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Els grups parlamentaris acorden un finançament transitori per a
Badia que garanteix les aportacions econòmiques de la Generalitat
fins que s’aprovi un nou sistema
El Parlament de Catalunya aprovarà previsiblement al mes de juliol la proposició de
llei del Règim Transitori del Finançament
Específic del municipi de Badia del Vallès,
en la qual reconeix l’existència d’un dèficit
de capacitat fiscal que s’ha de resoldre de
manera definitiva i es compromet a fer-ho
en els propers quatre anys.
Aquesta nova norma amb rang de llei constata que les disposicions del conveni de finançament vigent i també les d’aquest règim transitori no constitueixen una solució
definitiva a la insostenibilitat financera del
municipi, ja que hi persisteix un dèficit estructural. Així doncs, la finalitat d’aquesta
llei és dotar Badia d’un finançament transitori especial, mentre no s’aprovi un d’específic. Amb aquest objectiu es crea la Comissió sobre el Finançament Específic de
Badia del Vallès, que ha d’existir mentre no
s’aprovi el sistema de finançament definitiu,
que es reunirà un cop l’any com a mínim

i tindrà una composició paritària, amb tres
representants de la Generalitat i tres del
municipi de Badia, sent copresidida pel
conseller o consellera competent en matèria
de governació i per l’alcalde o alcaldessa de
l’Ajuntament de Badia.
Aquesta comissió garantirà que els pressupostos de la Generalitat tinguin una partida destinada al finançament de Badia. La
Generalitat fixarà una quantitat anual entre
els anys 2016 i 2019, en una única partida
de cóm a mínim 3.008.118,24 euros dels
quals es transferiran una quarta part cada
trimestre. Aquest finançament transitori es
prorrogarà anualment a partir de 2020 en
tant que no se n’aprovi un d’específic. Per a
l’any 2015 resta vigent la quantitat que establia el conveni, sent per tant l’aportació
de la Generalitat de 3.008.118,24 euros
La nova norma substitueix i deroga les disposicions del conveni de 2007 en tot allò

que fa referència al finançament. El conveni es manté vigent respecte del compromís de traspàs de les parcel•les qualificades
com a equipaments comunitaris i que són
propietat de l’Institut Català del Sòl.
La proposta que s’aprovarà no serà, en
principi, la que s’havia treballat des de la
ciutat però atura la reducció progressiva de
les aportacions que estaven al conveni vigent –i que recordem que estaven destinades a desaparèixer- i en garanteix la vigència en tant que s’aprova un nou sistema.
A la reunió de la ponència de la llei del
passat divendres els grups parlamentaris
van arribar a un acord sobre el text definitiu que, un cop aprovat el dictamen preceptiu de la comissió d’afers institucionals
del proper 15 de juliol, s’elevarà al ple del
Parlament per la seva aprovació. Previsiblement el text es portarà al Ple del Parlament dels dies 21 o 22 de juliol. 
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Consells de seguretat per a la prevenció de robatoris al domicili
Amb l’arribada de l’estiu i les vacances, hem
d’extremar les mesures de seguretat. Per
aquest motiu, adjuntem una sèrie de consells i recomanacions de la Policia Local de
Badia que poden ser d’utilitat.
Si sou a casa
- Tanqueu les portes principals i secundàries
amb clau, panys de seguretat i baldes.
- Insta l·leu reixes a les finestres i portes de
la planta baixa.
- Insta l·leu un sistema de bloqueig per als
tancaments d’alumini (són més vulnerables) i per a les persianes.
- No obriu l’entrada principal a persones
desconegudes.
- Demaneu la identificació al personal de
les companyies subministradores (empresa
i nom). Si dubteu, truqueu a la companyia.

-Comproveu que la porta del garatge queda tancada en entrar i en sortir.
Si sou de vacances
- Tanqueu amb clau tots els accessos i connecteu l’alarma, si en disposeu.
- Eviteu difondre que no sou a casa, tampoc a
les xarxes socials. Si teniu contestador, no deixeu un missatge que indiqui la vostra absència.
- Simuleu que hi ha algú: si teniu reixes, no
tanqueu totalment les persianes; deixeu
roba estesa; insta l·leu un temporitzador
automàtic de llums, ràdio o TV i/o feu
que algú us reculli el correu de la bústia.
- Deixeu diners i joies en caixes de seguretat
d’entitats bancàries.
- Elaboreu un inventari d’objectes de valor
amb números de sèrie, marques i model i,
si pot ser, fotografies.

Si heu estat víctimes d’un robatori a casa
- No toqueu res i truqueu al 112 per informar la Policia Local o els Mossos d’Esquadra.
- Si sospiteu que encara hi ha algú al domicili no hi entreu. Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús i, en tot
cas, faciliteu-ne la fugida.
- Adreceu-vos a la comissaria de Mossos
d’Esquadra de Barberà del Vallès per tal de
presentar la corresponent denúncia, amb
el DNI, assegurança de la llar i els documents relatius als objectes sostrets: factures
de compra, fotografies de joies, etc.
Si voleu consultar completa la llista de consells de la Policia Local de Badia del Vallès,
ho podeu fer al nostre web, a l’apartat de
Seguretat Ciutadana. 
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Compres i esbarjo es van donar la mà a la
5a Mostra de Comerç de Badia del Vallès
El passat diumenge 7 de juny, l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès va organitzar la Mostra de Comerç, que ja ha
arribat a la seva cinquena edició.
Desafiant les altes temperatures,
la ciutadania de Badia va poder
gaudir de les paradetes muntades per la vintena de comerços
que ocupaven el tram de l’avinguda de Burgos, davant la plaça
Major. Amb les activitats programades, l’Associació de Comerciants va voler combinar
una jornada comercial amb una
oferta d’esbarjo per als badiencs
i les badienques. Així, a banda
de la mostra dels productes que

cada comerç oferia en els seus
estands, els comerços de restauració, de manera conjunta, van
organitzar la tradicional paella, que no podia faltar, i també
una degustació de productes a
la brasa, que van fer les delícies
d’aquells que els van tastar.
Ja de bon matí, a més, van començar les actuacions, amb una
batucada brasilera que va ajudar a escalfar l’ambient per, tot

seguit, continuar amb les activitats com ara tallers de maquillatge o globoflèxia i música
per als més petits. També, a la
tarda, hi va haver una exhibició de ball modern organitzada
per l’AIGMB i un espectacle de
màgia a càrrec del Màgic Brian.
Un dels moments més esperats
de la jornada va ser el sorteig

de tres talonaris de xecs, per valor de 100 euros, per bescanviar
als comerços associats i premiar d’aquesta manera la fidelitat
dels clients i fomentar, al mateix
temps, la compra de proximitat. Una discomòbil va ser l’encarregada de posar punt final a
la Mostra, que tenia per objectiu donar a conèixer els serveis

oferts, la qualitat i la tipologia
dels comerços de Badia i que
va servir també, per apropar-los
una mica més a la ciutadania.
La 5a Mostra de Comerç de Badia del Vallès va ser tot un èxit
d’organització i una manera de
col·laborar en la dinamització
comercial del municipi. 

L’Ajuntament ofereix un Servei de Dinamització
per als comerços i empreses del municipi
L’Ajuntament de Badia del Vallès ha posat en marxa un servei
de dinamització comercial i economia solidària amb l’objectiu
de donar impuls i suport a l’activitat econòmica local.
El projecte té una durada de 9
mesos (de març a desembre) i
vol reflectir la situació actual de
Badia i avaluar l’equilibri entre
l’oferta comercial i les necessitats dels consumidors, és a dir,
determinar si les necessitats de
la ciutadania quant a hàbits de
consum queden cobertes amb

l’actual oferta comercial existent al municipi per, en cas
contrari, abordar les possibles
solucions.
La tècnica encarregada del servei,
Gemma Soler – coach i professora universitària de màrqueting i
emprenedoria- ja ha començat a
visitar tots els comerços del municipi on recull els problemes
plantejats pels comerciants i els
ajuda a identificar les seves debilitats i fortaleses, com també les
mancances i necessitats en l’àmbit formatiu.

En aquest sentit, una de les idees que ha sorgit es materialitzarà
en un curs d’aparadorisme pràctic que serà impartit per l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, aquest mes
de juliol.
A partir d’ara, a més, a banda
de les persones comerciants,
s’entrevistaran també grups de
ciutadans i ciutadanes, de diferents perfils, per tal de determinar les necessitats dels
consumidors i veure com s’hi
adequa l’oferta comercial de la

ciutat, tècnica denominada focus group.

espai desaprofitat que podria llogar puntualment.

Un altre dels objectius del servei és
impulsar l’economia solidària i cooperativa als comerços de Badia.

Finalment, el servei també pretén
ajudar els comerciants a prendre
consciència en temes de sostenibilitat energètica, parlant-los, per
exemple, dels beneficis d’utilitzar bombetes de baix consum o
instal·lar filtres d’aigua.

