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El Nadal arriba a Badia del Vallès
Ja som a les portes de les festes de Nadal.
Des del passat dia 8, alguns dels carrers
principals de la ciutat ja llueixen el llums
nadalencs, contribuint a crear ambient de
cara a aquestes festes. Com cada any, per
celebrar aquestes dates tan entranyables,
Ajuntament i entitats organitzen activitats,
algunes de les quals han esdevingut ja tradicions a la nostra ciutat.
Per començar, el diumenge dia 11, l’Agrupació Musical de Badia del Vallès va oferir
el tradicional concert de Santa Cecília, en
el qual els membres de l’entitat van interpretar cançons de grans musicals. Al seu
torn, l’Agrupació d’Integrants de Grups
Musicals de Badia del Vallès (AIGMB)
ha organitzat, el divendres 16, una audició perquè els alumnes puguin mostrar a
les famílies tot allò que han après a cantar
i tocar amb el seus instruments musicals
durant el curs. L’esdeveniment, que tindrà
lloc a l’Auditori Municipal a partir de les
18 h, serà obert al públic.
El darrer cap de setmana abans de Nadal
arriba farcit de propostes. Per una banda, durant tot el cap de setmana, la plaça de les Entitats es transformarà, gràcies
a la Cofradía Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, en un pessebre vivent que tindrà també un vessant solidari: les persones que s’hi acostin poden
aportar, de manera voluntària, un quilo de
menjar no perible (llegums, pasta, etc.) o

una joguina. Paral·lelament, el dissabte 17
la plaça Major acollirà una nova edició, la
dotzena, del Mercat del Trasto.
Ja diumenge, al migdia, hi haurà concert de
nadales a l’Auditori, a càrrec de la Cofradía,
on quatre coros cantaran un repertori de 12
nadales. Un cop finalitzat el concert, els
cantaires s’acostaran al pessebre vivent per
cantar-hi més cançons de Nadal. A la tarda, a partir de les 18 h, la sala polivalent de
l’edifici Antonio Machado serà l’escenari de
la cantada de l’Església Evangèlica. La seva
coral, formada per 25 persones, cantarà una
quinzena de nadales intercalades amb poesies de caràcter religiós.
Així mateix, durant tot el diumenge, l’av.
de Burgos estarà ocupada amb les paradetes de la VI Fira de Nadal, que enguany tindrà com a temàtica Disney. A partir de les
10.30 h i fins les 21 h, a l’artèria principal
de Badia, es succeiran desfilades, visites de
personatges màgics, sortejos, tallers infantils, música i molt més. A causa de la celebració de la fira, organitzada per l’Associació de Comerciants, el tram central de
l’av. de Burgos (entre els números 28 i 42)
romandrà tallat al trànsit entre les 7 h del
matí i la mitjanit de diumenge. Per aquest
motiu, la parada d’autobús que hi ha a l’alçada de l’Ajuntament quedarà suprimida
durant aquest espai de temps, tot i que serà
la única, així que la ciutadania podrà utilitzar qualsevol de les altres parades existents.

Calendari de festius per al 2017
- 6 de gener: Reis
- 27 de febrer: Festa local
- 14 d’abril: Divendres Sant
- 17 d’abril: Dilluns de Pasqua Florida
- 1 de maig: Festa del Treball
- 5 de juny: Festa local, Dilluns de
Pasqua Granada, Pasqua
- 24 de juny: Sant Joan
- 15 d’agost: L’assumpció

- 11 de Setembre: Diada Nacional de
Catalunya
- 12 d’octubre: Festa Nacional
d’Espanya
- 1 de novembre: Tots Sants
- 6 de desembre: Dia de la Constitució
- 8 de desembre: La Immaculada
- 25 de desembre: Nadal
- 26 de desembre: Sant Esteve

Com cada any, l’Associació de Vidus i Vídues ha muntat el
pessebre que llueix a l’Ajuntament

La tarda del dimarts 20 de desembre, l’Associació de Vidus i Vídues oferirà una cantada
de nadales a les persones usuàries del Centre
de Dia. A més, aquesta associació s’ha encarregat, com fa cada any, de muntar el pessebre
que hi ha al vestíbul de l’Ajuntament.
Els actes de celebració de les festes nadalenques es clouran amb la Cavalcada de
Reis, que se celebrarà la tarda del dia 5 de
gener, a partir de les 18 h. La comitiva sortirà de l’edifici Antonio Machado i recorrerà els carrers de Menorca, del Cantàbric,
les avingudes de la Costa Brava, de la Mediterrània i de la Via de la Plata per tornar
a passar pel c. del Cantàbric i baixar pel c.
de Saragossa fins a l’av. de Burgos. La cavalcada finalitzarà a la plaça Major.
L’Ajuntament de Badia del Vallès aprofita per desitjar a tota la ciutadania bones
festes i feliç any nou i convida tothom a
prendre part de les diferents activitats que
tindran lloc a la ciutat. n

Fe d’errates
En el darrer número de l’Informatiu vam
publicar, per error, que Carles Santos
és exentrenador de Marian Polo, tot i
que en segueix sent l’entrenador (pàg.
17). A més, a la pàg. 3, citàvem el
president de l’associació Badia per un
Habitatge Digne i els Drets Socials com
a José Antonio Moreno, quan el seu
cognom és Montero.
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Comerç

L’Ajuntament impulsa un projecte de
suport, acompanyament i orientació als
comerços de la ciutat
La regidoria de Promoció Econòmica i Comerç
de l’Ajuntament ha impulsat, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, el projecte Posar
en valor el comerç local.
Aquest projecte té com objectiu
acompanyar i orientar els comerços de Badia del Vallès que hi han
volgut participar i ajudar-los a potenciar els seus valors més apreciats sense renunciar a posar en
pràctica les actuals tècniques de
marxandatge o les noves tendències en aparadorisme i comunicació.
En el marc d’aquest projecte, un
expert en marxandatge visual i
gestió de l’espai va visitar aquests
establiments i els va aconsellar
com potenciar i rendibilitzar al
màxim la superfície de venda
amb mètodes de fàcil aplicació i
d’inversió nul·la.
Els hàbits de compra han canviat, així que cal també canviar el
hàbits de venda. És per aquesta
raó que, des de l’Ajuntament, es
va considerar necessari donar un

suport especial perquè els comerços del municipi aconsegueixin
millor la seva imatge i, de retruc,
les vendes. El comerç de Badia ha
de ser un espai viu, on el producte sigui el principal protagonista i
on, a la vegada, es noti l’empremta de la persona propietària. Un
bon rètol, una bona distribució
del producte, un aparador atractiu, una aroma concret, un recorregut coherent, i molts altres
detalls ajuden a identificar un comerç, a fidelitzar el client i, per
descomptat, a fer que aquest negoci sigui únic i rendible.
En aquest projecte hi participen
10 comerços i 3 parades del mercat municipal que, en aquests
moments, es troben a l’espera del
lliurament dels informes, amb les
orientacions que els han d’ajudar
a millorar els seus negocis. n
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Badia del Vallès celebra un mercat medieval
Molta ciutadania es va acostar, tot passejant, a la plaça Major, que va acollir les paradetes d’artesania i alimentació
d’ambientació medieval.
Els dies 19 i 20 de novembre va
tenir lloc un Mercat Medieval a
la nostra ciutat. Ja des de primera
hora de dissabte, la plaça Major,
que va ser l’espai que va acollir la
fira, mostrava una gran afluència de públic, que es va mantenir,

amb més o menys intensitat, durant tot el cap de setmana. Engalanada per a l’ocasió, la plaça estava plena de parades de tota mena:
de sabons, d’espècies i fruita seca,
d’herbes medicinals i aromàtiques, d’artesania, d’embotits o de

màgia; fins i tot comptava amb
un forn de pa artesà.
El mercat també va acollir tallers per als més petits, una ludoteca, sessions de conta-contes i atraccions d’ambientació

