catalunya com una de les sortides a, segons estableix el text,
“l’atzucac polític” i a “la paràlisi parlamentària” actuals.
Finalment, es va rebutjar
(per 8 vots en contra -PSC- i
7 a favor – AEB i BeC-), la
moció de l’AEB de rebuig a
l’anunci per part del Govern
de l’Estat de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució
a Catalunya.
Ple extraordinari
d’ordenances fiscals
El divendres, 3 de novembre,
va tenir lloc un Ple municipal
extraordinari, dedicat al debat i aprovació de la modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2018. El regidor d’AEB, Rubén Toro, va
excusar la seva assistència per
motius personals.
La presentació de l’acord per
debatre va anar a càrrec de la
tinenta d’alcaldessa, Montserrat Jiménez, que va desgranar les línies generals de
la proposta. Entre d’altres,
la regidora socialista va destacar que, per a la redacció
de la proposta, s’havien tingut en compte diversos criteris, entre ells, el manteniment d’una pressió fiscal
adient i un esforç fiscal per
a la ciutadania equitatiu i
progressiu. A més, va subratllar la incorporació de la fiscalitat ambiental i de nous
continua a la pàg. següent

Plens municipals
criteris socials. Jiménez també va destacar que, tot i l’increment de l’1,8 % de l’IPC,
l’augment aplicat a totes les
tarifes, amb caràcter general,
ha estat d’un 1 %.
Els principals elements de la
proposta d’ordenances fiscals
per a 2018 van ser:
- IBI: s’estableix un tipus impositiu del 0,69, el que suposa un increment de 2
centèsimes (un augment de
6 euros de mitjana per fracció). Aquest increment ha
de permetre un augment
en la recaptació, de més de
70.000 euros.
- IAE: s’incorpora a la primera categoria els àmbits dels
polígons d’actuació 1 i 2
del planejament urbanístic
(la zona d’activitat econòmica planificada al costat
del polígon de Sant Pau de
Riu-Sec), amb l’objectiu de
mantenir la progressivitat
fiscal, gravant més aquelles
activitats econòmiques que
reportin més beneficis.
- Ordenança fiscal núm. 5
(reguladora de l’ICIO) i
OF núm. 14 (taxa per a llicència d’obres): s’amplia la
bonificació del 90 % per a
pensionistes que eliminin
barreres arquitectòniques
a tos els subjectes passius i
s’incorpora la bonificació
del 75 % per a intervencions de millora en locals comercials.
- Ordenança fiscal núm. 8
(servei de clavegueram):
es millora l’exempció del
pagament en funció de la
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renda de la unitat familiar,
com a mesura de tarificació social, elevant el topall
de renda de la unitat familiar (per persona i any) fins
els 2.700 euros d’ingressos
bruts.
- Ordenança fiscal núm. 17,
que regula les instal·lacions
esportives municipals: s’incorpora una bonificació
del 100 % de la quota per
a persones que acreditin
un 85 % de discapacitat. A
més, s’afegeix l’autorització
d’entrada als acompanyants
de persones amb discapacitat que realitzin una activitat i necessitin ajuda per
raons de mobilitat o dependència.
Al seu torn de paraula, la regidora no adscrita, Elísabeth
Ruiz, va anunciar el seu vot
favorable perquè, en la seva
opinió, “s’hi recullen nombroses millores respecte a les
anteriors” i incorporen “noves propostes socials, entre
elles, una d’iniciativa ciutadana (...) l’Ordenança fiscal
núm. 17”.
Per part de BeC va parlar el
seu regidor, José Pérez, que va
lamentar no haver pogut arribar a consensos i va explicar
el vot negatiu del seu grup
municipal perquè les ordenances fiscals que es portaven
a aprovació “no les podem
sentir com a nostres”.
Finalment, el regidor Álvaro Pacheco va fer arribar
el punt de vista del grup de
l’AEB, anunciant el seu vot

en contra donat que, va afirmar “no hi ha cap ordenança
fiscal que modifiqui qualitativament o quantitativament
les que ja hi havia l’any passat”.
La modificació de les ordenances fiscals i el calendari fiscal per a l’exercici 2018
van ser aprovats amb 10 vots
a favor (PSC, PP i regidora
no adscrita) i 6 vots en contra
(AEB i BeC).
A partir d’ara, l’acord estarà
en exposició pública durant
30 dies hàbils. En cas que no
es presenti cap reclamació,
transcorregut aquest període,
els acords aprovats quedarien
definitivament aprovats.
Ple municipal del mes de
novembre
El dimecres, 29 de novembre
es va celebrar la sessió ordinària del Ple municipal d’enguany, que es va iniciar amb
la lectura del manifest de 25
N, en rebuig a la violència
masclista exercida envers les
dones.
A l’inici del Ple va excusar l’absència del regidor del
PP, Rafael Muñoz. Seguidament, es va aprovar amb els
vots a favor dels 8 regidors
del PSC, les abstencions dels
regidors de BeC i la regidora
no adscrita, Elisabeth Ruiz,
i els vots en contra dels regidors de l’AEB, la modificació
de crèdits número 18/2017,
del pressupost en vigor, en la

modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari.
També es va aprovar, amb
els vots favorables del PSC,
l’abstenció de la regidora no
adscrita i els vots en contra
de BeC i AEB, la pròrroga
de contracte privat de serveis d’assessorament i mediació d’assegurances subscrit
amb l’empresa AFIS CORREDORIA
D’ASSEGURANCES. El termini de la
pròrroga és d’un any, a partir
de l’1 de gener de 2018, en
les mateixes condicions establertes al contracte vigent. El
text va ser defensat per la tinenta d’alcaldessa Montserrat Jiménez, que va afirmar
que “s’havien obtingut bons
resultats d’aquest mediador”.
Al seu torn, Eli Ruiz, regidora no adscrita, va defensar
la seva abstenció, donat que
desconeixia “els diners d’estalvi per a l’Ajuntament que
suposava aquest servei”. En
aquesta idea van coincidir la
resta de grups. José Pérez, del
grup municipal BeC, va defensar el seu vot en contra,
donades les “mancances d’un
informe econòmic d’estalvi” i va mostrar incertesa davant les “clàusules d’exclusivitat” que conté el contracte.
El punt de vista d’AEB va ser
defensat pel regidor Álvaro
Pacheco, que també va manifestar que calia “un estudi
que justifiqués la pròrroga
del contracte”.
El següent punt en l’ordre
del dia va ser la pròrroga del