Es tracta d’intercedir perquè
dos comerços sense relació prèvia col·laborin i treguin profit
d’aquesta col·laboració.
A tall d’exemple, es poden posar en contacte dos comerços, un
dels quals necessita una sala per
fer una reunió i un altre que té un

Des del Servei de Dinamització Comercial es vol destacar la sintonia
amb l’Associació de Comerciants i
la bona resposta i atenció que s’està
rebent per part dels comerços. 
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Badia surt al carrer per la Festa Major 2015
Un any més, Badia s’ha vestit de gala per celebrar tres dies de Festa Major: música, balls, tallers, espectacles i cercaviles
s’han donat cita als carrers de la nostra ciutat
El tret de sortida oficial va anar
a càrrec del grup Tucantam
Drums, que van ser els encarregats de fer el pregó, amenitzat
amb el so de la batucada.

van tenir una presència molt
destacada durant tot el cap de
setmana, amb competicions i
exhibicions de petanca, futbol
7, spinning, karate i judo.

La festa, però, va començar
abans. Ja al matí, amb una ballada de sardanes per part dels
escolars del municipi i, a la tarda, entre d’altres, amb la gimcana Tastallengües, basada en el
conte Alícia al país de les meravelles -que enguany celebrava els seus 150 anys- i que va
comptar amb la participació de
10 equips formats per pares,
mares, germans o avis. Tot just
abans del pregó va tenir lloc la
recepció que l’Ajuntament va
voler oferir, a mode d’homenatge, als esportistes badiencs
que han tingut una actuació
més destacada aquest any. Però
no va ser aquest l’únic acte de
caire esportiu, ja que els esports

FIRETA INFANTIL
Els més petits van xalar de valent amb totes les activitats diferents que s’havien organitzat
al parc de Joan Oliver: exhibicions de ball, jocs, castells inflables, tallers de manualitats,
zones d’esports (futbol, karate,
bàsquet) i, fins i tot, un photocall familiar. Tot això, acompanyat de paradetes solidàries
com la d’intercanvi de joguines, la destinada als animals
abandonats, la de l’Associació
Espanyola contra el Càncer
(AECC)vo la de l’Associació
de Vidus i Vídues de Badia del
Vallès, amb els seus dolços casolans.

També al parc de Joan Oliver va
tenir lloc la Trobada de Puntaires i la I Mostra del Voluntariat, un espai per donar a conèixer
els projectes que es duen a terme a la ciutat gràcies a les persones voluntàries que hi dediquen
part del seu temps.
La tarda de dissabte es va celebrar el ball i la cercavila dels gegants, amb en Joan i l’Helena, i
la Bella i la Bèstia fent d’amfitrions dels gegants de Sant Quirze i dels de Barberà del Vallès,
entre d’altres. Ja a la nit, hi va
haver el correfoc, a càrrec de la
Colla de Diables de Barberà.
HOLI PARTY
Una de les activitats més esperades de la festa va ser la Holi
Party, que va omplir el pati del
Casal de Joves de música i, sobretot, de colors. Es tracta d’una

festa d’origen hindú que reuneix
dansa i música mentre es llença
a l’aire pols de colors.
La plaça Major va ser el lloc triat
per celebrar la setzena edició de
la Trobadia i la novena Mostra
Gastronòmica, on tothom qui
ho va voler va poder tastar un
munt de tapes d’arreu de l’Estat
a un preu molt econòmic mentre gaudien dels balls que tenien
lloc a l’escenari de la plaça.
I MÉS...
Durant tot el cap de setmana
es va celebrar el Graffitti Meeting Badia Style, on els artistes
graffitters van pintar el mur de
l’autopista. A més, repartits per
la ciutat, hi va haver exhibicions de cant i ball, concerts de
flamenc i havaneres, de swing,
el Badia ‘n’ Rock (amb l’actuació dels grups Malestar Social,

Paradeta de venda de dolços casolans de l’Associació de Vidus i Vídues de Badia del Vallès

Kalaña, Estres, Rockstone i Los
Singin) i el concert dels Hotel Cochambre. I diumenge al
matí, per despertar els badiencs
i les badienques, una cercavila a
càrrec de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía.
FI DE FESTA
La festa va acabar diumenge
amb dos plats forts: els tradicionals focs artificials i l’espectacle
de dansa vertical aèria “Delrevés”, on les persones congregades van poder gaudir de la dansa
de dos ballarins penjats de la façana d’un edifici i l·luminat.
La Festa Major de Badia 2015
ja és història. Ara queda el record dels riures i els somriures,
dels balls i dels jocs, de la música i dels focs. I, sobretot, la feina que comença ja per preparar
la Festa Major de l’any que ve. 

Pregó d’inici de la Festa Major

Els infants van gaudir dels castells inflables al parc de Joan Oliver

Un dels participants en el Graffitti Meeting Badia Style

Exhibició de ball al Recinte Firal
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Sopar “de traje” al Casal d’Avis

Masterclass d’spinning a la plaça Major

Fireta Infantil al parc de Joan Oliver

Una de les actuacions emmarcades en la Trobadia

A la Fireta Infantil també es va poder practicar karate

Espectacle de dansa vertical “Delrevés”

Nens juguen a la Fireta Infantil

Parada de l’AECC

Taller de manualitats

Exhibició de judo

Els gegants de Badia van tancar la Cercavila
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Oberta la piscina per a la temporada d’estiu
L’estiu ja és aquí. Per aquest
motiu, la piscina municipal
d’estiu va obrir les portes a la
ciutadania el passat dia 25 de
juny i romandrà oberta fins el
proper 31 d’agost.
Com cada any, l’horari d’obertura serà de dilluns a diumenge
d’11.00 a 19.00 hores. Pel que
fa als preus, es mantenen igual
que els darrers anys. Així, la
quota mensual per a residents
adults és de 12,35 € i per a menors, de 8,26 € (si no el teniu,
haureu de pagar, un cop l’any,
3,50 € d’assegurança). L’abonament de 5 entrades d’adults
(+ de 14 anys) té un preu de
15 euros i 8 € el de menors.
Pel que fa a les entrades puntuals, el preu per als adults es de
4 euros en dia feiner i de 5 €,
en festiu. El preu de l’entrada
puntual per a menors, pensionistes i discapacitats és de 2,50

€ els feiners i 3 euros els dies
festius. Podeu consultar la taula
completa dels preus a la secció
d’Esports del nostre web.
Com a novetat, enguany s’han
reformat els dos vestidors generals, situats a la planta de recepció, i la zona de pícnic. A
més, s’ha dut a terme una neteja exhaustiva de les piscines.
També s’ha habilitat una zona
per a fumadors fora del recinte de bany. Aquestes millores se
sumen a les ja incorporadesw
anys enrere, com els para-sols
i el servei de dos membres del
personal de seguretat, durant
tota la jornada.
Gràcies a totes aquestes intervencions, petits i grans podran
gaudir d’un divertit i refrescant dia de piscina amb total
seguretat.
Bon estiu! 
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L’Ajuntament de Badia del Vallès ha aconseguit 70.000 euros
per a projectes educatius gràcies a programes europeus
En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha seguit una línia de treball centrada a ampliar les fonts de
recursos per a projectes socials i educatius que ha permès aconseguir al voltant de 70.000 euros.
L’estratègia de treball ha estat
la de presentar projectes a convocatòries de la Unió Europea.
Conjuntament amb l’Oficina
de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona es
van analitzar quins eren els programes més aplicables a la realitat de la ciutat i es va optar per
començar pels educatius, i en
concret, pels programes de millora de les oportunitats d’èxit
educatiu d’alumnat en risc
d’abandonar el sistema escolar,
un tema del qual l’Ajuntament
de Badia és referent. En principi, no era fàcil: el 2013 tan sols

es van aprovar a Catalunya 6
projectes Comenius Regio, dels
quals només tres, van ser liderats per ajuntaments: Tarragona, La Seu i Badia.
Com a conseqüència, actualment, l’Ajuntament té dos projectes aprovats i en marxa. El
primer és el FYEB (Facing Youth unemployment from its very
beginning; Lluitant contra l’atur
juvenil des dels seus inicis), en
el marc dels projecte Comenius
Regio i amb els Ajuntaments de
Cerdanyola del Vallès i de Portsmouth, al Regne Unit.Iniciat el

L’intercanvi d’experiències és un dels fonaments del projecte @ppor

curs passat, s’està aplicant actualment tant a l’INS Badia com
a l’INS Federica Montseny i
s’adreça bàsicament, a alumnat
de segon d’ESO amb dificultats
per tenir èxit a l’escola. Aquest
projecte ha permès crear un programa d’acompanyament educatiu específic per millorar les
oportunitats d’aquest alumnat
mitjançant la utilització de metodologies innovadores: mindfulness, orientació personal,
emprenedoria i treball comunitari. L’objectiu que es persegueix és la millora de les competències, actituds i els resultats

educatius d’aquests nois i noies,
i en conseqüència, la reducció
de l’atur juvenil.
A més, el passat 2014 es va iniciar un segon projecte, dins del
programa Erasmus +, anomenat
@ppor: Construir un itinerari
d’orientació a partir de la valorització de l’aprenentatge, tot
utilitzant eines digitals. L’objectiu és apropar els/les joves amb
baix rendiment i motivació pels
estudis al món professional, per
facilitar-los construir un projecte de vida formatiu a llarg termini. Aquest projecte no suposa la creació de noves accions,
sinó ampliar i enriquir el projecte Cruïlla, un projecte que
l’Ajuntament i els dos instituts
estan fent des del curs 20002001. La col·laboració entre
l’Ajuntament de Badia del Vallès, el Consell General i centres educatius de Paris-Saint
Denis a França i l’Ajuntament
i centres educatius de Landkreis
Anhalt-Biltterfeld a Alemanya,
permetrà desenvolupar un espai digital amb recursos per a
la orientació al llarg de la vida.
D’altra banda, l’intercanvi d’experiències entre els professionals dels instituts i del municipi
enriquirà el desenvolupament
de les accions d’orientació a Badia i les possibilitats d’èxit de la
totalitat dels joves.