medieval per a nens i nenes. A
més, hi va haver cercaviles i espectacles de malabars durant tot
el cap de setmana.
Molts ciutadans van aprofitar el
cap de setmana per apropar-se

a passejar, mirar i comprar a
les diferents paradetes i gaudir de l’animació que presentava el mercat. L’experiència va
resultar molt positiva i molts
dels assistents van considerar el
mercat una bona iniciativa. n
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Badia, present a l’acte de reconeixement
de persones voluntàries, sòcies i empreses
col·laboradores de Creu Roja Sabadell
L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, va intervenir el passat 17 de novembre
a l’acte organitzat per Creu
Roja Sabadell en reconeixement de la tasca i els suport
de socis, voluntariat i empreses col·laboradores de la institució. En el seu discurs, l’alcaldessa va incidir en l’estreta
col·laboració de Creu Roja Sabadell amb la nostra ciutat, recordant el conveni signat entre ambdues institucions, que
comporta la cessió d’un local

per part de l’Ajuntament perquè Creu Roja pugui atendre
de manera més directa, fàcil i
còmoda els badiencs i badienques que ho necessitin.
Després d’enumerar els serveis
que Creu Roja ofereix al nostre
municipi, com ara beques menjador, distribució de kits de suport social o targetes prepagament de suport a l’alimentació
familiar, entre d’altres, la primera edil de Badia va acabar agraint la tasca de la institució i de

les persones que hi col·laboren
de manera desinteressada.
L’acte, que va tenir lloc a l’Espai Cultura Fundació Sabadell
1859, va comptar també amb
la presència del tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Acompanyament a les Persones, Ivan Sanz
i la regidora de Benestar Social, Mª José Granados, a més
del presidents de Creu Roja a
la província de Barcelona, Josep
Quitet, i a Sabadell, Josep Masip, entre d’altres autoritats. n

L’Associació de Vidus i
L’AECC de Badia del Vallès recapta
més de 1.000 euros en el Dia Mundial Vídues de Badia del Vallès
recapta 233,75 euros per
contra el Càncer de Mama
a la Marató de TV3

L’Associació contra el Càncer de
Badia del Vallès va instal·lar una
paradeta, a la plaça Major, amb
motiu del Dia Mundial contra el
Càncer de Mama, que se celebra
cada any el 19 d’octubre. L’associació va recaptar 811,37 euros
gràcies a la venda de samarretes,
ulleres de sol i altres productes,
juntament amb les aportacions
voluntàries dels passejants.
L’AECC de Badia del Vallès vol agrair les aportacions

i reconèixer la solidaritat dels
badiencs i de les badienques
i també donar les gràcies a
les diferents associacions que
hi han col·laborat, tant amb
l’organització d’activitats –
com va fer el grup de zumba
de l’AIGMB-, com amb les
donacions, com és el cas de
l’Hermandad Rociera, que va
celebrar un bingo on van recollir 254,45 euros. En total, la recaptació va ascendir a
1.065,82 euros.

Donació de Badia
Sardanista a l’AECC
L’entitat Badia Sardanista va voler donar a la matriu provincial
de l’AECC 243,63 euros, tot el
seu capital, un cop l’entitat cultural s’ha dissolt de manera definitiva. Aquests diners seran destinats
a ajudes i investigació. Des de la
nostra ciutat, l’Associació contra
el Càncer de Badia del Vallès vol
agrair, molt especialment, a l’entitat sardanista la seva generositat. n

Com cada any per aquestes dates, l’Associació de Vidus i Vídues de Badia del Vallès va
instal·lar una paradeta de venda
de rebosteria i manualitats -tot
fet per elles mateixes- i llibres
de segona mà, entre d’altres. Els
diners recaptats amb la venda
d’aquests productes, juntament
amb les donacions dels passejants (un total de 133,75 euros),
aniran íntegrament destinats a
la Marató de TV3. L’Associació ha aportat 100 euros més,
així, la donació total ascendeix a
233,75 euros.

mateix, en el marc dels actes organitzats al voltant de la Marató, el passat dia 29 de novembre va tenir lloc a la Biblioteca
Vicente Aleixandre, una xerrada informativa càrrec de Maria
Ballarà, estudiant de 6è de Medicina, que va explicar els símptomes, tractaments i consells de
prevenció de les dolències que
centren l’edició d’enguany. La
25a Marató de TV3, que tindrà
lloc el proper dia 18 de desembre, estarà dedicada als ictus i
les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques. n
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L’Ajuntament i la comunitat sumen esforços
en la lluita contra la pobresa
El passat 17 d’octubre se celebrava arreu el Dia Internacional
per a l’Eradicació de la Pobresa.
A Badia del Vallès són moltes les
iniciatives tant municipals com
comunitàries en favor d’aquesta lluita. A tall d’exemple, i fins
aquesta data, l’Ajuntament, a
través dels seus Serveis Socials, havia donat, des del mes de
juny, 125 targetes moneder destinades a compres de productes
d’alimentació i higiene. Al seu
torn, la Creu Roja distribueix,
cada 15 dies, els seus kits de suport social a 35 famílies de la
nostra ciutat i 51 famílies reben
suport a través de les targetes
d’alimentació infantil per reduir la inseguretat alimentària de
85 infants i adolescents, mentre
que la parròquia reparteix aliments a 30 famílies, també cada
15 dies.
A Badia hi ha, també, d’altres
propostes més innovadores i
imaginatives, que combinen el
suport de l’Ajuntament i l’empenta de la comunitat amb la
voluntat de combatre la pobresa, una xacra que s’ha tornat més
profunda a causa de l’excepcional durada de la crisi.
Un dels projectes més engrescadors ha estat l’Intercanvi de roba,
un servei obert a tota la comunitat i molt ben valorat pels usuaris
i les usuàries, que promou valors
com el reciclatge, la solidaritat i
la diversitat. A l’Intercanvi tothom qui ho vulgui pot portar
roba que ja no fa servir , i que

estigui en bones condicions, o
emportar-se peces si en necessita.
Aquest servei s’ofereix en dies diferents i locals diferents depenent
de a qui va dirigit. Així, el local
per a intercanvi de roba i accessoris per a infants (cotxets, bressols,
cadires...) està situat a l’av. de la
Via de la Plata 11 i està obert els
dilluns de 17.30 h a 20 h. El local de roba i accessoris per a persones adultes, situat a l’av. de la
Via de la Plata 5, obre els dimecres en el mateix horari. Prova de
la bona acollida d’aquest servei
és que en el curs 2015-2016 la
ciutadania ha aportat un total de
17.570 peces de roba i accessoris,
i se n’han emportat 9.022.
Des del mes de maig funciona un altre dels projectes sorgit de la suma dels esforços de
l’Ajuntament, persones voluntàries i entitats com el Voluntariat Social i l’Església Evangelista: L’Olivera, la botiga social
de Badia del Vallès, que va néixer amb l’objectiu de millorar
el circuit de repartiment d’aliments a les persones que reben
ajuts d’aquest tipus. L’Olivera
compta amb unes instal·lacions
amb l’aspecte d’una botiga tradicional i permet a les persones
que hi acudeixin escollir, entre
els aliments disponibles, aquells
que es vulguin emportar, com
en qualsevol altra botiga. La
diferència rau en el fet que la
compra es fa mitjançant punts,
que són atorgats en funció del
nombre de membres de la unitat familiar i d’altres criteris

econòmics establerts per Serveis
Socials. En total, 339 famílies hi
recullen els seus aliments cada
quinze dies. Prop d’una trentena
de persones voluntàries col·la
boren en aquest projecte. Darrerament, a més, al voluntariat
que presta els seus serveis desinteressadament a L’Olivera, cada
cop més divers, s’hi ha afegit
gent jove i persones usuàries de
la mateixa botiga social.
Dintre de la botiga, els aliments
que tenen més bona acollida
entre les persones usuàries són
aquells que provenen de l’hort
comunitari, una altra de les iniciatives municipals que creixen i
es desenvolupen gràcies al treball
voluntari. L’hort comunitari proveeix L’Olivera de productes ecològics conreats en uns terrenys
cedits per l’Ajuntament prop del
riu, al final del carrer de l’Algarve, amb l’assessorament d’un dels
pioners de l’agricultura ecològica
a Catalunya, Santiago Soto.
Les persones interessades a participar de manera voluntària en
aquests projectes, poden inscriure’s al blog:
https://badiavoluntariat.wordpress.com/

Des de l’Ajuntament de Badia
del Vallès es vol agrair i reconèixer la tasca de totes aquelles
persones que inverteixen part
del seu temps lliure a donar un
cop de mà per desenvolupar
aquests i altres projectes, i ajudar aquelles persones que més
ho necessiten. n

L’Olivera, la botiga social de Badia del Vallès, és un dels projectes sorgits de la suma dels
esforços de l’Ajuntament, entitats socials i persones voluntàries.