contracte de gestió del servei
de manteniment i neteja dels
jardins i espais lliures municipals, a càrrec de Fundació
Privada Tallers de Catalunya. El punt va ser aprovat
amb els vots a favor del PSC
i l’abstenció de la resta de regidors: BeC, AEB i la regidora no adscrita, Elisabeth
Ruiz. En aquest punt, el regidor de BeC, José Pérez, a
l’espera de mantenir una reunió amb la direcció de la
Fundació, va posar en valor
la seva “tasca social”, però va
suggerir a l’Ajuntament que
“s’hauria de ser més persuasiu amb les condicions de
treball”. Al seu torn, la regidora de l’AEB, Teresa Carceller, va fer una crida a “no
abusar de les pròrrogues”,
ja que segons el seu criteri,
aquest fet impedeix “millorar
les condicions de les persones que hi treballen”.
Per últim, es va aprovar per
unanimitat de tots els regidors i regidores, una moció
presentada per BeC, per a la
implantació d’un servei de
reutilització de productes a
la deixalleria. En aquest sentit, s’insta el govern municipal a realitzar un estudi, en
un període de sis mesos, per
posar en marxa un servei per
reutilitzar objectes de la Deixalleria, que es trobin en bon
estat de conservació i funcionament, i conseqüentment,
dotar el projecte dels recursos i les eines informàtiques
necessàries per poder donar el servei a partir de l’any
2018. n
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Presentació de la diagnosi de
convivència a Badia del Vallès
Durant l’últim any, l’empresa IDEES, amb la coordinació
de la Diputació de Barcelona,
ha estat elaborant, a petició de
l’Ajuntament, una diagnosi de
convivència per esbrinar les necessitats específiques de la nostra ciutat en aquest aspecte, i
donar orientació sobre com millorar l’organització i les actuacions municipals sobre l’abordatge de la convivència que s’estan
duent a terme des del consistori,
les associacions i la ciutadania.
L’estudi s’ha dut a terme a partir de l’anàlisi d’indicadors socioeconòmics i demogràfics del
municipi i entrevistes en profunditat a personal tècnic de
l’Ajuntament, ciutadania, grups
polítics i entitats.
Amb l’informe resultant, s’han
elaborat una sèrie de propostes d’actuació amb l’objectiu de
promoure la convivència al voltant de sis reptes:
- Potenciar projectes que fomentin la convivència a l’espai
públic i als equipaments de
Badia del Vallès.
- Fomentar l’educació i la sensibilització per a la convivència.
- Promoure projectes concrets

per millorar la convivència a
les comunitats veïnals.
- Impulsar polítiques d’igualtat
i de gestió positiva de la diversitat.
- Promoure el valor de la coresponsabilitat i incrementar la
participació ciutadana.
- Millorar el treball en xarxa entre serveis municipals per articular la gestió de la convivència.
De manera resumida, els resultats estableixen, per una banda,
que cal treballar la convivència
des d’una perspectiva global, treballant de forma transversal a tot
l’Ajuntament en les seves diferents àrees i facilitant la participació ciutadana amb la constitució
d’assemblees veïnals que suposin
un canal de relació directa amb
l’Ajuntament. I, per una altra

banda, crear un servei de mediació ciutadana que fomenti la cultura del diàleg i la convivència i
doni eines a les comunitats veïnals
per millorar la seva organització
interna, entre d’altres.
Els resultats de la diagnosi es van
presentar el passat dia 7 de novembre, en un acte que va comptar amb la presència de Josep
Martínez, tinent d’alcaldessa de
l’Àrea de Presidència; Mireia Juncadella, tècnica de la Diputació
de Barcelona; Cristina Valls, tècnica de l’empresa IDEES, i Pilar
Argibay, tècnica de Convivència i
Civisme de l’Ajuntament. A més,
van ser convidades les persones
que van participar en les entrevistes que es van dur a terme per
elaborar aquesta fotografia de la
convivència al municipi. n

Continua la campanya contra
l’abandonament de deixalles
voluminoses al carrer
L’Ajuntament continua amb la
campanya informativa per demanar la col·laboració de la
ciutadania per mantenir els carrers de Badia del Vallès lliures
de deixalles voluminoses. Ara
ha arribat el torn dels més petits, que també s’han de conscienciar dels problemes que
provoca l’abandonament de
mobles i trastos vells a la via
pública. Així, aquests dies s’estan repartint a les escoles 1.500
bidons d’alumini amb el lema
de la campanya endegada fa
unes setmanes: “Els voluminosos, no els deixis al carrer sense
trucar”.

Concretament, la campanya
s’està explicant a l’alumnat de
les escoles, des de P3 fins a 6è.
Un grup de monitors els fa una
explicació d’uns quinze minuts a classe, adaptada al nivell
de l’alumnat (per exemple, als
més petits, se’ls explica mitjançant titelles).
Recordem que l’abandonament
d’aquest tipus de deixalles al
mig del carrer està expressament prohibit per l’Ordenança
municipal de neteja (art. 17.1:
“Es prohibeix abandonar mobles i estris particulars en espais d´ús públic”), que també

L’Ajuntament amplia el
servei d’assessorament
sobre hipoteques a l’IRPH

A partir d’ara, el Servei de
Consum de l’Ajuntament
atendrà tots els dijous, de
9.30 h a 13 h, amb la presència d’un advocat, consultes de
la ciutadania sobre les hipoteques vinculades a l’IRPH (Índex de Referència de Préstecs
Hipotecaris). Aquest servei
s’uneix als que ja s’ofereix en
referència a les clàusules terra,
gràcies al conveni establert entre la Diputació de Barcelona
i el Col·legi d’Advocats de Sabadell. Per ser atès, cal demanar dia i hora a l’OAC.

L’IRPH és, igual que ho és
l’Euríbor, un dels índexs que
utilitzen els bancs per actualitzar el tipus d’interès de les
hipoteques. L’IRPH, però, es
més elevat fet que provoca
que les quotes de les hipoteques vinculades a aquest índex també siguin més altes
que les que estan vinculades
a l’Euríbor. A més, l’IRPH
ha estat declarat en sentències judicials com un índex
poc transparent, del qual no
es va oferir prou informació
als consumidors. n

XXXVI Jornades
Associatives i Culturals
de Badia del Vallès
Els dies 21, 22, 28 i 29 d’octubre, van tenir lloc la trenta-sisena edició de les Jornades Associatives i Culturals de
Badia del Vallès, organitzades per la Federació d’Entitats
Culturals (FEC).
La inauguració va tenir lloc el dissabte 21, al Centre Antonio Machado. La festa es va allargar fins a la nit, amb
un ball hippy amb concurs de disfresses inclòs. Diumenge, les pistes del costat del centre A. Machado van acollir
des d’un Ral·li fotogràfic fins a demostracions de taitxí o
desfilades de moda, entre d’altres. També, van haver inflables per als més petits.