També des del 2014 l’Ajuntament de Badia participa al grup
de treball Ronda Pirineus, un
grup limitat que reuneix autoritats educatives de les regions
pirinenques: Euskadi, Navarra,
Aragó, Catalunya, LlenguadocRosselló, Midi-Pyrinées i que és
liderat pel cap d’inspectors de
Barcelona. L’Ajuntament de Badia és l’únic ajuntament del grup
i, a partir d’enguany, es podrà començar a treballar la possibilitat
de projectes bilaterals amb instituts de Narbona i Perpinyà i,
molt especialment, la mobilitat
d’alumnes de pràctiques de formació professional, un fet que
pot millorar molt l’ocupabilitat
d’aquests alumnes.
Aquests diners aconseguits gràcies als dos programes europeus
en marxa, s’han destinat a les
actuacions amb els nois i noies
als instituts i a la mobilitat dels
professionals, una peça obligatòria en aquests programes i
que està molt estrictament reglada. Cal recordar que el control financer i de resultats sobre
aquests programes és molt alt
i suposa una gran responsabilitat per a l’Ajuntament. D’altra banda però, està suposant
una oportunitat molt gran per
a la millora de les possibilitats
d’èxit dels nois i les noies de
Badia amb més dificultats. 
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Badia acull una nova trobada dels socis del projecte @ppor
Els dies 8, 9 i 10 de juny, va
tenir lloc a Badia del Vallès la
segona trobada dels socis que
formen part del projecte europeu Erasmus+: Construir un
itinerari d’orientació a partir
de la valorització de l’aprenentatge, tot utilitzant eines digitals, un projecte liderat pel
Departament de Seine Saint
Denis de França i on el nostre
municipi i el Consell Comarcal del comtat d’Anhalt-Biltterfeld, a Alemanya, hi participen com a socis.
A la trobada van ser presents representants de totes les institucions participants, tant locals (com
els instituts de Badia o el Consell
Comarcal del Vallès Occidental),
com franceses i alemanyes, a qui

es va fer una rebuda institucional
a l’Ajuntament.
En els tres dies que va durar la
trobada, es va poder apropar la realitat de Badia als col·laboradors
del projecte, es va treballar sobre
els sistemes educatius dels tres
països participants i es va presentar el projecte d’acompanyament
educatiu que es porta a terme des
de l’Ajuntament. A més, els tres
socis van tenir l’oportunitat de
compartir les experiències en orientació i millora de l’èxit educatiu que es porten a terme en cada
un dels territoris, un moment
molt enriquidor ja que es va tenir la oportunitat de conèixer
experiències noves. També es va
organitzar una interessant taula
rodona, amb la participació del

L’alcaldessa Eva Menor va repassar la història de Badia en la rebuda institucional que va oferir als participants en el projecte

professor de la facultat de Pedagogia de la UAB Màrius Martínez, per a treballar i reflexionar
sobre el paper de l’orientació

dins i fora dels centres de secundària. Finalment, es va avançar
en el desenvolupament de l’aplicatiu que es desenvoluparà en el

marc d’aquest projecte per millorar l’orientació i l’acompanyament en les transicions educatives i laborals. 

Tercera trobada dels socis del Projecte europeu FYEVB
Els dies 20, 21 i 22 d’abril va
tenir lloc a Badia i Cerdanyola
del Vallès la tercera trobada dels
socis que formen part del Projecte Comenius Regio - Facing
youth unemployment from its
very beginning. L’Ajuntament
de Badia del Vallès lidera aquest
projecte, conjuntament amb
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, on col·laboren els
dos instituts de Badia i els instituts Jaume Mimó i Banús de
Cerdanyola. Els convidats enguany, eren una representació
dels socis que han desenvolupat el projecte a la localitat anglesa de Portsmouth: un centre

de secundària anglès (Harbour
School) i dos ONG (Motiv8 i
Bivol Trust).
Durant la trobada es va seguir
treballant sobre el programa
d’intervenció que s’ha implementat des de l’inici de curs als
instituts participants, fent-ne
una avaluació i un seguiment.
El jovent participant, que va
tenir l’oportunitat de presentar la seva experiència a familiars, entitats col·laboradores
i representants de la comunitat educativa, es va mostrar
molt satisfet del projecte que,
van assegurar, els ha ajudat a

millorar tant a nivell personal
com educatiu.
També aprofitant la trobada,
alguns participants van assistir a la I Jornada Internacional
sobre Abandonament Escolar
Prematur, organitzada pel Consorci i la Inspecció d’Educació
de Barcelona. Aquesta jornada
presentava una selecció d’experiències que es realitzen en
aquest àmbit a cinc ciutats europees: Barcelona, Göteborg,
Sheffield, Badia del Vallès i
Cerdanyola del Vallès, sorgides
en el marc de diversos projectes
europeus Comenius Regio. 
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Actes de cloenda del projecte Cruïlla i del Programa de Formació i
Inserció per a joves sense l’educació secundària obligatòria acabada
En un acte celebrat a la Biblioteca de Badia el passat dia 22,
es va donar per finalitzat el curs
2014-2015 del Programa de
Formació i Inserció (PFI) del
perfil d’Auxiliar de Comerç i
Atenció al Públic.
El PFI, organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, està
destinat a joves del municipi
d’entre 16 i 21 anys. Aquesta

formació d’iniciació professional va dirigida a joves sense
graduat en ESO per tal de proporcionar una formació bàsica i
d’iniciació professional en el comerç i l’atenció al públic.
L’alumnat participant va rebre
un diploma acreditatiu de la
seva participació en el projecte de mans del diputat delegat
de la Diputació de Barcelona,
Gerard Ardanuy; l’alcaldessa de

Badia, Eva Menor, i el regidor
d’Educació, Iván Sanz.
També a la Biblioteca va tenir
lloc la cloenda del projecte Cruïlla, destinat a apropar la realitat
del món laboral als i les alumnes
de 3r i 4t d’ESO. L’acte, que va
comptar amb la participació activa de l’alumnat, va ser presentat per l’alcaldessa de Badia, Eva
Menor, i les directores dels instituts de la ciutat, Charo Tomàs

Els participants en el PFI posen amb el professorat, l’alcaldessa de Badia i el diputat delegat
Gerard Ardanuy

(INS Badia del Vallès) i Maite
Serrano (INS Federica Montseny). Entre els assistents també hi havia l’aleshores regidora
d’Educació, Raquel Gracia, les
alumnes de pràctiques de Pedagogia de la UAB col·laboradores
del projecte Cruïlla, professorat
dels instituts, representants de
les empreses col·laboradores i familiars de l’alumnat.

Foto de família dels participants en la cloenda del projecte Cruïlla

L’alcaldessa i les directores també van ser les encarregades de

lliurar els diplomes als alumnes
de 3r i de 4t d’ESO (aquests últims van rebre, a més, un certificat acreditatiu de les seves
estades en empreses) i a les empreses col·laboradores: tallers
Moreno Automoción, Santi Enrique i Lea; perruqueries
Montse Ortiz i Arantxa; Gestoria Asecom; Xocolates Genescà;
HardTecnologic, SL; restaurant
Casa Marino; el Poliesportiu;
llars d’infants i escoles de Badia
del Vallès. 
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Lliurament dels premis
del Certamen Minerva
per a Joves Estudiants
El Teatre de la Vila de Palau-solità i Plegamans va acollir el lliurament de premis de la 13a edició
del Certamen Minerva, uns premis dirigits a joves estudiants de
les poblacions de Badia, Barberà,
Castellar del Vallès i Palau-solità i
Plegamans, Polinyà i Sentmenat.
El Certamen vol potenciar i incentivar la tasca de recerca i investigació de l’alumnat en l’àmbit de
les ciències socials i humanes, i de
les ciències pures i experimentals.
En l’acte, celebrat el 17 de juny,
van ser premiats diferents alumnes de Badia.
Per part de l’INS Badia del Vallès, van ser guardonades Núria
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Pacheco, amb el treball La Memòria. Bases biofísiques i factors que influeixen en la facultat de recordar i Marta Ruiz,
amb Té cura l’escoliosi?; per
part de l’INS Federica Montseny, Andrea Cayuela i Laura
Escudero, amb Consumidors
lliures o esclaus del màrqueting i Carlos Pintado, amb Biomaterials en acció: la descontaminació d’aigües residuals.
L’alumnat va rebre el seu guardó de mans del regidor d’Educació, Iván Sanz.
La Comissió organitzadora del
Certamen Minerva va voler destacar la qualitat dels treballs presentats enguany. 