El Gran Recapte d’aliments
recull a Badia prop de 5.000
kg de menjar
Els passats dies 25 i 26 de
novembre es va celebrar una
nova edició del Gran Recapte d’aliments a tot Catalunya.
A Badia del Vallès, es va aconseguir igualar i, fins i tot millorar, les xifres de l’any passat, ja que es van superar per
poc els 4.900 kg d’aliments
recollits l’any 2015. En la recollida, que es va fer als tres
supermercats de la ciutat (l’establiment Mercadona i els dos

que Dia té al nostre municipi), hi van col·laborar entitats
de Badia del Vallès i persones
voluntàries a títol individual.
La recollida a casa nostra estava coordinada per l’Església
Evangèlica i la parròquia de la
Mare de Déu de la Mercè.
Els organitzadors volen destacar i agrair la col·laboració de
la ciutadania que ha permès
arribar a aquesta xifra final.
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Grup Municipal PSC

Grup Municipal d’AEB

La políticas educativas del PSC, premiadas por sus buenos resultados para Badia

PSC I LA NO RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El pasado 24 de noviembre, Badia del Vallès fue premiada como Ciudad Orientadora
en la novena edición de los premios Educaweb. Entre las cuatro ciudades finalistas de
cuatro países distintos, Badia fue escogida por el jurado, reconociendo así el proyecto de orientación educativa y laboral que ya en el 2006 empezó con el dispositivo de
orientación l’Eina. Tanto el equipo de gobierno actual como los pasados han abanderado un conjunto de acciones educadoras que se crearon a partir del Pla Educatiu
d’Entorn y ha trabajado con toda la comunidad para la definición de espacios estratégicos de intervención educativa.
Teníamos una preocupación común. Los niños y niñas que dejaban el instituto y
quedaban desvinculados de las oportunidades educativas. El PSC apostó por crear un
instrumento para orientar, acompañar y empoderar a los jóvenes y a sus familias en
el proceso de toma de decisiones y creación de proyectos de vida. Con el paso de los
años, la orientación y el acompañamiento han acabado siendo el eje básico de la articulación de las políticas municipales socialistas de lucha contra el abandono escolar
prematuro. Estas políticas sociales van desde la primaria hasta las acciones del plan
de garantía juvenil. L’Eina ha sido el eje alrededor del cual se ha construido la ciudad
orientadora de Badia del Vallès.
Las políticas educativas del PSC han hecho que se hayan atendido de manera individual a una gran cantidad de los niños y niñas de Badia. Hemos hecho orientación
en los centros a todos de los jóvenes de tercero y cuarto de la ESO. Hemos creado
un observatorio de trayectorias educativas que nos han permitido en todo momento
saber cuáles eran los datos reales de abandono escolar en el municipio. Actualmente
trabajamos para analizar las trayectorias en la etapa postobligatoria y para introducir
de manera estructurada la orientación en la etapa de primaria y parvulario. Trabajamos de manera muy intensa con los centros y otros agentes del territorio, colaboramos con universidades y participamos en proyectos internacionales en este ámbito
por tal de enriquecer y mejorar nuestra intervención.
Hace unos días, dimos un paso adelante en nuestro objetivo de potenciar los espacios
de participación ciudadana. Conocedores que la gestión municipal se enriquece con
la voz de todos y todas, hemos constituido el Consell dels Infants para facilitar que
toda la ciudadanía, y no solo los adultos, pueda participar en la toma de decisiones.
Con este Consell, el equipo de gobierno apuesta por un proyecto que poco a poco
vaya convirtiendo esta ciudad en un lugar más respetuoso con todos sus ciudadanos y
ciudadanas. De esta manera, con la mirada descontaminada, valiente y creativa de los
más pequeños de la ciudad, construiremos juntos la Badia del futuro.
Y celebrando estos éxitos compartidos, y con la esperanza puesta en la Badia del futuro, el equipo de gobierno municipal os desea unas felices fiestas y un feliz y próspero
año 2017.

El passat mes de setembre ens vam assabentar de l’existència d’un conflicte entre part del cos
de la policia local i l’equip de govern del qual no se’ns havia informat a cap Comissió Informativa. Són diverses les qüestions causants d’aquest conflicte entre les que destaquem les desavinences amb el cap de la policia, la manca de medis materials i humans o les condicions
laborals.
Davant d’aquest coneixement AEB i BeC vam demanar a l’equip de govern una reunió amb
les parts implicades (Sindicat de policia, cap de la policia i equip de govern) per mirar d’entendre els motius pels quals s’havia arribat a aquesta situació. A més, també vam demanar
informació sobre la gestió realitzada per resoldre el conflicte ja que. En cap comissió informativa se’ns havia informat, malgrat la trobada mantinguda per part del regidor de Seguretat
Ciutadana Josep Martínez amb les parts en conflicte el passat mes de juliol.
La resposta a desgrat de l’equip de govern va ser organitzar només una reunió amb una de
les parts implicades (cap de policia) deixant de banda, i negant-se en rodó, a fer-ne una altre amb el sindicat de la policia. BeC i AEB vam decidir organitzar una trobada amb l’altre
part a la qual no va assistir cap altre grup municipal (ni PP ni PSC) malgrat haver-ne estat
convidats.
Després d’aquestes dues reunions AEB i BeC, volem exposar i denunciar públicament la
mala gestió, manca de propostes i incapacitat de resolució del conflicte existent dins del cos
de la policia local, que per part de l’equip de govern s’està portant a terme, així com la falta
total de transparència en aquest assumpte vers l’oposició.
Des del primer moment, BeC i AEB ens vam posar a disposició per analitzar el tema el més
objectivament possible per tal de poder aportar solucions ja que enteníem que aquesta situació perjudicava, en primera instància, a la ciutadania, al tractar-se d’un tema tant important
com és la seguretat al nostre municipi. Va ser per això que vam instar l’equip de govern a fer
reunions amb les parts per tal de poder trobar una solució i, tot i el compromís del regidor
Josep Martínez de que es farien, finalment no ha estat així.
Volem manifestar que des de setembre s’han demanat diversos documents i informes per posar una mica de llum sobre els fets, els quals, a dia d’avui no ens han estat facilitats en la seva
totalitat malgrat les contínues demandes per ambdós grups municipals.
Des de AEB i BeC posem en dubte la capacitat de resolució del conflicte per part de l’equip
de govern ja que no han estat capaces d’aportar cap solució. Han passat dos mesos des que es
preguntés al ple de setembre i observem que el malestar dins del cos policial creix i no hi ha
una proposta clara i realista per part de l’equip de govern. Al nostre parer, la situació requereix d’una estratègia negociadora transparent, amb altes dosis de comunicació on les postures maximalistes quedin als extrems de la taula de negociació. Les escasses accions iniciades
per l’equip de govern han estat tot el contrari: impositives i gens mediadores com s’esperaria
d’una gestió responsable.
Des d’AEB i BeC demanem rigor i transparència per resoldre aquest conflicte que no ha de
dilatar-se més en el temps, ja que, com hem expressat al començament, aquest servei ciutadà
ens afecta a totes.
Grups Municipals d’AEB i BeC