Els bidons que s’han repartit per les escoles
amb el lema de la campanya

preveu una sanció de 30 euros
per a la persona infractora.
La recollida de deixalles voluminoses es duu a terme els dimecres, prèvia trucada al telèfon gratuït 900 70 71 71. n

El cap de setmana següent, dissabte al matí, va tenir lloc
la Mostra d’Entitats, xocolatada, zumba i, fins i tot, un
espectacle de circ i clowns. A la tarda, concerts corals, demostració de balls i bingo solidari, entre d’altres. Com a
colofó de les jornades, diumenge 29 es va celebrar un dinar de germanor, un concert a càrrec de la Coral Ginesta
i la Coral de Lliçà, i fins i tot havaneres acompanyades de
rom cremat amb el grup Nus Mariner. n
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Inauguració de l’exposició sobre el
sisè centenari de l’arribada del poble
gitano a Catalunya
El 6 de novembre va tenir lloc la
inauguració de l’exposició “600
anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya”, que va tenir
lloc a la Biblioteca Vicente Aleixandre.
Una cinquantena de persones va
assistir a l’acte de presentació que
va comptar amb la participació
del tinent d’Alcaldessa de l’Àrea
d’Acompanyament a les Persones, Ivan Sanz; el tècnic del Pla
integral del Poble Gitano, Manel
Carbonell, i Juani Torres, representant de l’associació Tumenge
Cali.
En el seu discurs, el regidor Ivan
Sanz va destacar el paper de l’associació de dones gitanes Tumenge Cali, especialment pel que fa a
integració i la inclusió social de la
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població gitana a la nostra ciutat.
Sanz va recordar que la diversitat
cultural de Badia és un enriquiment per a la ciutat i que Badia
del Vallès segueix apostant per
la bona convivència i el coneixement mutu de les cultures presents al seu sí.
Amb aquesta mostra, que es podrà visitar a la biblioteca fins el

15 de novembre, la ciutadania
de Badia podrà conèixer la història més profunda d’un poble que
sempre ha format part del municipi. “600 anys de l’arribada del
poble gitano a Catalunya” és una
exposició itinerant que la Generalitat va organitzar amb motiu
del sisè centenari d’aquesta efemèride que va tenir lloc el novembre de 2015. n

Badia recull més de mitja tona d’aliments com a part
del Gran Recapte d’Aliments 2017
Badia del Vallès ha tornat a demostrar ser una ciutat d’allò més solidària. Entre divendres i dissabte, 1 i 2 de desembre, els ciutadans i les ciutadanes de Badia van aportar un total de 5.620 kg
d’aliments com a part del Gran Recapte d’Aliments 2017.
En la recollida van participar els tres supermercats de Badia: l’establiment de Mercadona i els dos
que Dia té a la ciutat. En els torns de recollida d’aliments, han col·laborat entitats com el Voluntariat Social i l’Olivera, l’escola la Sardana, entre d’altres, i ciutadans i ciutadanes a títol individual. En total, una trentena llarga de persones voluntàries.
Els aliments recollits han anat a parar a les dues entitats de la ciutat, que tenen conveni amb la
Fundació del Banc dels Aliments: la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè i la Botiga Social
de l’Olivera. n

Presentació de la
campanya Tracta’m bé
per fomentar el bon
tracte cap a la gent gran

Participants de la presentació de la campanya “Tracta’m bé”

El 21 de novembre, l'Auditori de Badia del Vallès va acollir
la presentació de la campanya
TRACTA'M BÉ, un acte organitzat per la Federació d'Entitats
Culturals de Badia del Vallès.
La campanya "Tracta'm bé",
creada i promoguda pel Consell
Comarcal del Solsonès des de
l'any 2012, neix amb l'objectiu
de prevenir els maltractaments
envers la gent gran i fomentar
els bons tractes cap a aquest col·
lectiu. En aquest sentit, pretén
contribuir a la prevenció i sensibilització d'aquesta problemàtica fomentant la reflexió i el
debat social sobre l'envelliment
digne i la cura de les persones
grans.

A l'acte de presentació van participar el president de Creu
Roja, Josep Masip Suets; la directora de l'oficina de la Caixa
av. Tibidado, Maria Pilar Gómez; la presidenta i el tresorer de la FEC, Merche Corzo
i Juan Sánchez, i l'alcaldessa de
Badia del Vallès, Eva Menor.
Després de l'acte de presentació, va tenir lloc una xerrada a
càrrec de la tècnica de la Creu
Roja, Natàlia Gil Ayuga, sobre
bons tractes a la gent gran. La
cloenda de la campanya va anar
a càrrec de l'alcaldessa Eva Menor, qui va reflexionar sobre els
orígens de la violència i com les
persones la normalitzen des de
la infància. n
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

Elecciones el 21D: ¡Ahora soluciones!