L’alumnat badienc premiat, amb el regidor d’Educació
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Partits polítics

Rafael Moya Camarón
Portavoz del PSC

Quim Duran
Grup Municipal AEB

Empieza una nueva etapa para nuestra ciudad, una nueva etapa para el
partido socialista en Badia del Valles

GRÀCIES, SOM MÉS ALTERNATIVA! GRÀCIES, SOM MÉS ALTERNATIVA!

En primer lugar, queremos dar las gracias a la ciudadanía y especialmente a las 2.006
personas que han hecho posible que el PSC vuelva a ser la fuerza más votada, que han
renovado la confianza en nuestro proyecto con más apoyo que en las últimas elecciones.

L’AEB agraeix als seus i les seves votants el suport obtingut que ens consolida com a primera
força de l’oposició i principal alternativa al PSC.

Una nueva etapa donde el diálogo y el trabajo colectivo tienen que primar sobre el
enfrentamiento y las individualidades, una etapa donde el Partido Socialista tiende la
mano a todas las fuerzas políticas que quieran construir una Badia mejor.
La ciudadanía pide otra manera de hacer política y nosotros estamos dispuestos a contribuir en estos cambios. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de demostrar que
la política es una herramienta transformadora, que la política s enta para ofrecer igualdad de oportunidades, para eliminar desequilibrios en todos los ámbitos: económicos,
culturales, educativos, en salud y, por supuesto, en el acceso a los servicios básicos. Para
esto es necesario e indispensable mantener y mejorar los servicios de protección social e
insistir en las políticas de igualdad como pilares básicos de una convivencia más justa y
solidaria.
Las ciudadanas y los ciudadanos se merecen un buen gobierno local, que garantice todos los servicios y que tenga como objetivo principal la mejora de la calidad democrática, la regeneración y el progreso social.
Nuestro contrato con la ciudadanía se basará en la transparencia en la gestión, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Todos vivimos en Badia, nuestros hijos e hijas, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos. Nos unen muchas cosas y todos compartimos el mismo deseo: vivir en una
ciudad con los servicios y equipamientos públicos necesarios para que todas las personas
puedan vivir con dignidad y puedan construirse libremente un proyecto de vida, desde
la igualdad de oportunidades, sin más condicionantes que su libertad de elección.

Gràcies als 1.349 veïns i veïnes que van votar la nostra candidatura, especialment a les més de
200 persones que han donat suport explícit i actiu. També volem agrair a la població en general la paciència d’acceptar l’intens efecte sobre les bústies de la campanya electoral i que els
portals facin de taulell d’anuncis.
No hem guanyat les eleccions, que era el nostre objectiu.
Volíem portar el Poble a l’ajuntament i fer un canvi de rumb al govern de la ciutat. Nosaltres
tenim la percepció que el nostre poble no ha estat ben governat com per a tornar a confiar en
el PSC, però sembla que la nostra percepció no coincideix amb la de tots aquests veïns. Caldrà
analitzar-¬ne els motius.
El poble ha girat cap a l’esquerra.
Dels 17 regidors que te l’ajuntament, 16 han anat a parar a formacions que ens hem presentat com d’esquerres a aquestes eleccions. Un resultat mai vist a Badia. CiU i PxC desapareixen
i el PP perd 2 regidors, quedant-¬se només amb un. És una bona notícia per a nosaltres que
això sigui així en un poble eminentment obrer. Ara caldrà veure quin és el pes que se li dona a
aquesta única regidora de dretes en les decisions importants de la ciutat.
L’AEB continua pujant.
Hem passat de 4 a 5 regidors/es afegint 200 persones més a les que ens van votar el 2011. El
projecte social alternatiu que construïm dia a dia amb les nostres propostes i la nostra actuació
a l’ajuntament i al carrer, no para de créixer. És una ampliació més lenta del que voldríem, però
és contínua. El nostre projecte es renova contínuament com demostren els nous regidors i no
deixa d’incloure persones amb ganes de canviar la realitat que vivim.
Som prou optimistes com per reafirmar-¬nos en el nostre projecte i continuar treballant des
d’avui mateix en la construcció de la Badia alternativa que poc a poc es fa gran.
Amb aquests resultats, Eva Menor ha estat escollida de nou alcaldessa de Badia. En no tenir
majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores, moltes decisions del seu govern necessitaran
algun vot més que els seus o, almenys, que la resta (9) no votin en contra.
En aquesta situació, el PSC té sobre la taula dues opcions. Girar les seves polítiques i formes
de gestionar l’ajuntament 180 graus per poder obtenir el suport de l’esquerra o continuar com
fins ara comptant amb el suport, per activa o per passiva, del PP.
L’opció de comptar al el PP seria segurament la més fàcil per Eva Menor ja que li ha funcionat
fins ara i és de suposar que no li posaran gaire pegues. Però seria un total contrasentit en un
municipi que ha triat 16 regidors, dels 17 possibles, de candidatures anomenades d’esquerres,
que la del PP tingués la clau.
El que és segur és que el suport dels cinc regidors de l’AEB només hi serà amb un gir de 180
graus en formes i polítiques.

lítics

Juliol del 2015

Opinió

Partits polítics

de Badia del Vallès

Partits polítics Partits polítics Partits polítics
Partits polítics
Partits

lítics Partits polítics
Partits polítics

lítics

l'informatiu 13

Partits polítics

Partits polítics

Partits polítics

Partits polítics Partits polítics Partits

Elísabeth Ruiz Romero
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)

Saray Muñoz Contreras
Portavoz del PP

Han pasado 9 meses desde aquel 11 de octubre de 2014, en el que decidimos dar un paso al
frente, sin marcha atrás, para formar un frente común que diese la cara y fuera firme y contundente para luchar contra la desigualdad social, el paro, la precariedad, los derechos sociales y un largo etcétera.

Desde esta formación política, lo primero que queremos hacer es agradecer a nuestros
votantes la confianza depositada en nosotros pese a los resultados obtenidos y el hecho
de haber perdido dos de nuestros regidores. Esto no nos desanima puesto que estamos
dispuestos a trabajar más que nunca.

Badia en Común nació con verdadera vocación de servicio a la ciudadanía. Nació de la suma
de sujetos activos en este municipio con el único fin de dignificar la vida de tod@sl@sbadienses. Es por ello que, desde Badia en Común (BeC), queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a l@svecin@s de Badia por la confianza depositada en esta
formación, que a pesar de ser nueva, cuenta con la experiencia y el saber popular de años de
lucha que Badia lleva en su ADN.

Por otra parte, felicitar al equipo de gobierno, a BeC y a la AEB por los resultados obtenidos.

Al mismo tiempo, queremos transmitir la más absoluta confianza, seriedad y responsabilidad en el desempeño del cargo, en el recientemente constituido Ayuntamiento, desde el cual
haremos una oposición rigurosa, contundente, desde planteamientos de izquierda, para y
por l@s de abajo. Haremos la oposición desde la base, desde el pueblo organizado que siempre está al lado de la gente que sufre los azotes de esta mal llamada crisis, que en realidad es
una estafa. Haremos sentir nuestra voz con claridad y contundencia en defensa de unprograma electoral que es también vuestroen el inicio de esta nueva etapa con un grupo municipal
compuesto de tres regidoras, que van a ser los ojos, los oídos y la voz de l@svecin@s.
En estas elecciones nos hemos quedado a 28 votos para alcanzar el cuarto regidor que hubiese salido de las listas socialistas, dejándoles con 7, como los 4 años anteriores. Esta situación en sí, creemos que habría hecho cambiar ampliamente las posibilidades de futuro y de
gobierno en Badia. A pesar de ello, desde la oposición no descansaremos y lucharemos por
aplicar las medidas que creemos que son justas y necesarias y que llevamos incorporadas en
nuestro programa, que se redactó en la Plaza Mayor por l@svecin@s de Badia el 25 de abril
de 2015 y que tendremos el orgullo de defender allá donde vayamos.
Iniciamos esta nueva etapa con ilusión, porque sabemos que estos 4 años que están por venir serán difíciles, decisivos y de mucho trabajo. El futuro de Badia pende de la decisión de
otros que solamente ven en Badia un crucigrama irresoluble, un problema creado de la nada
que no saben cómo resolver. Es por ello que, ahora más que nunca, necesitamos permanecer
unidas para hacer frente común y defender una nueva ley de financiación de Badia. Una ley
que recibió un amplio apoyo político, social y vecinal a través de un amplio proceso participativo, que no solamente es justa, sino que es equitativa y garantizaría el futuro de Badia.
Desde Badia en Común manifestamos nuestro completo compromiso en trabajar hasta conseguir la justa financiación que Badia necesita para poder mantener los servicios públicos
que garanticen amplios derechos de ciudadanía a los vecin@s de Badia.
Nuestro programa es abierto y está vivo. Crece según las necesidades de la ciudadanía. Igual
que las asambleas antes de cada pleno, en las que deliberaremos abiertamente sobre los temas
y cuestiones a tratar en cada pleno. Por eso, para nosotr@s es fundamental la participación
ciudadana en las asambleas, ya que la voz de cada vecin@ es importante para nosotr@s. Porque junt@s haremos una Badia mejor. ¡Sí se puede!