lítics
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

PSC I LA NO RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
El passat mes de setembre ens vam assabentar de l’existència d’un conflicte entre part del cos
de la policia local i l’equip de govern del qual no se’ns havia informat a cap Comissió Informativa. Són diverses les qüestions causants d’aquest conflicte entre les que destaquem les desavinences amb el cap de la policia, la manca de medis materials i humans o les condicions
laborals.
Davant d’aquest coneixement AEB i BeC vam demanar a l’equip de govern una reunió amb
les parts implicades (Sindicat de policia, cap de la policia i equip de govern) per mirar d’entendre els motius pels quals s’havia arribat a aquesta situació. A més, també vam demanar
informació sobre la gestió realitzada per resoldre el conflicte ja que. En cap comissió informativa se’ns havia informat, malgrat la trobada mantinguda per part del regidor de Seguretat
Ciutadana Josep Martínez amb les parts en conflicte el passat mes de juliol.
La resposta a desgrat de l’equip de govern va ser organitzar només una reunió amb una de
les parts implicades (cap de policia) deixant de banda, i negant-se en rodó, a fer-ne una altre amb el sindicat de la policia. BeC i AEB vam decidir organitzar una trobada amb l’altre
part a la qual no va assistir cap altre grup municipal (ni PP ni PSC) malgrat haver-ne estat
convidats.
Després d’aquestes dues reunions AEB i BeC, volem exposar i denunciar públicament la
mala gestió, manca de propostes i incapacitat de resolució del conflicte existent dins del cos
de la policia local, que per part de l’equip de govern s’està portant a terme, així com la falta
total de transparència en aquest assumpte vers l’oposició.
Des del primer moment, BeC i AEB ens vam posar a disposició per analitzar el tema el més
objectivament possible per tal de poder aportar solucions ja que enteníem que aquesta situació perjudicava, en primera instància, a la ciutadania, al tractar-se d’un tema tant important
com és la seguretat al nostre municipi. Va ser per això que vam instar l’equip de govern a fer
reunions amb les parts per tal de poder trobar una solució i, tot i el compromís del regidor
Josep Martínez de que es farien, finalment no ha estat així.
Volem manifestar que des de setembre s’han demanat diversos documents i informes per posar una mica de llum sobre els fets, els quals, a dia d’avui no ens han estat facilitats en la seva
totalitat malgrat les contínues demandes per ambdós grups municipals.
Des de AEB i BeC posem en dubte la capacitat de resolució del conflicte per part de l’equip
de govern ja que no han estat capaces d’aportar cap solució. Han passat dos mesos des que es
preguntés al ple de setembre i observem que el malestar dins del cos policial creix i no hi ha
una proposta clara i realista per part de l’equip de govern. Al nostre parer, la situació requereix d’una estratègia negociadora transparent, amb altes dosis de comunicació on les postures maximalistes quedin als extrems de la taula de negociació. Les escasses accions iniciades
per l’equip de govern han estat tot el contrari: impositives i gens mediadores com s’esperaria
d’una gestió responsable.
Des d’AEB i BeC demanem rigor i transparència per resoldre aquest conflicte que no ha de
dilatar-se més en el temps, ja que, com hem expressat al començament, aquest servei ciutadà
ens afecta a totes.
Grups Municipals d’AEB i BeC
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TRANSFORMEM BADIA!
Badia del Vallès ha estat seleccionada per formar part del programa URBACT: una iniciativa de la Unió Europea per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir del desenvolupament sostenible de les ciutats.
Aquest programa connecta nou ciutats europees, que al llarg de 2017 desenvoluparan cadascuna el seu Pla d’Acció
Local , una estratègia per orientar la millora urbana des d’una perspectiva global (social, econòmica, ambiental i
participativa).
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QUÈ ÉS EL PLA D’ACCIÓ LOCAL?
Una oportunitat per dissenyar un projecte de ciutat integral
per millorar la qualitat de vida.
Un procés participatiu per establir entre tots i totes la Badia
que volem en els pròxims 25 anys.
Un projecte europeu dins d’un programa que engloba més de
500 ciutats.

COM HO FAREM?
Un grup de veïns i veïnes serà l’impulsor del projecte amb
l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
S’organitzaran activitats al llarg de 2017 en les quals la gent de
Badia puguem reflexionar i proposar accions de millora de la ciutat.
Les propostes es concretaran en un Pla d’accions a curt i a llarg
termini per transformar Badia.
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La Comisión para la retirada del amianto sigue
trabajando con el objetivo central de conseguir hacer
retirar el amianto de todos los edificios de Badia
Desde la comisión se ha impulsado una ponencia unitaria para conseguir recursos económicos a través de los presupuestos
de la Generalitat a través de los diferentes grupos políticos municipales.
Desde el cambio de junta en la
Asociación de Vecinos el local
ha sido abierto para que entidades y personas con inquietudes
pudieran tener un sitio en el que
organizarse y reunirse.
Una de estas comisiones ha
sido la Comisión por la retirada del Amianto formada
por vecin@s, miembros de la
AAVV y la colaboración de las
diferentes organizaciones políticas del municipio, así como el
asesoramiento de Lluís Mallart,
técnico experto en cuestiones
de amianto.
Esta comisión ha permitido,
entre otras cosas, que los vecinos estuviéramos informados
del desarrollo y redacción del
primer protocolo para la activación de un servicio de urgencia
por la presencia de residuos de
amianto en la vía pública, parques o jardines comunitarios.
En esta comisión hemos tenido
la oportunidad de ser partícipes
del trabajo realizado por el técnico, realizando propuestas de
mejora convirtiendo la comisión en un espacio donde exponer todas las dudas que este
protocolo nos generaba.
Otros objetivos de esta comisión son:

El subdirector general del Institut de Seguretat i Salut laboral de la Generalitat, Jaume Montserrat, visitó Badia el pasado mes de julio

- Informar a los vecinos para
que conozcan qué es el amianto y que puedan identificar los elementos que nos
envuelven susceptibles de
contenerlo es vital. El hecho
de que de vez en cuando aparezcan elementos con amianto en la vía pública nos hace
sospechar que algunos vecinos no saben qué tipo de materiales están tratando cuando hacen alguna obra.

- Hacer un seguimiento al trabajo que desde el Ayuntamiento se está haciendo con la
redacción del Plan Director
para la retirada del amianto.
- Trabajar por la retirada del
amianto de los edificios de
Badia sin costo económico
para los vecinos. Es por eso
que miembros de ésta comisión han tenido reuniones
con responsables de l’Agència

de l’Habitatge de Catalunya
o con el subdirector General
del Institut de Seguretat i Salut laboral de la Generalitat,
Jaume Montserrat, para tratar
el tema o han visitado otros
municipios para ver los pasos
seguidos hasta conseguir la retirada del amianto de forma
satisfactoria.
Paralelamente, la Comisión
para la retirada del amianto

propuso a las diferentes organizaciones políticas del municipio con representación en el
Parlament de Catalunya el impulso de una petición unánime y concreta de una partida
presupuestaria para iniciar un
proyecto de desamiantado de
edificios públicos y/o privados
que tengan prioridad a causa
de su deterioro. La idea es que
cada Grupo Parlamentario reciba la petición de destinar una
partida presupuestaria dirigida
a esta finalidad desde las organizaciones locales. El hecho de
recibir esta petición de manera unánime y con la finalidad
concreta y consensuada quiere conseguir el efecto de que el
Govern de la Generalitat empiece a entender el grave problema de salud ambiental que el
amianto significa para los vecinos y vecinas de Badia.
En esta comisión pueden participar todos los vecinos y vecinas sensibilizados con el tema y
aquellas entidades y asociaciones que lo deseen. Las reuniones
se hacen el segundo martes de
cada mes de 17:30 a 19 horas
en el local de la Asociación de
Vecinos (AAVV). n
Comisión para la
retirada del amianto