BADIA ENVELLEIX

El pasado 25 de octubre, el grupo municipal del PSC Badia presentó en el pleno del Ayuntamiento de Badia, la propuesta de acuerdo titulada Encara som a
temps: eleccions!. En esta propuesta, el PSC manifestaba su rechazo a la independencia unilateral y planteaba como alternativa el diálogo sereno y constructivo en
Catalunya, que fue rechazada por el Grupo Municipal de AEB y la abstención de
BeC. Horas después de finalizar el pleno, Carles Puigdemont citaba a los medios
de comunicación para convocar elecciones y después de recibir presiones por parte
de varios líderes independentistas, el entonces President de la Generalitat, declaró la
independencia de Catalunya. Después de esta declaración fallida, algunos ayuntamientos vecinos decidieron quitar sus banderas del ayuntamiento, otros esperaban
un reconocimiento internacional, otros partidos locales como el AEB celebraban la
independencia en sus cuentas de Twitter… Una declaración de independencia unilateral que provocó que más de mil empresas cambiasen la sede fiscal de Catalunya,
que cerca de tres mil empresas decidieran cambiar su domicilio social, que el turismo
haya descendido los últimos meses en Catalunya. Incluso que se perdieran oportunidades, como, por ejemplo, que Barcelona fuera la sede europea del Medicamento.
Ni qué decir de la fractura social que existe en nuestras calles, o que la revolución de
las sonrisas se convierta en cabreos de los ciudadanos, después de paralizar Catalunya
con una huelga general política. Nos sorprende que haya quien se alegre. Una declaración de independencia que ha provocado la aplicación del 155 de la Constitución,
no deseada por nosotros, pero inevitable, y que ha tenido como efecto inmediato la
convocatoria de elecciones. Y ahora… Nos encontramos delante de las elecciones, las
más importantes en la historia de la Catalunya moderna, tenemos la oportunidad de
frenar el gobierno independentista que solo nos ha provocado un desastre social, político, económico e internacional. La única solución posible es votar, el 21D, a Miquel Iceta. Porque es la única persona capaz de crear un gobierno alternativo, teniendo una postura clara, en busca del diálogo como herramienta de debate político. Los
socialistas ofrecemos una alternativa a las posturas independentistas e inmovilistas y
pretendemos sustituir la unilateralidad por el acuerdo, creyendo que es la única forma de resolver el problema. El PSC es la única candidatura de izquierdas no independentista. Ciutadans es el partido muleta del PP y Catalunya en Comú no tendrá
problema en dar el gobierno a los independentistas, como ya ha hecho Ada Colau en
el Ayuntamiento de Barcelona. El programa electoral del PSC es claramente de izquierdas. Se basa en un desarrollo económico y dinámico, en un territorio sostenible,
en valores, cultura y educación. En crear una sociedad inclusiva, justa y cohesionada.
En aplicar una democracia fuerte. En defender lo público, la política y las instituciones al servicio de las personas y, sobre todo, en tener una relación federal entre Catalunya y el resto de España. ¡Por ello el 21D… ICETA President! ARA Solucions!
¡NO a la independencia, SÍ al diálogo!

L’envelliment de la població al món occidental és un fet innegable. Cada
vegada més i més persones viuen més i més anys. Cal que reflexionem sobre si viure més anys equival amb viure en condicions dignes. Badia va arribar a tenir més de 24.000 habitants i ara amb prou feines arriba als 13.500.
Aquelles famílies nombroses que vivien juntes s’han anat desmembrant,
molts fills han anat a viure fora i el fenomen de persones grans que viuen
soles creix sense aturador. A més, l’estructura d’alguns pisos a Badia fa que
moltes persones vegin limitada la seva mobilitat perquè no disposen d’un
ascensor a pla. És cert que l’administració pública destina (i destinarà) cada
vegada més recursos a l’atenció de la gent gran però, al nostre entendre, les
necessitats de la gent gran van més enllà de polítiques assistencialistes que
no tenen present que tracten amb persones amb necessitats emocionals indubtables. És important que els nostres majors tinguin metges i s’alimentin
adequadament però no és menys cert que com a societat hem de fer una reflexió sobre com abordem la darrera etapa de les nostres vides. La família hi
té molt a dir, però també els cercles socials que les persones establim. Vivim
sense conèixer el veí i quan veiem algú nou a l’escala no sabem si ve de visita a fa més de 6 mesos que hi viu. Estem oblidant els orígens mediterranis
de la nostra societat i evolucionem cap a un model nòrdic on cadascú ha de
ser autosuficient i buscar-se la vida. El resultat és la soledat, la depressió i un
model social individualista que no ens fa més feliços si no tot el contrari.
Recentment, vam tenir coneixement de dos veïns grans que van perdre la
vida i que ningú no va a trobar a faltar durant dies.
La cohesió social es fa al mercat, a l’escola, al forn, a la perruqueria i al replà
de l’escala. Només amb la reflexió profunda de tots nosaltres de com tractem
els nostres majors bastirem una societat no només millor sinó sobretot digna.
No hi ha fórmules màgiques per abordar-ho i potser pensar que tots nosaltres som majors en potència ens ajudarà en aquest repte tan colossal.
D’altra banda, la sobrevaloració que es fa de l’eterna joventut i tot el
que és nou al sistema capitalista no ajuda a valorar la gent gran.
L’estructura social i econòmica a Catalunya dificulta que els fills i filles puguin atendre correctament els seus majors, sens dubte, però no podem fiarho tot a les institucions i als seus serveis socials.
Badia té una problemàtica social tan important que l’atenció a la gent gran
és només una de les potes del complicat engranatge de serveis socials.
Potser entenent que tots i cadascun de nosaltres som agents socials començarem a posar fil a l’agulla de manera adequada.
És responsabilitat de totes.
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Partit Popular de Badia del Vallès

NO MORIM, ENS MATEN!

El PP en estas elecciones apuesta por un gobierno pro España y pro Constitución en Cataluña. Apostamos por devolver la normalidad y esperamos gobernar junto al resto de constitucionalistas para garantizar la apertura de una época de diálogo, seguridad jurídica y convivencia.
El futuro de España se juega, también, en Catalunya el próximo día 21. Nos jugamos el bienestar de los catalanes en el futuro próximo y en las próximas generaciones, la aplicación del
155 ha permitido convocar elecciones para restituir la normalidad en Cataluña y el orden
constitucional.
La solución de los problemas de Catalunya pasa por más Constitución y por más diálogo,
renunciando a romper.
El lema de nuestra campaña; es “España es la solución”.
Tiene que haber diálogo, pero un diálogo , que se debe dar entre los catalanes, siempre y cuando los separatistas renuncien a su idea preconcebida. Una idea de agravio y superioridad
frente al resto de catalanes no separatistas y bajo la condición sine qua non de que dicho
diálogo se produzca dentro del orden constitucional.
Cualquier otro resultado, sea confuso, de empate y de victoria del separatismo es la garantía
del retorno a la inestabilidad, el acento del conflicto social y la caída sin fin de la economía
catalana.
Vamos a hacer una campaña en la que no nos cansaremos de contar que para Catalunya,
España es la solución. Que queremos un gobierno que gobierne para todos, afirmando que
vamos a hacer una campaña a favor de España, y de que Catalunya sea motor, líder y parte
fundamental de España.