Y por último, felicitar también a todas las personas que hacen posible la celebración de
la fiesta mayor, coordinadores, técnicos, brigada de limpieza, etc. Sin ellos no sería posible y, ya que para nosotros la fiesta mayor es especial, pues es donde todos los vecinos y
vecinas de Badia salimos a las calles a celebrar y disfrutar del buen ambiente de alegría y
festividad sin importar el color político de cada uno.
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Plens municipals
MARÇ
El Ple municipal del mes de
març va començar amb un minut de silenci en record de les
víctimes de l’accident de l’Airbus A320 de Germanwings,
que havia tingut lloc dos dies
abans, el 24 de març.
El primer punt de l’ordre del
dia va ser la iniciativa popular sobre targetes de transport.
La proposta va ser rebutjada
per 10 vots en contra (PSC,
PP, CiU), l’abstenció del regidor d’ICV-EUiA i 5 vots a favor (AEB i PXC). La majoria
de les intervencions van destacar que aquest tema no era
nou i que ja havia estat tractat
amb anterioritat, com va ser el
cas de PXC. CiU va posar l’accent en la inconveniència que
no es tinguessin en compte
els ingressos per unitat familiar sinó els individuals; ICV va
afirmar que no era el moment,
mentre que el PP va recordar
que ells ja s’hi havien posicionat en contra i que no s’havien
donat les circumstàncies propícies per a la seva aprovació.
L’AEB va anunciar el seu vot a
favor “per coherència política”.

L’alcaldessa, Eva Menor, va ser
rotunda en afirmar que l’aprovació d’aquesta iniciativa no era
possible donat que contravenia
un reglament aprovat pel Ple
municipal.
Seguidament, es va aprovar per
unanimitat l’expedient per a
l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica. El Ple va acordar, entre d’altres, instar el Govern de l’Estat
a declarar la llum, l’aigua, el
gas, el butà i el propà com un
dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne
i instar també el Govern de la
Generalitat a declarar, immediatament, una treva hivernal
que aturi els talls d’energia a les
famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta iniciativa havia
estat consensuada amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica
de Badia.
El següent punt de l’ordre del
dia, la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, no es va aprovar perquè
requeria majoria absoluta. El
resultat de la votació va ser de
8 vots a favor (PSC i CiU) i

8 abstencions (AEB, PP, ICVEUiA, PXC).

creuades i el Ple va arribar al seu
moment de màxima tensió.

havia representat durant tants
anys.

L’últim punt de l’ordre del dia
va resultar tens i va acabar amb
el Ple al límit de la suspensió.
Es tractava de l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità
al front del Riu Sec, que finalment es va dur a terme. El regidor encarregat de la defensa
del punt, Antonio Sabariego, va
recordar que la tramitació d’un
pla general és un procés “llarg,
lent i complex” i que aquest era
un document redactat per tècnics de l’Àrea Metropolitana i
consensuat amb la Generalitat.
El regidor socialista va garantir
que l’aprovació del Pla suposaria
una millora substancial del municipi i la resolució de part del
desequilibri financer de Badia.
També va recordar que aquest
projecte generaria llocs de treball tant en el seu desenvolupament i construcció com, posteriorment, gràcies a la instal·lació
de noves activitats comercials o
productives a la zona.

L’alcaldessa va recordar que
l’equip de govern havia treballat molt dur durant aquests 4
anys de legislatura per portar a
bon port el Pla general i havien cedit generosament aquesta
feina, com també han fet amb
la millora de la Llei de finançament del municipi, perquè
consideraven que era un tema
de ciutat, i no de partit. Va reconèixer que potser la seva errada era no haver informat prou
dels múltiples passos intermedis que s’havien donat, però
que el Pla era bo per al municipi i per això, evidentment, hi
votarien a favor.

També van voler dir unes paraules de comiat alguns dels
representants que tampoc repetirien en el Ple aquesta nova
legislatura, com els regidors del
PSC Antonio Sabariego i Juan
Antonio Lancho i les regidores de l’AEB Montserrat Montañés i Cristina Fàbregas. El
portaveu d’aquesta formació,
Quim Duran, va tenir unes paraules de reconeixement per als
seus companys, especialment
aquells que ja no hi eren i, com
van fer la resta de regidors en
les seves intervencions, per a
tots els membres que han conformat el Ple de l’Ajuntament
durant aquests quatre anys. El
representant d’ICV-EUiA, Eusebi Argueta, va intervenir per
recordar la feina feta en tot
aquest temps. Finalment, l’alcaldessa, Eva Menor, es va sumar al reconeixement al treball
de tots els regidors i totes les regidores del Ple, a l’equip de govern i, especialment, a aquells i
aquelles que no repetirien. Acte
seguit, va donar per acabat el
Ple i la legislatura.

El regidor de Plataforma x Catalunya va votar-hi en contra, no
per estar en contra del projecte–
va afirmar- sinó la manera de fer
de l’equip de govern. CiU, per la
seva banda, va votar-hi a favor, ja
que s’havien recollit i incorporat
moltes de les al·legacions proposades en el seu moment. El PP va
recordar a alguns grups que no
era coherent queixar-se de manca
d’informació per part de l’equip
de govern i, després, no assistir
a les reunions que es convocaven. Els regidors populars també van votar-hi a favor, al·legant
que és una mesura que beneficia
el municipi. ICV-EUiA, després
de recordar que la reorganització
urbana del municipi era un dels
temes més importants a votar en
una legislatura en qualsevol ajuntament, va anunciar el seu vot en
contra perquè, al seu entendre,
no era el moment. L’AEB, finalment, va acusar l’equip de govern de manca d’informació- o
de proporcionar-la amb poca antelació- i va titllar la seva actuació
de “teatre”. Tot seguit, els quatre regidors de l’AEB van marxar
del Ple i van absentar-se durant
la votació. Va ser aleshores quan
van començar les acusacions

La votació, sense els membres
de l’AEB, va ser de 10 vots a
favor (PSC, PP i CiU) i 2 en
contra (ICV-EUiA i PXC).
Arribats a aquest punt, i en no
haver-hi cap assumpte sobrevingut ni precs i preguntes, l’alcaldessa va donar per finalitzat
un ple que va deixar un regust
agredolç a molts dels presents.
PLE EXTRAORDINARI
D’ABRIL
L’últim Ple de la legislatura a
Badia del Vallès va ser un Ple
extraordinari, amb un únic
punt a l’ordre del dia, a banda del repàs a les resolucions
d’Alcaldia. Aquest punt va ser
la modificació dels estatuts del
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, que es va aprovar inicialment per unanimitat.
També es va llegir una declaració institucional contra l’especulació amb l’habitatge públic
acordada per tots els grups municipals en Junta de Portaveus.
Seguidament, va arribar el moment dels adéus. En primer
lloc, la regidora i portaveu del
Partit Popular, Antonia Escrivá, va voler acomiadar-se
del consistori i de la ciutadania perquè no es presentava a
les eleccions del 24 de maig.
Abans de finalitzar, en un gest
carregat de simbolisme que va
arrencar l’aplaudiment de les
persones assistents, va trencar el carnet del partit al qual

SORTEIG DE LES
MESES ELECTORALS
Abans de l’últim Ple va tenir
lloc el sorteig per escollir els
membres de les meses electorals (presidents/es i vocals) per
a les eleccions municipals que
havien de tenir lloc el 24 de
maig.
PLE EXTRAORDINARI
DE JUNY
Dimecres 10 de juny, es va celebrar un Ple extraordinari a
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb un únic punt en l’ordre del dia: l’aprovació de les
actes dels darrers plens, abans
que es constituís el nou Ajuntament uns dies més tard, concretament el dissabte 13 de
juny.
Durant la sessió, que va ser
molt breu, es van aprovar les
actes corresponents al Ple ordinari del mes de març i als extraordinaris d’abril, i del sorteig
de meses electorals. 
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Resultats de les eleccions municipals del 24-M
El PSC-CP va ser el partit més votat a Badia del Vallès en les Eleccions Municipals
2015, celebrades el passat 24 de maig,
amb 2.006 vots, un 36,08% dels sufragis,
fet que els va portar a aconseguir 8 regidors/es, un més dels que tenia en l’última
legislatura. La formació socialista va aconseguir 302 vots més que en els anteriors
comicis.
L’AEB-CAV-PA va repetir com a segona força al consistori i va guanyar, també,
un regidor respecte l’anterior mandat amb
el que ja en suma 5. L’AEB va obtenir el
24,26 % dels vots, fins arribar als 1.349
(183 més que al 2011).
Badia en Comú-E va irrompre amb força,
amb tres regidors/es aconseguits gràcies a
974 vots, xifra que representa un 17,52 %
del total de vots emesos.