Participació ciutadana
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Els veïns i veïnes s’informen dels projectes
de voluntariat i de les actuacions de la
Policia Local a les sessions de treball amb
les comunitats
La sessió de treball amb les comunitats veïnals del mes d’octubre va comptar amb la presència
del cap de la Policia Local de Badia del Vallès, Óscar Chamorro,
que va explicar les línies estratègiques i els esdeveniments més
destacats de l’actuació policial
en l’últim any.
Va destacar, especialment, la reducció del 29,41 % en furts al
mercat en un any, percentatge que gairebé es dobla si mirem els darrers dos anys (54 %).
També es va explicar els efectius
amb què compta la policia. La
ciutadania va poder exposar els
seus dubtes i queixes en aquest
àmbit.
Entre el contingut de la seva
presentació, el cap de la Policia
va incidir en les intervencions
en robatoris tant en interiors de
domicili com al carrer, l’abandonament de vehicles, les queixes per sorolls i per consum de

begudes alcohòliques a la via pública i els grups de persones que
generen inseguretat.
També es van posar en comú
amb aquest grup de treball, ja a
la reunió del mes de novembre,
els projectes comunitaris i de voluntariat a la nostra ciutat i un
projecte de monitorització energètica. Aquest darrer projecte,
implementat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, consisteix
en la col·locació de 9 aparells
de monitorització energètica
de manera gratuïta i durant 15
dies, que permet conèixer al detall el consum energètic de les
cases que disposin de l’aparell,
per oferir més autonomia a l’hora d’utilitzar l’energia en l’àmbit
domèstic. Arran del debat sorgit
a partir d’aquest tema, es va decidir dedicar una propera sessió
a la factura elèctrica i els temes
associats (diferències entre companyies, potència contractada,
“bono social”, etc.)

Aquesta reunió també va comptar
amb la presència de Marta Rosàs i
Àlex Dufour, tècniques de l’Ajuntament, que van repassar els diferents projectes comunitaris de voluntariat existents a Badia. Entre
aquests, hi ha L’intercanvi de roba,
un projecte basat en el reaprofitament: tothom qui ho vulgui pot
portar roba i accessoris que ja no
necessiti i que encara estiguin en
bon estat i agafar-ne d’altres si li
agraden o els ha d’utilitzar.
També es va parlar de l’Olivera, la botiga social de Badia del
Vallès. Fa més de 18 anys que
es reparteixen aliments a Badia
però ara, amb l’Olivera, el repartiment funciona com un supermercat, amb l’única diferència
que es paga amb punts, enlloc
de diners. D’aquesta manera,
les persones usuàries tenen més
llibertat per escollir i adeqüen
les compres a les seves necessitats. Diverses persones usuàries ara són també voluntàries de

l’Olivera i ajuden en la reposició
de productes a la botiga. Es va
recordar que el grup de voluntaris i voluntàries és obert a tothom que hi vulgui col·laborar.
Paral·lelament, l’hort comunitari, un altre dels projectes de voluntariat, nodreix l’Olivera de
verdura i hortalisses. Hi ha unes
cinc persones voluntàries que
el treballen però les portes són
obertes a tothom que hi vulguin
donar un cop de mà. A canvi,
es poden emportar una part de
la producció. L’hort és obert els
dimarts i els divendres al matí.
(Per a més informació sobre aquests

projectes, podeu llegir l’article de la
pàg. 7 d’aquest butlletí).
Finalment, es va explicar la línia
de treball “Cultivem la natura”,
formada per diferents projectes
i que té com a objectiu posar en
valor el patrimoni vegetal de Badia del Vallès, donar a conèixer
les bones pràctiques i fomentar el
respecte a les plantes i l’entorn. n
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Plens Municipals
Ple d’octubre
La sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’octubre va tenir lloc el dia 26. Aquesta
sessió va comptar amb l’absència
excusada de la regidora de l’AEB
Teresa Carceller.
Un dels punts de l’ordre del dia,
l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2017, va caure i es va
decidir debatre’l més endavant en
un ple extraordinari.
Tot seguit, el ple va aprovar per
unanimitat l’adhesió del municipi
a la Xarxa Internacional de Ciutats dels Infants. Va ser el tinent
d’alcaldessa de l’àrea d’Acompanyament a les persones, Ivan Sanz,
l’encarregat de proposar l’adhesió
de Badia del Vallès a aquesta xarxa internacional, tot explicant que
el projecte tractava de construir
una ciutat per a tots i totes, inclosos els infants, fent als més petits
partícips de la vida política. Al seu
torn, la regidora de BeC Pilar Paz
va anunciar el suport del seu grup
al punt i va recordar que “els nens
tenen molt a dir”.
El següent -i últim- punt de l’ordre del dia, va ser la moció d’AEB
“En defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès”. El portaveu del
grup de l’AEB, Quim Duran, va
ser qui va defensar el punt que va
néixer, tal com va explicar, “arran
d’una decisió del govern en funcions” que afecta, va afegir, “la
mobilitat, no sols al Vallès, sinó
a tot Catalunya” i que, per tant,
ha de ser presa a Catalunya. Per
part de BeC, va parlar el seu regidor José Pérez, que va anunciar el seu vot a favor “des del convenciment dels que portem anys
lluitant contra el Quart Cinturó”. En la seva opinió, també ha
de ser el territori qui decideixi “si
cal i com cal” fer les infraestructures. Per part del grup municipal
del PSC va parlar el seu portaveu
i tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Territori, Rafa Moya, que va recordar que el tema al qual es referia aquesta moció no era més
que el de l’elaboració d’un estudi
informatiu sobre el Quart Cinturó. “Nosaltres creiem – va assenyalar- que aquest estudi s’ha
de dur a terme”. I va continuar:
“Cal una via per descongestionar
l’AP-7 i la C-58”. Finalment, es
va mostrar d’acord amb els altres

grups en què, arribat el moment
de prendre una decisió, s’hauria de tenir en compte elterritori.
La moció va ser rebutjada amb 9
vots en contra (PSC, PP) i 7 a favor (AEB, BeC).

Ple Extraordinari d’aprovació
de les Ordenances Fiscals
Finalment, el dijous 3 de novembre va tenir lloc el Ple extraordinari per a l’aprovació de les Ordenances fiscals per a l’exercici
2017.
La tinenta d’alcaldessa de l’Àrea
de Serveis Centrals, Montserrat
Jiménez, va ser l’encarregada de
presentar els punts més destacats
del nou text. La regidora socialista va explicar que el criteri polític
que s’havia seguit per elaborar les
ordenances fiscals continuava sent
el de no incrementar en excés la
pressió fiscal, però garantint el nivell d’ingressos adient per poder
prestar els serveis a la ciutadania.
Entre els punts que Jiménez va
destacar, i que inclouen aportacions dels altres grups municipals,
hi ha:
- Pel que fa a l’IBI, el tipus aplicable es manté en el 0,67, atès
que hi ha en marxa el procés de
revisió cadastral i l’increment
de la base imposable ja suposa
un lleu augment en el rebut (un
4,04 % de mitjana, que significa uns 10 euros a l’any). Per facilitar el pagament de l’impost,
es cobrarà en dues fraccions, al
maig i a l’octubre.
- També s’estableix un tipus diferenciat d’IBI (del 0,75) per als
locals d’ús comercial que tinguin un valor cadastral superior a 60.000 €, incorporant
d’aquesta manera un criteri de
progressivitat.
- Pel que fa a l’IAE, s’han adequat
els coeficients de situació a l’actual Pla d’usos comercials vigent.
- S’incrementa la bonificació per
a vehicles elèctrics al 75 % (fins
ara era del 50 %).
El regidor del PP, Rafael Muñoz,
va agrair a l’equip de govern la inclusió del compromís de baixar les
taxes del mercat ambulant i, tot
i que va titllar les ordenances fiscals de “beneficioses per a Badia”,
va animar a “seguir treballant per
millorar-les l’any que ve”.