Cada 25 de novembre commemorem el dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes reivindicant el dret de les dones a viure lliures de violències. La lluita incansable del moviment feminista afronta la necessitat de cercar solucions a aquesta greu xacra patriarcal.
Aquest any 44 dones han estat assassinades per criminals masclistes. Una dada que no reflecteix
l’abast real del feminicidi atès que només es contemplen els assassinats comesos en l’àmbit de la
parella o ex-parella. El fenomen d’atemptar contra la vida de les criatures ha pres unes dimensions cruelment alarmants aquest 2017; 8 nens i nenes han estat assassinats pel seu pare, un
agressor masclista que pretenia causar el major mal a la mare, matant al seu fill o filla.
Vivim en un sistema que crea desenes de criminals cada any i milers d’agressors en potència.
I que a més en fa un tractament mediàtic amb grans dosis d’irresponsabilitat en determinats
mitjans de masses. Ho hem vist amb la sobreexposició mediàtica en cassos com el de Juana Rivas o el de la Manada dels San Fermines on, de manera impune, es posa el focus sobre
la credibilitat de la dona víctima i es promouen tòpics i prejudicis masclistes que atempten
contra la seva dignitat i la de totes les dones.
Les respostes institucionals encara no són capaces d’abordar amb eficàcia les amenaces del
masclisme. L’any 2017 ha vist la llum el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, una llarga reivindicació que, si bé ha aconseguit impulsar un bon nombre de mesures, també deixa
pel camí altres importants reivindicacions feministes. La incapacitat dels partits conservadors de situar les violències vers les dones en el pla ideològic que li correspon, el de la ideologia masclista i, alhora, la seva negativa a reconèixer el sistema patriarcal com a ordre
social que perpetua les discriminacions de gènere; esdevé l’arrel del conflicte polític. És
aquest el fet que avui està lesionant les expectatives de transformació social necessàries per
eradicar les violències masclistes.
A Catalunya es va impulsar l’Acord Social i Polític, amb ampli suport al Parlament, però, del
que no se n’ha obtingut cap fruit. La manca de voluntat política del govern català ha quedat
palesa en les retallades pressupostàries de fins al 24% en violència masclista i, en el nul desplegament de la Llei d’Igualtat i de les polítiques i serveis de la Llei del dret de les dones a
eradicar les violències masclistes.
La importància de superar i desbordar els espais governamentals per a impulsar les polítiques
públiques continua sent una reivindicació necessària. Un Pacte d’Estat o un Acord Social i Polític han de ser instruments reals per a implicar la societat civil, agents socials i polítics i tots
els àmbits institucionals, en la tasca de desenvolupar estratègies de lluita contra les violències
masclistes. Només des de marcs amplis, que es reconeguin en la diagnosi i les propostes del
feminisme per abordar la lluita contra les violències masclistes, podrem situar l’esperança
de canvi que aturi aquesta xacra. Per això, des de Badia en Comú creiem que ens cal anar
més enllà i no defallir en la lluita contra la violència de gènere. Ens cal exigir el desplegament
de les mesures acordades i la dotació pressupostària necessària. Hem d’enfortir els instruments
d’anàlisi, implementar la formació a professionals de tots els àmbits, incrementar la inversió
pública en polítiques educatives, intervenir en l’àmbit de la publicitat, la comunicació i la reproducció cultural de manifestacions sexistes, misògines, lesbofòbiques i transfòbiques. Cal
avançar en la garantia dels drets de les dones al sistema judicial, així com garantir els drets econòmics de les dones supervivents i els seus fills i filles. Especialment, cal desenvolupar mesures
que eliminin les dobles i triples discriminacions que pateixen dones en situacions administratives irregulars, de minories ètniques o migrades, amb diversitats funcionals o dones grans. I mirant el futur, ens cal intervenir en les adolescències. En resum, cal intervenir sobre el sistema
de valors i creences que perpetua la masculinitat masclista fent visible que la responsabilitat de les violències masclistes són de qui les exerceix i de qui participa a perpetuar-les.
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Gran actuació de Joel Flores i Jesús Oviedo en el
Campionat d’Espanya de Joves Promeses de Tir amb
carrabina d’aire comprimit
En la competició per equips del Campionat d’Espanya de Joves Promeses, Flores es va emportar la medalla d’or i Oviedo, la de plata. Els
badiencs també van prendre part en el Campionat de Catalunya absolut, en el qual van quedar tercers -i medalla de bronze- per equips.
El cap de setmana del 4 i 5 de
novembre, va tenir lloc a Logroño (La Rioja) el Campionat
d’Espanya de Joves Promeses de
Tir amb carrabina d’aire comprimit.
Els badiencs Joel Flores i Jesús
Oviedo van prendre part en la
competició, que es va caracteritzar pel seu alt nivell. Juntament amb els seus companys,
Joel Flores es va emportar la
medalla d’or en proclamar-se
campió per equips, amb un total de 1.188,3 punts. Per la seva
banda, l’equip de Jesús Oviedo
va quedar subcampió, i medalla
de plata, amb una puntuació de
1.180,3.
En la competició individual, Flores va quedar sisè en

El Badienc Joel Flores (dreta), medalla d’or per equip i sisè en categoria individual / Foto cedida
per la familia de J.Flores

Jesús Oviedo (centre), subcampió per equips i desè en idividual / Foto cedida per la
familia de J.Flores

la seva categoria, amb 395,7
punts, posició que li va valer
un diploma, mentre que Oviedo va finalitzar desè, amb
391 punts.

part en categoria junior 60 trets.
Joel Flores i Jesús Oviedo, fent
equip amb Francesc Magrané,
van quedar tercers -i medalla de
bronze- amb una puntuació de

El cap de setmana 11 i 12 de
novembre, també va tenir lloc a
Mollet del Vallès , el Campionat
de Catalunya absolut, en el qual
els dos badiencs van prendre

1.756,4. En la competició individuals, Jesús Oviedo va quedar
en una meritòria quarta posició
i mentre que Joel Flores va quedar onzè. n

Curs de Gestió Esportiva destinat a entitats
El Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sud va organitzar
un curs de Gestió Esportiva
destinat a entitats esportives
del nostre municipi. El curs es
va estructurar en dues sessions
que es van impartir a la Biblioteca Vicente Aleixandre.