L’últim grup a aconseguir representació
a l’Ajuntament, amb una regidora, va ser
el PP, que perdia dos regidors i es quedava gairebé amb la meitat dels vots aconseguits al 2011 (401, 353 menys que fa quatre anys), el que representa un 7,21 % dels
vots.
La resta de formacions que concorrien a
les eleccions no van aconseguir representació al consistori. Així, ERC-AM, va obtenir 223 vots (4,01 %); PXC va perdre el
regidor que tenia en quedar-se amb el 3,97
% dels vots (221); Canviem Badia, que
s’estrenava en aquests comicis, va obtenir
195 vots (3,51 %); i finalment, CiU, que
també va perdre la representació que tenia,
va aconseguir 105 vots (1,89 %).
La participació en aquestes votacions va ser
del 52,71 %, cinc punts per sobre de les
darreres municipals (47,62 %). Hi va haver
un total de 5.579 vots del total de 10.585
electors que estaven cridats a les urnes a Badia del Vallès. A més, es van comptabilitzar
84 vots en blanc i 21 vots nuls. 
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Constitució del nou Ajuntament de Badia del Vallès
Eva Menor repetirà com a alcaldessa de Badia del Vallès. En la sessió de constitució del consistori, que va tenir lloc dissabte 13 de juny, la cap de llista del PSC va rebre els 8 vots dels
regidors del seu grup municipal. Per la seva banda, els 5 representants de l’AEB van votar
el seu cap de llista, Quim Duran, mentre els 3 membres de Badia en Comú es decidien per
la seva regidora Elisabet Ruiz. El grup municipal del PP, que no va presentar candidatura a

l’alcaldia, va votar en blanc. Tenint en compte que cap candidat/a va obtenir la majoria absoluta, va ser escollida la representant de la llista més votada.
Abans, però, els 17 regidors sorgits de les eleccions del 24 de maig van prendre possessió -jurant o prometent (alguns d’ells afegint l’expressió “per imperatiu legal”)- dels seus càrrecs.
Un cop constituït, el consistori va quedar conformat de la següent manera: 

COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI

Eva Mª Menor Cantador

Rafael Moya Camarón

Josep Martínez Valencia

Montserrat Jiménez Molina

Iván Sanz Pérez

Mª Encarnación Rodrigo Morales

Antonio Rodríguez Yáñez

Mª José Granados Martínez

Quim Duran Redondo

Mª Teresa Carceller Labaleta

Álvaro Pacheco Comino

Ruth Escolà Sánchez

Miguel Rodríguez Rosillo

Elísabeth Ruiz Romero

José Pérez Jiménez

Mª Pilar Paz Sierra

Saray Muñoz Contreras

EQUIP DE GOVERN
Eva Menor
Alcaldessa

Rafael Moya
Tinent d’alcaldessa primer
Direcció, inspecció i impuls de
l’àrea de Territori.
Regidories d’Obra pública, Serveis i
manteniments, Via pública, Transport i
mobilitat, Habitatge, Medi ambient, Parcs i
jardins, Salut ambiental, Planificació, gestió i
disciplina urbanística, Llicències i activitats i
Turisme,integrades a l’àrea de Territori.

Iván Sanz
Tinent d’alcaldessa quart
Direcció, inspecció i impuls de
l’àrea d’Acompanyament a les
Persones.

Mª Encarnación Rodrigo

Regidoria de Promoció econòmica i

Regidories de Joventut, Infància, Petita
infància, Cooperació, Educació, Salut i
hàbits saludables i Diversitat, integrades a
l’àrea d’Acompanyament a les Persones.

Comerç, integrada a l’àrea de Territori.
Regidoria de Gestió del Patrimoni i Locals,
integrada a l’àrea de Serveis Centrals
Regidories d’Inserció laboral i Ocupació, integrades
a l’Àrea d’Acompanyament a les Persones.

Montserrat Jiménez
Tinent d’alcaldessa segona
Direcció, inspecció i impuls de
l´àrea de Serveis Centrals.
Regidories d’Hisenda, Compres,
Contractació i Serveis jurídics, Recursos
humans i Prevenció de riscos laborals,
Informàtica i Noves tecnologies, Serveis
generals, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Oficina Municipal d’Informació i Consum,
integrades a l’àrea de Serveis Generals.

Antonio Rodríguez

Regidoria de Sostenibilitat i Estalvi energètic,
integrada a l’Àrea de Territori.
Regidoria de Cultura, integrada a l´àrea
d´Acompanyament a les Persones.

Josep Martínez
Tinent d’alcaldessa tercer
Direcció, inspecció i impuls de
l’àrea de Presidència.
Regidories de Participació ciutadana, Oficina
del pressupost participatiu, Comunicació,
Transparència i bon govern, Avaluació de
polítiques públiques, Seguretat ciutadana,
Ciutadania, convivència i civisme, integrades
a l’àrea de Presidència.
Regidoria d’Esports, integrada a l’àrea
d’Acompanyament a les Persones.
Mª José Granados

Regidories de Benestar social, Gent Gran
i dependència, Igualtat, integrades a l’àrea
d’Acompanyament a les Persones.
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Primera Mostra de Voluntariat de Badia
La Festa Major de Badia va ser l’espai escollit per celebrar la Primera Mostra de Voluntariat de Badia del Vallès.
La Mostra de Voluntariat s’ha
concebut com un espai on donar a conèixer a la ciutadania
tots aquells projectes que es desenvolupen a la ciutat i, tot i
que pertanyen a àmbits molt
diferents (educació, joventut,
esports, atenció social, etc.), tenen en comú que es duen a terme gràcies a persones voluntàries que hi dediquen part del seu
temps.
Entre les activitats de la Mostra,
que es va celebrar el 13 de juny,

hi havia l’exposició de projectes
de voluntariat, on entitats i serveis van poder explicar els seus
projectes a través de plafons que
els visitants podien consultar.
Els projectes exposats van ser:
- Projecte LECXIT d’acompanyament a la lectura
- Projecte CROMA de suport
acadèmic i social d’estudiants
universitaris
- Projecte d’acompanyament a
un infant de l’AFEV

- Projecte de recollida i repartiment solidari d’aliments per
part de tres entitats de la ciutat: Església Evangèlica, Voluntariat Social i Parròquia
Mare de Déu de la Mercè
- Projecte d’acompanyament i
suport de l’Associació Contra
el Càncer
- Projecte d’acompanyament a
la gent gran del Voluntariat
Social
- Voluntariat de la Cursa de Badia
- Projecte de Voluntariat per la
Llengua

Matrícula contínua per als cursos de català per a
persones adultes
- Intensius de juliol
- Cursos setembre-desembre 2015
Horaris de matrícula:
Matins, de 10 a 13 h i a partir del 15 de setembre,
també les tardes de dimarts i dijous, de 16.30 a
19.30h
(Agost tancat)
* Si no sabeu el vostre nivell, truqueu-nos per fer
una prova. El nostre calendari de cursos us permetrà assolir un nivell complet en només un curs acadèmic.
Consulteu el nostre cercador de cursos a
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/
Més informació:
Servei Local de Català de Badia del Vallès,
Casal Cívic 2a planta,
tel. 937293434, badia@cpnl.cat

A més, Alcohòlics Anònims i
Creu Roja, entitats que recentment tenen presència i local
a Badia, respectivament, van
participar amb un estand donant informació i fent difusió
del seu projecte.
Una altra de les activitats de la
mostra, que va congregar força
públic, va ser l’itinerari guiat
pels espais de voluntariat, on la
ciutadania va poder conèixer de
prop alguns dels projectes que
funcionen a través de voluntariat. L’itinerari va finalitzar amb
un Vermut Florit que van realitzar voluntàries del Banc del

Participants en la Mostra de Voluntariat posen davant els projectes exposats.

Servei Local de Català de Badia del Vallès

- Projectes de voluntariat realitzats pels adolescents
- Projectes de voluntariat dins
dels instituts (Institut Badia i Institut Federica Montseny): mediadors, actuacions
comunitàries, projecte Sidecar, projectes Comenius
- Projecte de “L’Intercanvi” de
roba i accessoris
- Projecte de l’hort comunitari
- Projecte de la plaça de les
Flors

Temps, on es van poder degustar begudes a base d’àloe vera i
melissa i menjar com tempura
de flors de carbassó, hummus o
picada de cacauets.
També, emmarcat en la mostra, va tenir lloc un acte de reconeixement a totes les persones voluntàries a través d’un
lliurament de diplomes, de
mans de les entitats guanyadores dels Premis Lledoner, organitzats per la FEC.
Nou blog dedicat al
voluntariat
Badia Voluntariat (https://badiavoluntariat.wordpress.com/)
és un nou espai virtual creat per
l’Ajuntament i el Pla de Desenvolupament Comunitari, amb
la intenció d’informar, assessorar i orientar les associacions i
la ciutadania sobre el voluntariat. Aquest blog, a més, permet consultar totes les opcions
disponibles per poder participar com a voluntari/ària i dedicar part del temps personal a la
comunitat.