Per part del grup municipal de
BeC, va intervenir la regidora
Elísabeth Ruiz que es va remuntar al Ple d’aprovació de les ordenances fiscals de 2016, que va
tenir lloc ara fa un any, per justificar el seu posicionament. Ruiz
va recordar que el seu grup va votar a favor de les ordenances fiscals de 2016 amb el compromís,
per part de l’equip de govern,
d’estudiar una tarificació social
en algun servei municipal i que,
al seu parer, això no s’ha complert. És per això que la regidora va anunciar el vot contrari del
seu grup “es recullin o no les nostres aportacions” a les ordenances
fiscals que ahir s’aprovaven.
El regidor de l’AEB Álvaro Pacheco va defensar el posicionament
del seu grup afirmant que “aquestes ordenances fiscals per al 2017
són millors que les d’aquest 2016.
Són millors perquè són més plurals, perquè comencen a ser progressives”. I va anunciar el seu vot
afirmatiu tot desitjant “que siguin
les primeres d’un seguit d’ordenances fiscals al servei de les classes populars”.
Finalment, l’alcaldessa, Eva Menor, va remarcar que l’elaboració
de les ordenances fiscals “és un
treball conjunt, és un treball polític” i per tant “és responsabilitat de tots nosaltres, dels 17 [regidors/es]”.
Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Badia del Vallès per
a l’exercici 2017 es van aprovar
provisionalment amb un total de
14 vots a favor (PSC, AEB, PP)
i 3 en contra (BeC). Al mateix
temps, també es va aprovar provisionalment el calendari fiscal per
al 2017. Un cop transcorreguts
30 dies hàbils des de la publicació dels acords sense haver-se presentat al·legacions, aquests acords
quedaran definitivament aprovats.

Ple de novembre
El passat dia 30 va tenir lloc el Ple
municipal corresponent al mes de
novembre. La regidora d’AEB,
Ruth Escolà, i el representant del
PP, Rafael Muñoz, van excusar la
seva assistència a una sessió en la
qual tots els punts van ser aprovats per unanimitat.
La sessió va començar amb l’aprovació d’una proposta d’acord sobre el 25N, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. El ple va acordar, entre d’altres, instar la Generalitat a fer una aposta clara per

fomentar el pacte d’Estat entre totes les forces polítiques i que defensi la tolerància zero envers la
violència contra les dones. La regidora d’Igualtat, Mª José Granados, en el seu discurs, va insistir en la prevenció com a via per
evitar unes xifres, les de morts de
dones per violència masclista, que
creixen dia a dia i va instar a treballar per una societat lliure de violència, justa i equitativa. La regidora de BeC Elísabeth Ruiz va
voler reivindicar 365 dies sense violència de gènere, i no només un,
el 25 de novembre, i va lamentar
que “encara hi ha molta feina per
fer”. Al seu torn, Teresa Carceller,
regidora d’AEB, va declarar que
les morts per violència de gènere són “l’expressió més brutal del
sistema patriarcal i capitalista” i
va afirmar que les dades sobre violències masclistes entre el jovent
són “alarmants”. Recollint aquesta afirmació, l’alcaldessa, Eva Menor, va inferir: “sembla que estem
involucionant com a societat”.
Seguidament, els regidors i regidores van aprovar la proposta
d’acord contra el tancament de
29 de jutjats de violència sobre la
dona. Aquest text insta, per una
banda, la Generalitat i el Parlament a promoure un gran pacte
polític per garantir el desenvolupament de les diverses lleis existents contra la xacra masclista i,
per una altra, al govern de l’Estat
a defensar un model municipal
públic que potenciï les polítiques
de gènere, en especial, la detecció
i el tractament en primera instància dels casos de maltractament.
El següent punt en l’ordre del
dia va ser l’aprovació de l’acord
per reclamar mesures urgents
per pal·liar els efectes i eradicar
la pobresa energètica. El text va
ser defensat en primera instància
pel tinent d’alcaldessa de l’Àrea
d’Acompanyament a les persones, Ivan Sanz, que va començar
la seva al·locució amb un significatiu “Ja està bé!” per continuar
denunciant que hi ha qui sembla no ser conscient que a Catalunya “estem vivint un moment
d’emergència social”. Sanz va reclamar una reforma profunda del
sector energètic i va recordar que
solucionar el problema “no és
una qüestió econòmica, sinó de
voluntat política”. El va seguir
José Pérez, regidor de BeC, que
va demanar el Govern de la Generalitat que desenvolupi “d’una
vegada” el reglament que ha de
desenvolupar la Llei 24/2015
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de

l’habitatge i la pobresa energètica i va qualificar d’”esperpent” la
derogació del bo social que provoca que s’hagi de tornar a les
subministradores allò que, gràcies al bo social, la gent amb més
dificultats havia deixat de pagar.
Finalment, Miguel Rodríguez,
de l’AEB, va demanar que s’assegurés el subministrament bàsic
a les llars i que es creessin punts
d’atenció a la pobresa energètica. També va criticar la sentència
que declara inaplicable el bo social que obliga a indemnitzar les
subministradores.
Tot seguit es va aprovar una proposta d’acord per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva. La regidora de BeC, Pilar
Paz, va reclamar uns pressupostos fets i “per i per a la majoria”
i va desmentir, al seu parer, que
els pressupostos presentats pel
Govern de la Generalitat siguin
uns pressupostos socials. En la
seva intervenció, el portaveu de
l’AEB, Quim Duran, es va preguntar per què al País Basc i a
Navarra no tenen els problemes
que hi ha a Catalunya i va afirmar que “no podrem obtenir una
política fiscal més justa per Catalunya fins que no tinguem la
clau de la caixa”. L’alcaldessa va
afirmar que la inacció de la Generalitat impacta directament en
l’administració local i va recordar
que “les propostes que hi ha sobre la taula podrien suposar uns
ingressos d’uns 1.200 milions
d’euros més”. També va acusar la
Generalitat de “manca de sensibilitat social”. Entre d’altres punts,
el text, que com la resta va ser
aprovat per unanimitat, exigeix al
Govern de la Generalitat que en
els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de reforma fiscal
per aconseguir una fiscalitat justa
i progressiva amb l’objectiu que
qui més té, més pagui i que permeti ampliar els recursos fiscals
propis per atacar l’emergència social i la desigualtat.
A continuació és va aprovar una
moció de BeC relativa a les cambreres de pis que, entre d’altres
demandes, inclou l’impuls d’un
acord entre la patronal i els sindicats, per arribar a un pacte urgent
que limiti les unitats màximes
de càrrega de feina per a aquest
col·lectiu, per tal de garantir uns
nivells de seguretat i salut laboral
adients.
Finalment, el Ple també va aprovar la moció de BeC per la retirada de les avaluacions finals a
l’ESO i al Batxillerat. n
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Es constitueix el Consell dels Infants
El passat dia 25 de novembre es va constituir el Consell dels Infants de Badia del Vallès. Els seus membres van ser escollits
prèviament en un sorteig públic que va coincidir amb la Diada dels Drets dels Infants.
Badia del Vallès ja compta amb
un nou òrgan de participació
que, en aquest cas, ha de donar
veu als nens i a les nenes de la
nostra ciutat: el Consell dels Infants. Es tracta d’una de les accions previstes en el projecte
Ciutat dels Infants, que té com
a objectiu impulsar la infància
com a ciutadania activa amb
drets, a partir de processos participatius infantils, que tinguin
com a finalitat aconseguir que
els més petits siguin protagonistes actius en la construcció del
model de ciutat.
Els 15 membres que formen
el Consell dels Infants, d’edats

compreses entre els 10 i els 11
anys (cursen 5è i 6è de primària), van ser escollits, d’entre els
que havien presentat la seva candidatura, en un sorteig públic
que es va celebrar el dia 19 de
novembre. Abans, l’alcaldessa,
Eva Menor, els va dedicar unes
paraules i va animar els més petits a participar-hi i a fer sentir
la seva veu. Es va comprometre,
al seu torn, a escoltar les seves
opinions i a tenir en compte les
seves propostes.
El Consell es reunirà un cop al
mes, al Casal dels Infants i tindrà funcions consultives tot i
que, com s’ha dit, també tindrà