El curs pretén proporcionar eines
per a la gestió econòmica, jurídica
i del personal de les entitats esportives des d’una vessant pràctica.
La realització d’aquesta acció formativa, que té el suport
de l’Ajuntament i la Regidoria

d’Esports, neix fruit de les demandes per part dels clubs pels
canvis normatius, les exigències
de gestió de les diferents administracions i les dificultats que
es troben els directius d’aquestes
entitats (sense ànim de lucre) a
l’hora de gestionar el club. n

Primera sessió dels curs de Gestió Esportiva per a entitats esportives
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Presentació dels equips del CD Badia del Vallès
Fotos cedides pel CD Badia del Vallès

D’esq. a dreta: Josep Martínez, Loli
Jiménez, Eva Menor, Francisco Garcia
“Curro”, Antonio Rodríguez i Jordi Jacas

El divendres 20 d’octubre, va
tenir lloc la presentació dels diferents equips del Club Deportivo Badia del Vallès. L’acte, al
qual van assistir més de 300 familiars dels jugadors i jugadores,
va comptar amb la presència de
l’alcaldessa de la ciutat, Eva Menor, i els regidors d’Esports, Josep Martínez, i Cultura, Antonio Rodríguez.
La presentació va començar amb
la intervenció del nou president
del club, Francisco García, qui
va agrair a tots els assistents la
confiança dipositada en la nova
Junta Directiva i en el club.
García va anunciar l’inici d’un
nou cicle esportiu, del qual espera obtenir molt bons resultats,
gràcies a l’aposta per l’educació
en valors, pel creixement personal dels i les esportistes del club
i per la integració, sempre amb

Equip Benjamí C del CD Badia del Vallès

Equip Benjamí A del CD Badia del Vallès

Equip Pre-Benjamí A del CD Badia del
Vallès

Equip Aleví E del CD Badia del Vallès

Equip Aleví D del CD Badia del Vallès

Equip Juvenil A del CD Badia del Vallès

Patufets del CD Badia del Vallès

Equip Amateur A del CD Badia del
Vallès

l’objectiu d’aconseguir nous
èxits i ascensos esportius.
Per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès va intervenir el regidor d’Esports, Josep Martínez,
que va informar de les millores
que s’han dut a terme al camp
de futbol i de les que es faran
properament, fent palès el compromís del consistori amb la
promoció de l’esport a la nostra
ciutat.

En el transcurs de l’acte es van
presentar els 19 equips que actualment formen el CD Badia
del Vallès, amb un total de 280
jugadors/ores. Aquests equips
són:
- Amateur A, Tercera Catalana
- Juvenil A, Segona divisió
- Juvenil B, Segona divisió
- Cadet A, Primera divisió
- Infantil A, Primera divisió
- Infantil B, Segona divisió

Plata per la badienca Marian Polo
al campionat del món de natació
a Ciutat de Mèxic
Amb 15 anys va ser la benjamina
de la delegació espanyola en els
Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. Ara, als seus 17 anys acabats
de fer, Marian Polo ha deixat la
seva signatura en el campionat
del món de natació a Ciutat de
Mèxic després de conquistar una
plata en els 100 metres braça
SB13, la número 32 per a Espanya en aquesta competició.
La jove nedadora, que en la jornada anterior va pujar al podi en
els 50 lliure amb un bronze, va
sumar la seva segona medalla en
aquest Mundial en la braça, un
dels seus estils més forts. L’esportista catalana del CN Badia va
prendre la segona posició des que

es va llançar a la piscina i després
del viratge va obrir distàncies
amb els seus rivals. Al final, es va
endur la plata amb un temps d’1:
24.15, que suposa millor marca
personal.
Marian, que va néixer amb nistagmos (moviment involuntari
dels ulls) i albinisme ocular, és un
talent precoç amb molta ambició, potencial i tècnicament molt
completa, que ha donat un salt
de qualitat en la seva progressió
aquesta temporada sota les ordres
de Jaume Marcé en CAR de Sant
Cugat. És una de les apostes de
futur per a la natació espanyola
però ja està brillant i alternant-se
entre les millors del món. n

Font: http://www.dxtadaptado.com/

- Infantil C, Segona divisió
- Aleví A, Primera divisió
- Aleví B, Tercera divisió
- Aleví C, Tercera divisió
- Aleví D, Tercera divisió
- Aleví E, Tercera divisió
- Benjamí A, Primera divisió
- Benjamí B, Segona divisió
- Benjamí C, Tercera divisió
- Pre-Benjamí A
- Pre-Benjamí B
- Pre-Benjamí C
- Patufets

També es va fer la presentació
del nou Equip Tècnic Esportiu,
encapçalat per Mariano Guerrero, Samuel Aranda i Pepe Pedragosa, aquest últim com a entrenador de porters.
L’acte va finalitzar amb un moment molt emotiu, la sortida
dels més menuts, les grans promeses de club, “els patufets”,
que van entrar al camp de la mà
de l’equip Amateur. n
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Medi ambient

Neteja d’embornals,
reixes i canaletes
El mes d’octubre es van dur
a terme les tasques de neteja
d’embornals, reixes i canaletes
de la ciutat. Aquestes feines,
que estan incloses en la campanya semestral que realitza el
municipi, van a càrrec de l’empresa Neida SA i tenen com a
objectiu eliminar la brutícia,
les fulles i els papers que s’acumulen a l’interior d’aquests espais i que dificulten la recollida d’aigua els dies de pluja.
Aprofitem per recordar, arran de diversos caos d’embussaments detectats a la xarxa de

sanejament i clavegueram, que
les tovalloletes humides d’un sol
ús no s’han de llençar al vàter,
sinó que han d’anar a la fracció
de rebuig de les escombraries,
ja que el material de què estan
fetes no es degrada en contacte
amb l’aigua. Cada actuació del
servei de camió cisterna per solucionar aquests embussaments
costa entre 300 i 600 euros.
Des de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament es vol remarcar la
necessitat de col·laborar en la
correcta gestió dels residus domèstics. n

Control mensual de desratització
El dimarts, 24 d’octubre es va
dur a terme el control integrat
mensual de desratització de la
xarxa de clavegueram als embornals, registres i possibles
caus. L’actuació, de la qual
s’encarrega l’empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental
SA, va tenir lloc al tram dret
de l’avinguda del Cantàbric
(des de Glorieta Alió fins al

final de l’avinguda) i a l’avinguda de la Costa Brava, av. de
la costa Blava, c. de Menorca,
c. de Mallorca, av. d’Eivissa i
parc de les Illes Balears.
Aprofitem per recordar que,
per prevenir la proliferació de
la plaga de rosegadors, cal evitar llençar brossa al carrer i als
jardins comunitaris. n

Nou programa d’ajuda a la inserció
laboral per a persones aturades de
llarga durada, de més de 45 anys
L’Ajuntament de Badia del Vallès, a través del seu Servei Municipal d’Ocupació i els Serveis
Socials Bàsics, juntament amb la
Unitat de Salut Mental de Badia
i la Creu Roja de Sabadell, ha
endegat el programa “Retroba’t
amb la feina i amb l’empresa”,
adreçat a les persones aturades
de llarga durada. En la iniciativa
també hi col·labora l’Associació
d’Aturats de Badia del Vallès.
Cada dia són més les persones
que es troben en aquesta difícil situació i, des dels equips
de professionals involucrats en
el projecte, s’entén que l’estat
d’ànim es pot veure afectat per
aquest procés, cosa que dificulta més la implicació en la recerca de feina. Des del programa es
vol fer especial èmfasi a conèixer
i donar a conèixer empreses de
sectors laborals que, actualment,
tinguin força demanda, ja que
s’entén que aquest factor, juntament amb la importància de
tornar a connectar amb el món
laboral, són aspectes clau per a
la reactivació i la inserció laboral
de les persones aturades de llarga durada.