“L’Intercanvi” de roba i accessoris, un projecte
comunitari que es mou i creix!
“L’Intercanvi” és un servei que
es va iniciar fa tres anys amb
l’objectiu de promoure la reutilització de la roba i dels accessoris infantils (cotxets, bressols...)
i la reducció de les despeses de
les famílies en un context de crisi. El projecte va poder veure la
llum gràcies a l’ajuda econòmica de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, l’Obra Social de la Caixa i la dedicació del Voluntariat social, al qual s’han anat sumant altres voluntaris/àries que
gestionen el dia a dia del projecte, amb la coordinació del
Pla de Desenvolupament Comunitari. La implicació d’altres entitats, com la Fundació
Tallers que gestiona el servei de
bugaderia de “L’Intercanvi” i la
Creu Roja que porta roba cada
15 dies, ha permès al projecte

créixer i actualment, ja hi ha
270 famílies que hi participen,
més de 500 nens/es que se’n beneficien i un equip de 17 voluntàries/àries que hi destinen part
del seu temps. L’èxit del projecte
ha portat a ampliar-lo amb roba
d’adults i habilitar nous espais
per al seu desenvolupament.
“L’Intercanvi” és un servei obert
a tothom, on es promou el reciclatge, la confiança, la solidaritat i la diversitat. Si teniu roba en
bones condicions que ja no feu

servir i la voleu portar, si necessiteu roba o si simplement voleu
conèixer el projecte, podeu apropar-vos als nous locals de ”L’Intercanvi”:
-Per a la roba i accessoris de nens:
av. de la Via de la Plata, 11, els
dilluns (temporalment s’obrirà
els dimarts, per la quantitat de
roba d’estiu que hi ha per donar), de 17.30 a 20 h.
-Per a la roba d’adults: av. de la
Via de la Plata, 5, els dimecres,
de 17.30 h a 20 h. 
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L’hort de Badia, un projecte comunitari i solidari
L’hort comunitari de Badia es
va crear a principis d’octubre
de l’any passat i està pensat per
ser un espai de formació pràctica. De moment, han estat
13 persones les que a través de
plans locals d’ocupació organitzats per l’Ajuntament de Badia
del Vallès en col·laboració amb
la Fundació Tallers i amb el suport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, s’han format en capacitació agrària per a la millora
de l’ocupabilitat.
La continuïtat de l’hort després
de la finalització de l’anterior
pla, s’han anat definint segons
els recursos disponibles i les propostes i/o possibilitats dels seus
participants i de l’Ajuntament.

Sempre intentant mantenir dos
objectius clars. Per una banda,
que sigui una parcel·la comunitària que tingui un benefici per
a la comunitat. En aquest sentit, la collita es comparteix entre
aquells que es cuiden del manteniment de l’hort i persones que
reben ajudes alimentàries derivades des de Serveis Socials de
l’Ajuntament. Per una altra banda, ha de ser un espai de formació per a diversos àmbits, com
ara plans d’ocupació (ja hi ha un
nou grup, més reduït, que realitzarà pràctiques a l’hort) o espais
d’iniciació per a centres educatius. Així, l’escola La Muñeira va participar en la plantació
i cultiu de maduixes i, durant
el mes de juny, l’alumnat de

l’Institut Federica Montseny ha
col·laborat en la neteja i la collita, a través del treball d’aprenentatge i serveis que desenvolupen
dins del treball de síntesi.
La recollida de la collita i el
manteniment de l’hort s’ha estat realitzant també gràcies al
treball voluntari d’alguns dels
participants d’anteriors plans
d’ocupació i de veïns i veïnes
que ara hi dediquen part del
seu temps. D’un temps ençà,
s’han recollit quilos de remolatxa, enciams, faves, bledes, ruca,
espinacs, cebes, pastanagues,
pèsols... productes, tots ecològics i de proximitat, que ja han
arribat a més de 90 famílies del
municipi. 

Nou punt de suport de la Creu Roja per a famílies de Badia
La Creu Roja ha iniciat l’activitat en el punt de suport per a
famílies de Badia del Vallès, en
un local cedit per l’Ajuntament.
Aquest espai, gestionat per un
equip de voluntariat i tècnic
coordinat des de Creu Roja de

Sabadell, es troba a l’avinguda
de la Mediterrània núm. 5. La
seva obertura permetrà apropar
la Creu Roja a la ciutadania del
nostre municipi i reforçar l’atenció a les famílies en situació de
vulnerabilitat.

Entre les activitats d’aquest nou
punt de presència hi ha el seguiment i l’acompanyament de les
famílies, el desenvolupament
del projecte d’intervenció humanitària amb famílies amb inseguretat alimentària severa i la
distribució de kits de suport social, beques de menjador i targetes prepagament de suport
a l’alimentació familiar. També es duran a terme accions per
combatre la pobresa energètica i activitats per a la gent gran

emmarcades dins el projecte de
VBellesa Activa.
La Creu Roja de Sabadell, gràcies al suport de l’Ajuntament,
va iniciar al 2010 la distribució
de lots adreçats a famílies en situació de dificultat econòmica,
anomenats Kits de suport social. En els darrers anys, a més, ha
anat ampliant la seva intervenció
i col·laboració amb l’Ajuntament
de Badia del Vallès i manté altres línies de suport a famílies del

municipi, que van des de l’entrega de targetes per a la compra
d’aliments i roba per a infants i
adolescents, ajuts econòmics per
a menjador escolar o per evitar
talls de subministraments, a diferents tallers per afrontar la crisi,
passant per activitats d’acompanyament, suport i promoció de
la gent gran.
A causa d’aquest increment de
les actuacions de Creu Roja al
municipi i la intenció d’ampliar
les línies d’intervenció a diferents
nivells, és necessari que l’organització tingui un punt de presència
a la nostra ciutat.
IMPORT DE LES AJUDES
Les ajudes de Creu Roja a Badia
han arribat a un total de 1.469
persones, amb un import total
de gairebé 127.000 euros.
Per programes, el destinat a Gent
Gran ha repartit ajuts per valor
de 17.164,87 euros, per a un total de 691 prestacions destinades
a 97 persones. A més, 523 infants en situació de vulnerabilitat
han rebut ajudes amb un valor
total de 71.511,65 euros. Pel que
fa a famílies en risc d’exclusió social, 756 badiencs i badienques
han resultat beneficiaris d’ajuts
valorats en 38.268,38 euros. 
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Palmarès
Cursa Badia 10 km
Masculí
1r Enric Basallote

La Cursa Badia 2015 torna a ser un èxit
de públic i participació

2n Artur Cuñat
3r Manel Deli / Joan Font
Femení
1a Vanessa Viana
2a Cristina Almaraz
3a Mª Jesús Santos

Un any més, la Cursa de Badia
va omplir els carrers de la ciutat
d’atletes de totes les edats i capacitats, disposats a passar un matí
de diumenge practicant esport i,
per què no, intentant guanyar les
seves respectives competicions.
Organitzada per l’Ajuntament de
Badia del Vallès, el Club Esportiu Are You Ready i COMAC,
SL, la cursa va ser tota una festa
esportiva i de ciutat, ja que molts
comerços de Badia hi van voler
col·laborar amb obsequis, premis
i serveis per als participants.

La cursa també va tenir una vessant solidària, ja que part dels
diners (un total de 467 euros)
de les inscripcions- en el cas de
la Cursa Popular, tota la recaptació-, va anar a parar a l’Associació Contra el Càncer de Badia del Vallès. A més, les carpes
dels establiments Fisioteràpies i
Consulta Podològica Coronada
van atendre els participants que
així ho van voler, al preu simbòlic d’1 euro. Els 175 euros que
van recollir aniran destinats a
l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

Precisament, un dels moments
més emotius de la jornada va
ser la participació en la cursa
d’alguns afectats per aquesta
malaltia, així com la ja tradicional dels membres de la Fundació Tallers, que van recollir,
orgullosos, el seu premi a la
participació.
RESULTATS
Pel que fa a l’aspecte estrictament competitiu, el guanyador de la Cursa Badia 10 km
va ser Enric Basallote, que

va fer un temps de 00:34:33.
El segon classificat va ser Artur Cuñat, amb un temps de
00:34:54. El tercer lloc va ser
per a Manel Deli i Joan Font,
que van aturar el cronòmetre
exactament al mateix moment:
34 minuts i 59 segons després
de l’inici de la cursa. La classificació femenina la va liderar Vanessa Viana, que amb un
temps de 00:44:43 va arribar
en 33a posició absoluta. La segona posició (i 40a de la general) va ser per a Cristina Almaraz (00:46:41), i la tercera (42a
de la classificació absoluta), per
a María Jesús Santos, que va fer
un temps de 00:46:54.
Per categories, Enric Basallote i
Marina Pérez (00:54:15) es van
imposar en la categoria de Promeses; Artur Cuñat i Vanessa
Viana, en la Sènior; Manel Deli
i Joan Font (masculí) i Cristina Almaraz (femení), en la de
Veterans, i finalment, Joan Josep Toledo (00:40:38) i Núria
Sardà (01:00:12), es van imposar en la categoria de Grans
Veterans.