Després de llegir el manifest commemoratiu de la Diada dels Drets dels Infants, un grup de nens i nenes va desplegar una pancarta on es
llegia: Badia també és nostra.

la possibilitat de fer propostes.
Un cop transcorregut un any,
els consellers que enguany cursen 6è, deixaran el seu lloc i seran substituïts, mentre que, els
que ara fan 5è continuaran un
curs més.

El Consell dels Infants en la seva primera sessió de treball

En la primera sessió de treball,
els infants van rebre el primer
encàrrec de part de l’alcaldessa
i el seu equip de govern: idear
una campanya de sensibilització

per conscienciar la ciutadania
d’actuar amb civisme a la ciutat.

Diada dels Drets dels Infants
L’elecció dels membres del Consell dels Infants va coincidir amb
la celebració a Badia del Dia Universal dels Drets dels Infants, que
es commemora arreu cada 20 de
novembre. Per aquest motiu, el
Servei d’Infància de l’Ajuntament
va instal·lar una carpa a la plaça

Major on els infants van poder
participar en un taller de xapes i
emportar-se a casa les que havien dissenyat. Tot seguit, un grup
de nenes i nens van llegir el manifest commemoratiu de la Diada des del balcó de l’Ajuntament,
a través del qual van fer públics
els seus desitjos de millora per a
la ciutat però, sobretot, un anhel:
“els nens i les nenes de Badia del
Vallès volem decidir sobre les coses que ens afecten”. n
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Nova oferta de
cursos de català per
a persones adultes
a Badia del Vallès
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 2017.
La matrícula serà aquest mes
de desembre, en horari d’atenció al públic:
- Matins de dilluns a dijous,
de 10 a 13.30 h
- Tardes de dilluns i dimecres,
de 15.30 a 17 h i, a partir del
15 de desembre, els dimarts i
dijous, 15.30 a 17 h.
* La setmana del 26 de desembre, el SLC no farà atenció al
públic.

Els cursos començaran el 9
i 10 de gener. Qui vulgui saber el seu nivell de català ha de
trucar al SLC i fer una prova o
una entrevista.
Per a més informació:
- Us podeu posar en contacte amb el Servei Local de
Català, al telèfon:
93 729 34 34
- Per correu electrònic:
badia@cpnl.cat
- A la seva pàgina de Facebook: https://www.facebook.
com/badiadelvalles
- O bé presencialment a la
2a planta del Casal Cívic
de Badia del Vallès. n

eBiblio: el nou servei de
préstec de llibres electrònics
En els darrers anys, el conjunt
de biblioteques públiques de
Catalunya hem patit canvis
significatius, no només en els
usos dels equipaments bibliotecaris, sinó també en els serveis que oferim.
En aquest sentit, i amb la voluntat d’adaptar-nos als canvis
socials, culturals i tecnològics
que ens envolten, neix eBiblio.
Què és eBiblio?
Un servei gratuït que fa possible el préstec de continguts digitals a través de tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors o
lectors de llibres electrònics.
Què hi pots trobar?
Una selecció editorial del que
trobaries a la nostra biblioteca (novel·les, còmics, contes
infantils, poesia, teatre, llibres
de no ficció per a públic adult,
infantil i juvenil...)

Qui en pot gaudir?
Qualsevol ciutadà que tingui
el carnet d’una biblioteca pública de Catalunya.
Com hi pots accedir?
A través del web http://catalunya.
ebiblio.cat o descarregant-te l’aplicació eBiblio Catalunya, disponible per a dispositius iOs i Android.

Vols saber-ne més?
Apropa’t a la biblioteca o envia’ns un correu electrònic a
b.badia.va@diba.cat, i t’explicarem tot allò que necessitis
per poder gaudir d’aquest nou
servei.
Bones festes i bones lectures
digitals! n
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Badia del Vallès rep el I premi Ciutat Orientadora
Badia del Vallès ha estat distingida amb el premi Ciutat Orientadora, que atorguen de manera conjunta la Diputació de
Barcelona, Educaweb i el DEP Institut. L’acte de lliurament del premi, que tot just celebrava la seva primera edició, va tenir
lloc el 24 de novembre.
El guardó Ciutat Orientadora
premia la ciutat amb un projecte més integral d’orientació.
En el marc del projecte europeu Guiding Cities, es van seleccionar diferents experiències d’orientació de referència en
47 municipis de 4 països europeus (Espanya, Grècia, Itàlia i
Romania), un dels quals, Badia
del Vallès. D’entre aquests 47
municipis, es van escollir quatre finalistes dels quatre països
participants i, d’aquests, el dispositiu d’orientació L’Eina, de
Badia del Vallès, va ser seleccionat amb aquest primer premi
Ciutat Orientadora.
El projecte premiat engloba un
pla d’acció d’orientació acadèmica i professional que pretén
reduir l’abandonament escolar
prematur d’aquells joves que
cursen l’educació secundària
obligatòria. Amb una metodologia integradora que incorpora
tots els membres de la comunitat educativa, el projecte compta amb sessions individuals
amb l’alumnat, suport a les famílies i tallers pràctics als centres educatius, entre d’altres.
El guardó va ser recollit de
mans del diputat d’Educació,
Rafael Homet, per a l’alcaldessa
de Badia del Vallès, Eva Menor,
que va dedicar unes paraules
d’agraïment. En el seu discurs,
l’alcaldessa, que va mostrar el
seu orgull pel projecte premiat,

va destacar la importància del
treball conjunt dels i les professionals que hi prenen part així
com la col·laboració institucional que ha propiciat el bon desenvolupament d’aquest projecte. Menor va recordar que
L’Eina va néixer el 2006, fruit
de “l’onada d’accions educadores que es van crear a partir del
Pla Educatiu d’Entorn i el treball amb tota la comunitat per
a la definició dels espais estratègics d’intervenció educativa”.
Partint de la preocupació sobre
l’abandonament dels estudis
per part dels joves, “es va apostar per crear un instrument per
orientar, acompanyar i apoderar el jovent i les seves famílies en el procés de presa de decisions i la creació de projectes
de vida”. I va afegir que, “amb
el pas dels anys, l’orientació i
l’acompanyament han acabat
sent l’eix bàsic d’articulació de
les polítiques municipals de
lluita contra l’abandonament
escolar prematur, que inclouen
un ampli sistema de projectes
que es reforcen mútuament, i
que van des de primària fins a
les accions del Pla de garantia
juvenil. L’Eina ha estat el pal
de paller al voltant del qual s’ha
construït la ciutat orientadora
de Badia del Vallès”.
A més de l’alcaldessa de Badia
i del diputat d’Educació, l’acte, que es va celebrar al Petit

El diputat d’Educació, Rafael Homet, i l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, en el moment del lliurament del premi Ciutat Orientadora.
Foto: Diputació de Barcelona

Palau de la Música Catalana,
va comptar amb la presència
del 4t tinent d’alcaldessa i regidor d’Educació de Badia del Vallès, Ivan Sanz; del regidor del
grup municipal de l’AEB i diputat provincial, Quim Duran,
la també diputada provincial
Ana del Frago, i de la consellera
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz.

tracta de construir un itinerari d’orientació a partir de la
valorització de l’aprenentatge, tot utilitzant eines digitals, amb l’objectiu d’apropar
el jovent amb baix rendiment i
motivació pels estudis al món
professional, per així construir
un projecte de vida formatiu a
llarg termini.