És per això que un grup de 15 a
20 persones treballarà, des d’una
metodologia participativa, en
sessions setmanals de dues hores
de durada. El programa, que es
desenvoluparà entre principi de
gener i començament de març,
està estructurat en tres línies
d’acció dividides en 12 sessions:
6 visites a empreses, 4 sessions
d’orientació laboral i 2 sessions
de desenvolupament i creixement personal.
Per poder formar part d’aquest
programa només es demana

tenir 45 anys o més, que faci un
mínim de dos anys que no es
treballa, compromís i motivació
per participar-hi i ganes per canviar la situació actual.
Si creieu que el programa està
pensat per a vosaltres i us hi voleu inscriure o rebre’n més informació, no ho dubteu i adreceu-vos al Servei Municipal
d’Ocupació de l’Ajuntament de
Badia del Vallès (av. de la Costa
Blava, s/n). Les places són limitades i la selecció de les persones
participants ja està en marxa! n

SMO: treballem per l’ocupació
Des del Servei Municipal
d’Ocupació (SMO) ja s’està treballant de cara a l’any vinent,
planificant les accions que es
duran a terme, entre elles, els
propers plans d’ocupació.
Aquests plans permeten donar
una oportunitat a persones que
es troben a l’atur, per canviar la
seva situació i millorar les habilitats laborals, reciclar-se i millorar, així, les possibilitats d’inserció laboral.
Les persones interessades a prendre part en el plans d’ocupació
han de comunicar-ho a l’Oficina
de Treball de Barberà del Vallès i
indicar tots els perfils laborals en
els quals estan interessades. Per
fer-ho, cal presentar el DNI i, si
fa temps des de la darrera visita,

també el currículum i l’informe
de la vida laboral.
El SMO és un recurs més en la
cerca d’un lloc de treball que

disposa, entre d’altres, de l’Espai
de Recerca de Feina (ERAF), i
que permet participar d’accions
i cursos de formació transversal i
ocupacional. n
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Els Clubs de Lectura de Badia del Vallès... en marxa! Nova oferta de cursos de català per a
persones adultes a Badia del Vallès

El passat 28 de novembre, més
d’una vintena de lectores dels
Clubs de Lectura Entre Palabras
i Compartim Lectures, van assistir a la 6a trobada de clubs de lectura de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de
Barcelona, gaudint d’una sortida
programada al Teatre Auditori de
Granollers, per veure la representació “Els tres aniversaris”, de Rebekka Kricheldorf, sota la direcció
de Jordi Prat i Coll, i el posterior
col·loqui amb els seus intèrprets.
En els darrers anys, el nombre de
clubs de lectura al nostre municipi s’han incrementat considerablement en nombre, tipologia i
lectors/es. Actualment, des de la
Biblioteca Vicente Aleixandre es
gestionen un total de 5 clubs de
lectura: un, en col·laboració amb
el Servei Local de Català, un altre
en col·laboració amb la Fundació Tallers Catalunya, i 3 que són
oberts a tota la ciutadania.
Els clubs de lectura són trobades
per a totes aquelles persones que
gaudeixen llegint i volen compartir els seus comentaris amb altres
lectors i lectores. La biblioteca
municipal subministra gratuïtament els exemplars dels llibres a
comentar, els hi cedeix l’espai en
ocasions, i sovint també organitza activitats culturals relacionades
amb les lectures, incloent rutes literàries, xerrades amb autors,...
Si voleu formar part d’un
d’aquests clubs de lectura, només
cal que us dirigiu a la biblioteca i
demaneu més informació. Podeu
triar entre:
• Club de lectura Entre Palabras: trobada mensual a la biblioteca (tercer dilluns de cada

El Servei Local de Català de Badia del Vallès (SLC) obre un període de matrícula per als cursos
presencials orals, escrits i a distància, que es faran el proper trimestre, gener-març de 2018.

més a les 19.00 h, on es comenta les lectura triada.
• Compartim lectures: trobada
setmanal a la biblioteca (cada
dilluns del mes, a les 18.30 h),
on es comparteix la lectura de
l’obra en veu alta.
• Llegint ens ho passem be: trobada setmanal de lectura comentada en veu alta, al Casal Cívic (cada divendres, a les 9.15 h).
Els dos primers clubs, comparteixen la mateixa programació lectora. Per al curs 2017-2018, les lectures programades són:
• Setembre 2017: La verdad sobre
el caso Harry Quebert, de Joël
Dicker.
• Octubre 2017: Años lentos, de
Fernando Aramburu.
• Novembre 2017: Set dies de
Gràcia, de Carla Gràcia.
• Desembre 2017: Dos mujeres en
Praga, de Juan José Millás.
• Gener 2018: La elegancia del erizo, de Muriel Barbery.
• Febrer 2018: La filla estrangera,
de Najat El Hachmi (autora
convidada a la propera edició
de la Festa de la Llengua Materna a Badia del Vallès, que tindrà lloc el proper 20 de febrer
de 2018).
• Març 2018: Recull de poemes,

La matrícula serà aquest mes de
desembre, en horari d’atenció al
públic:
- De l’11 al 21 de desembre,
matins de dilluns a dijous, de
10 a 13.30 h
- De l’11 al 14 de desembre,
també les tardes de dilluns i
dimecres, de 15.30 a 17 h

Els cursos començaran el 8 i el
9 de gener. Qui vulgui saber el
seu nivell de català ha de trucar
al SLC i fer una prova o una entrevista. n

Tel. 93 729 34 34
badia@cpnl.cat
2a planta Casal Cívic de Badia del Vallès
Més informació a: https://
www.facebook.com/badiadelvalles

Representació del Clubs de lectura de Badia del Vallès, assistents a la 6a trobada de clubs de la XBM
de la Diputació de Barcelona.