Cloenda del projecte
Erasmus+ @ppor

Finançat per la Unió Europea, el projecte @ppor es desenvolupa de manera conjunta entre l’Ajuntament de Badia
del Vallès, el Consell General
de Paris-Saint Denis (França)

També a finals de novembre va
tenir lloc la cloenda del projecte Erasmus+ @ppor, que

i l’Ajuntament de Landkreis
Anhalt-Biltterfeld (Alemanya),
també presents a la trobada.
El tancament del projecte es
va desenvolupar en un acte on
es van debatre els temes claus
com ara, entre d’altres, l’emergència de les professions digitals i la importància d’una formació primerenca en aquests
àmbits o l’orientació i l’acompanyament en la construcció
d’un projecte de vida amb els
joves i el paper que hi juguen
les famílies, els centres educatius i les empreses. n
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Esports

Gran actuació dels
badiencs Joel Flores
i Jesús Oviedo al
Campionat d’Espanya
de Tir Olímpic
El badienc Joel Flores va finalitzar tercer en la modalitat de
Carrabina 40, categoria cadet,
al Campionat d’Espanya de
Joves Promeses de Tir Olímpic, que es va celebrar entre el
10 i el 13 de novembre a Las
Gabias (Granada). Flores va finalitzar amb una puntuació de
391,3 que el va portar al tercer calaix del podi. Amb una
actuació molt regular durant
tota la competició, només cinc
punts el van separar del segon lloc (396,9). Així mateix,
el també badienc Jesús Oviedo va aconseguir un total de
389,6 punts, que li van valer la
sisena posició i un diploma.
A més, en la classificació per
equips, Flores i Oviedo, com a
part de l’equip de Catalunya,
van finalitzar en la segona posició i es van proclamar subcampions d’Espanya de la modalitat. Aquesta era la segona

participació en el campionat
d’Espanya per als dos joves badiencs, que pertanyen al Club
de Tir Sabadell.

Campionat de Catalunya
absolut
Per una altra banda, el diumenge 27 de novembre, va tenir
lloc a Manresa el Campionat
de Catalunya absolut, amb la
participació de tiradors de totes
les categories, des d’infantil fins
a sènior. Els dos joves tiradors
badiencs van tornar a tenir una
actuació molt destacada, ja que
es van classificar per a la final
individual en categoria júnior,
en la qual Joel Flores va finalitzar en una meritòria sisena posició, mentre que Jesús Oviedo
va quedar setè. Pel que fa a la
competició per equips, Flores i
Oviedo, fent equip amb Francesc Magrané, van quedar subcampions en la seva categoria. n

Joel Flores (dreta) i Jesús Oviedo (centre) posen amb el seu company d’equip Francesc Magrané al Campionat de Catalunya, on van quedar
subcampions. Foto cedida per la família de Joel Flores.
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SUSANA DUARTE FERNÁNDEZ Y JOSÉ ANTONIO MONTERO EXPÓSITO
José Antonio Montero (1980) y Susana Duarte (1977). Portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Badia del Vallès y la
asociación Badia per un habitatge digne i els drets socials, entidad de reciente creación, ambas con sede en la av. d’Eivissa, 8. Allí, todos los viernes,
a las 19 h, tiene lugar la asamblea general de la PAH de Badia, abierta a todo el que quiera asistir.

“Hay que poner fin a los pisos vacíos en manos de la banca,
creando un parque público de alquiler. No se entiende que
haya gente sin casa y casas sin gente”
cesión de un local. ¿Qué servicios ofrecerá?
Asesoramiento y acompañamiento a los
vecinos con dificultades y que tengan
problemas de vivienda. Siempre se encontrarán acompañados por nosotros,
aunque nadie conoce mejor su caso que
uno mismo y nadie mejor que uno mismo para defender lo suyo.

•¿Cuántas personas forman la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de
Badia del Vallès actualmente?
Somos aproximadamente 80 personas,
aunque este número va variando según
los afectados.
•¿Cuál es la relación de la PAH Badia
con el resto de PAHs de Catalunya?
¿Existe algún tipo de colaboración o
trabajo conjunto?
Tenemos buena relación con el resto, cuando necesitamos apoyo de otras plataformas, u otras plataformas nos necesitan, estamos en contacto. Hay, además,
coordinación, ya que nos reunimos con
las PAHs catalanas mensualmente y con
PAHs estatales, de manera trimestral.
•¿Y con el resto de entidades de Badia?
Llevamos varios años participando en la
Fiesta Mayor, junto con el resto de entidades. Además, este año ha sido la primera vez que hemos participado en las
Jornadas Asociativas con el resto de entidades de Badia y de la FEC.
•¿Habéis observado una variación notable en el número de casos que acuden
a la PAH en los últimos tiempos?
Hemos notado una disminución en el
número de afectados por temas hipotecarios, pero está aumentando considerablemente el número de casos que nos encontramos por alquileres y ocupaciones.

•¿Cuántos casos tenéis ahora mismo
sobre la mesa?
Por un lado, tenemos una decena de casos con respecto a hipotecas y daciones. Tenemos también una comisión de
IRPH con otros tantos afectados y, finalmente, alrededor de 100 casos de temas
de alquileres con problemas para la renovación con SAREB y con el Departament
d’Habitatge.
•¿En qué puede ayudar la PAH a una
persona que se encuentre en situación
de peligro de desahucio o que no pueda pagar su vivienda habitual?
Nosotros orientamos a los afectados en lo
que pueden hacer y dónde pueden dirigirse.
Les informamos de los pasos a seguir para
regularizar su situación. Nuestro papel es
dar apoyo y orientación a los afectados.

•¿Qué medidas alternativas proponéis
para solucionar el problema de la vivienda, especialmente en Badia del Vallès?
Proponemos la creación de una Oficina d’Habitatge en Badia para poder regularizar la situación de las personas con
problemas de vivienda. Asimismo, proponemos la creación de un parque de
viviendas público de alquiler social; la
recuperación de los pisos de la Guardia
Civil y de todos los pisos que pertenecen
ahora a entidades financieras, ya que en
Badia no pueden ser propietarios de una
vivienda de protección oficial.
• Recientemente se ha creado la asociación Badia per un habitatge digne i els
drets socials, que ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento que incluye, entre otros puntos, la

• El Pleno Municipal de mes de junio
acordó apoyar una serie de medidas conocidas como “las 5 de la PAH”. ¿Nos
podéis explicar en qué consisten?
Son cinco demandas de mínimos necesarios, urgentes y destinados a rescatar a la ciudadanía. En concreto lo que
demandamos es, primero, la dación en
pago retroactiva, para poner fin a las
deudas de por vida, deudas que a nuestro entender son ilegítimas, y garantizar
así el derecho a volver a empezar. Entre
las cinco medidas también se incluyen
alquileres asequibles, para que el alquiler sea una opción de vida segura y estable. Por supuesto, otra de las medidas es
la que llamamos “stop” desahucios, para
que no haya ni una familia más en la calle. La cuarta medida, vivienda social:
hay que poner fin a los pisos vacíos en
manos de la banca, creando un parque
público de alquiler. No se entiende que
haya gente sin casa y casas sin gente. Y,
finalmente, la quinta medida, suministros garantizados (no más cortes de luz,
agua o gas). n