en commemoració al Dia Mundial de la Poesia (21 de març).
• Abril 2018: Si esto es un hombre,
de Pimo Levi.
• Maig 2018: Un cop morta, de
Laura Tejada (autora que visitarà el nostre municipi a la
• 3a trobada de clubs de lectura
de Badia del Vallès).
• Juny 2018: Los aires difíciles, de
Almudena Grandes.
Les visites i xerrades amb els autors, són activitats obertes a tota la
població del nostre municipi, i sovint s’emmarquen dins d’accions
culturals més extenses com ara la
Festa de la Llengua Materna, la
commemoració a Badia del Dia
Mundial de la Poesia o Sant Jordi,
organitzades des de la comissió de
lectura del Pla Educatiu d’Entorn
de Badia del Vallès. n

Dia Internacional de la Llengua Materna
El dimarts 20 de febrer, Badia del Vallès celebrarà per vuitè any
consecutiu el Dia Internacional de la Llengua Materna.
La celebració d’aquesta diada té el seu origen a Bangladesh i
se celebra des de 1953 per commemorar la mort d’uns estudiants en unes manifestacions pel reconeixement oficial de la seva
llengua, el bengalí.
El 1999, la UNESCO va aprovar la demanda de Bangladesh de
convertir aquesta festa en un dia de reconeixement internacional
i des de llavors, se celebra arreu del món amb l’objectiu de promoure la diversitat lingüística i reconèixer la llengua com un factor d’identitat cultural.
A la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia, a partir de les
17.30 h, s’organitzaran activitats sobre les llengües per als infants i per a tota la població. A les 19 h, hi haurà una xerrada
amb l’autora del llibre La filla estrangera, Najat El Hachmi. n
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Agenda actes de Nadal
Desembre
Dia 10, a les 12 h
Missa rociera y nadales a l’Església, a càrrec de
la Cofradía
Dia 14, a les 17.30 h
Cantada de nadales, a càrrec de l’Associació
Castilla la Manxa, al Casal d’Avis
Dia 16, de 9 h a 14 h
15è Mercat del Trasto, a la Plaça Major
Dia 16 , a les 21 h
Música en viu a càrrec dels grups: REVERB;
POSTIT i BLACK STAR, a la sala Roja del
Casal de Joves
Dia 17, de les 10 h fins a les 19 h
VII Fira de Nadal a càrrec de l’Associació de
Comerciants de Badia del Vallès, a l’avinguda de
Burgos.
Dia 22, a les 18 h
Audició Musical, a càrrec de l’AIGMB, a
l’Auditori Municipal

Dia 23, a les 17 h
II Festival de Ball, a càrrec de l’AIBMB, a la
Sala Roja del Casal de Joves
Dia 23, a les 17 h
Cantata de Nadal “Luz de los Hombres”, a
càrrec de l’Església Evangèlica Cristiana, al
Casal d’Avis
Dia 23, de 8:30 h a 20:30 h
12 hores de SPINNING NON-STOP, a la plaça
Major
Repte solidari a favor d’AFANOC. En José
María Rodríguez, “Rodry”, s’enfronta a un
repte solidari: 12 hores de “spinning” sense
parar, a favor de l’associació AFANOC, d’infants
i joves amb càncer. Aneu a la festa i col·laboreuhi, fent una aportació o comprant la gorra
d’AFANOC, dissenyada per Desigual.

Gener
Dia 5, a les 18,30 h
Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient
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S’acosta la nit més màgica de l’any
Ses Majestats els Reis d’Orient fa
dies que han iniciat el camí que
els portarà a Badia del Vallès, la
nit del 5 de desembre, per repartir regals entre tots els infants que
s’hagin portat bé durant l’any
que tot just acabem d’acomiadar.
Els tres reis arribaran a la nostra
ciutat cap a les sis de la tarda, moment que iniciaran el seu recorregut per alguns dels carrers de
la ciutat, per facilitar que petits
i grans els puguin sortir a rebre i
saludar. La tradicional cavalcada
iniciarà el seu recorregut a les 18
h, des del c. de Menorca i seguirà
per l’av. de la Costa Blava, l’av. de
la Costa Brava, l’av. de la Mediterrània, l’av. de la Via de la Plata,

l’av. del Cantàbric, el c. de Saragossa i enfilarà per l’av. de Burgos fins a aturar-se just davant de
la plaça Major. Un cop allà, cap
a les 19.30 h (aproximadament),
els Reis Mags seran rebuts per l’alcaldessa, Eva Menor, i tots junts
sortiran a saludar des del balcó de
l’Ajuntament. Tot seguit, els nens
i les nenes que s’hagin esperat per
poder lliurar la carta als Reis personalment, es podran acostar al
Tron Reial, que estarà situat, com
cada any, a la plaça Major. Mentrestant, l’Agrupació Musical
amenitzarà la màgica tarda, a ritme de nadales.
En cas de pluja, els trons reials es
traslladarien a l’Auditori Municipal.

Consells de seguretat
- Seguiu les instruccions del personal de seguretat.
- No us enfileu a cap objecte (contenidors, semàfors, senyals) ni
obstaculitzeu el pas de les carrosses.
- Quedeu-vos a les voreres i darrera les senyalitzacions de seguretat del pas de carrosses. No baixeu a la via per agafar caramels.
- No parleu ni feu senyals que distreguin el personal de seguretat
o els conductors, a excepció d’un accident o emergència.
- No us acosteu a les carrosses –encara que estiguin aturades- ni hi
pugeu si no heu estat prèviament autoritzats.
- Si detecteu alguna incidència, informeu-ne immediatament al
personal de seguretat o truqueu al 112 si és necessari.
- Protegiu-vos amb un calçat apropiat per evitar lesions. Si el fred
és intens, abrigueu-vos amb bufanda i barret.
- No empenyeu ningú per accedir a una zona concreta perquè podeu provocar una caiguda o allau.

- Porteu els nens agafats de la mà. Informeu-los dels riscos i de
què han de fer en cas de pèrdua.
- Si trobeu un menor perdut, acompanyeu-lo immediatament a la
policia o a equips de seguretat.
- Porteu la documentació sempre a sobre.
- Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.
- Abans d’anar a la cavalcada estigueu atents a les informacions
oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, així com
les que apareguin als mitjans de comunicació.
- Recordeu que no heu d’envair l’espai del recorregut ni travessar
en el moment de la cavalcada.
- Especialment, mantingueu-vos allunyats dels vehicles i carrosses.
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