Cursa popular
Masculí
1r Mohamed Outgazaft
2n Víctor David García
3r Xavier Fresnedoso
Femení
1r Núria Pacheco
2n Blanca García
3r Nora Rodríguez
Cadet
Masculí
1r Abdelah El Acoubi
2n Houssam Chevat
3r Hicham Ben Lali
Femení
1r Tatima Oubaslam
2n Rajae Ouhamnou
3r Fedoua El Rawi
Infantil
Masculí
1r Isaac Paradas
2n Marc García
3r Mohammed Benedi
Femení
1r Naiara Martínez
2n Noa del Moral
3r Lucía Garrancho
Aleví
Masculí
1r Abdelali Oudamon
2n Pol del Moral
3r Uriel Herrero
Femení
1r Ambar Tomas
2n Paula González
3r Elena González
Benjamí
Masculí
1r Mohammed Semiro
2n Ivan Esperanza
3r Daniel Insva
Femení
1r Andrea Flores
2n Maria Aitapo
3r Nora Akhdim
Prebenjamí
Masculí
1r. Jeray Fortes
2n Víctor Tamanes
3r Sadik Bakalik
Femení
1r Besma El Yacoubi
2n Núria Álvarez
3r Mireia Duran

Entrevista
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EVA MENOR CANTADOR
Eva Menor. Alcaldessa de Badia del Vallès des de 2009. Casada i mare de dues filles, és advocada i viu a la nostra ciutat des de fa 18 anys.

“Demano a tots els regidores i totes les regidores que
anteposin els interessos de Badia als personals i de partit”
•La ciutadania ha tornat a
dipositar la confiança en
vostès. Com pensa tornar-li
aquesta confiança?
Primer de tot, vull donar les
gràcies als badiencs i badienques per participar a les darreres eleccions municipals. Celebrem l’increment d’aquesta
participació perquè sempre és
un símptoma de salut democràtica, i per descomptat, vull
donar les gràcies especialment
a les 2.006 persones que han
fet possible que el PSC sigui la
força més votada, per haver renovat la confiança en el nostre
projecte amb més suport que a
les darreres eleccions municipals i per haver confiat en mi
per desenvolupar aquesta responsabilitat al capdavant de
l’alcaldia, responsabilitat que
reprenc amb més il·lusió que
mai, amb la força que donen
els bons resultats, però també amb humilitat i amb tot el
respecte a les diferents opcions polítiques que formen part

d’aquest consistori i que han
rebut suport de la ciutadania.
Començo estenent la mà a totes les forces polítiques que vulguin construir una Badia millor,
a tots els regidors i regidores que
vulguin treballar per la nostra
ciutat. Amb una voluntat clara de diàleg i enteniment, per
construir un projecte polític per
a Badia, i sobretot i el més important, amb la voluntat d’escoltar la ciutadania per a la qual
estic disposada a treballar de valent des d’avui mateix.
•Quins seran els eixos estratègics del seu govern per a
aquesta legislatura?
El nostre contracte amb la ciutadania es basarà en la transparència en la gestió, en la
participació ciutadana i en la
rendició de comptes.
La participació ciutadana ha
de ser l’eix vertebrador del
mandat. Em vaig presentar a

les eleccions amb la voluntat
de ser l’alcaldessa de tots i de
totes, escoltant totes les veus,
necessitats i propostes des de
totes les visions: de la infància,
de la joventut, de les dones,
dels homes, de la gent gran.
Els serveis a les persones ha
de continuar sent un altre
dels eixos de les nostres polítiques, des de la perspectiva de
l’acompanyament, donant resposta a les necessitats bàsiques
però també treballant l’apoderament i la inclusió social, eliminant desequilibris i igualant
oportunitats.
També és important millorar
l’entorn on vivim: els espais
públics, carrers, equipaments,
parcs i jardins, l’habitatge i
treballar la convivència i el civisme.

•Ha fet una important renovació de l’equip de govern, a
banda de vostè només repeteixen dos regidors. Què en
pot esperar la ciutadania?
Tinc un equip renovat i jove
però amb molta formació i
preparació i, sobretot, amb
capacitat de treball. Són persones implicades en el seu entorn des de sempre, en moviments socials, en AMPA, en
entitats, amb una forta vocació
de servei públic.
Són persones amb molta illusió, moltes ganes de treballar
per Badia i amb molta “frescor”, i crec que això serà molt
bo per a la ciutat.
La renovació és un procés natural i molt sa a les organitzacions polítiques. Aprofito per
donar les gràcies i posar en
valor la generositat dels meus
companys i companyes del
PSC que tenien responsabilitat
de govern la darrera legislatura i que han decidit contribuir a aquesta renovació, agrair la
feina feta durant aquests anys
i la seva voluntat de continuar

construint ciutat des del PSC i
com a ciutadans sense responsabilitat de govern.
•Què li demana a l’oposició?
Al seu parer, quins seran els
temes que marcaran aquesta
nova legislatura?
Demano a tots els regidors i
regidores que siguin bons polítics, que actuïn amb honradesa intel·lectual, que sempre
diguin la veritat. Que tinguin
sentit de la crítica constructiva i responsable, i també de
l’autocrítica, només si som capaços de saber quan ens equivoquem, serem capaços de millorar. Un bon polític no ha de
estar cegat per la convicció que
la seva raó és l’única, hem de
dialogar, escoltar-nos, acordar
i també dissentir però sempre
des del respecte a la diferència
i amb voluntat constructiva.
Sobretot, demano a tots els regidors i regidores que anteposin els interessos de Badia per
sobre dels interessos personals
i de partit, i que el respecte
als drets humans, la igualtat
de tracte, la convivència i la

cohesió social, la transparència en la gestió i la participació
ciutadana siguin els principis
bàsics i inexcusables que han
de regir les nostres decisions i
el nostre comportament com a
càrrecs electes.
•S’aprovarà el nou finançament per a Badia abans de les
eleccions del 27-S? Què significaria la no aprovació de
la modificació de la Llei per
part del Parlament en aquesta legislatura?
Malgrat que hem donat un pas
endavant important aconseguint que s’aprovi una modificació de la llei, malauradament
no hem aconseguit que s’aprovi el sistema de finançament
que havíem treballat a la nostra ciutat i ho lamentem profundament, és una decepció,
ja que els grups parlamentaris
ens havien manifestat la seva
voluntat de recolzar-lo.
Ja érem conscients de la difícil conjuntura política i econòmica en la que ens tocava
treballar, però crec que hem
donat un pas important i que
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marcarà la feina que hem de
començar a fer des d’avui mateix ja que, amb aquest escenari ens tocarà reprendre amb
el nou govern que surti de les
eleccions del 27-S les negociacions per un nou sistema de finançament just per a la ciutat,
i ho farem, crec i espero, en un
context més seré.
La modificació de la llei que
s’aprovarà reconeix l’existència
d’un dèficit de capacitat fiscal
que s’ha de resoldre de manera definitiva i el Parlament es
compromet a fer-ho el propers
quatre anys.
•Quines són les primeres mesures després de ser reelegida
com a alcaldessa?
Reprendre
les
negociacions amb la Generalitat per a
l’aprovació del sistema de finançament que necessitem i
que hem treballat. Reprendre també les negociacions

iniciades amb el Departament
d’Habitatge per a l’elaboració d’un pla de rehabilitació
del parc d’habitatges on s’inclogui el desamiantat de Badia. Començar l’elaboració
del pla de mandat consensuat
amb la ciutadania i el procés
de participació per a l’elaboració del pressupost municipal.
Impulsar l’execució immediata del Pla General Metropolità (PGM) un cop sigui aprovat
per la Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat perquè és
una eina important de generació de riquesa i llocs de treball, que suposarà millores urbanístiques importants per a
Badia (nous vials, millora del
riu...), l’entrada de recursos
econòmics addicionals que podrem destinar a inversions extraordinàries- i que consensuarem amb la ciutadania- i, amb
la implementació de la zona
d’activitat econòmica, oportunitats d’ocupació per als badiencs i les badienques.

•Quines són les necessitats
més urgents de Badia? Quines
seran les prioritats d’actuació
del nou equip de govern?
La necessitat més urgent de
Badia és sens dubte, donar
ocupació a les persones aturades. Malauradament, un municipi com el nostre no pot
generar llocs de treball per absorbir l’alt nombre de aturats
de la nostra ciutat, però continuar treballant per l’ocupació és una prioritat per l’equip
de govern. També és urgent i
prioritari, el manteniment dels
serveis públics i disposar de
recursos suficients per poder
ajudar les persones més vulnerables (beques, ajuts d’alimentació i subministraments, teleassistències...).
•Ha dit en alguna ocasió que
està enamorada de Badia.
Què és el que més li agrada?
Què és el que encara ha de
millorar?

Badia és una ciutat que combina característiques de poble,
de barri i de ciutat i això la fa
especial. És una ciutat acollidora i solidària amb un fort
esperit comunitari, treballadora i lluitadora que s’ha creat i
ha crescut gràcies a les reivindicacions dels seus habitants,
per això crec que té aquest fort
sentiment identitari, malgrat
la seva joventut.
El que més valoro, la proximitat i qualitat dels serveis comunitaris (escoles i instituts,
ambulatori, Poliesportiu, Auditori, Casal de Joves, Casal dels
Infants, equipaments culturals...). Coses a millorar, l’estat
de l’entorn urbà, carrers, parcs
i jardins, i el civisme: hem d’
aconseguir que Badia del Vallès
sigui una ciutat on viure i conviure, amb una bona qualitat
de vida per als seus habitants.
•Es va imaginar mai acabar
sent alcaldessa de la seva ciutat?

La veritat és que no, quan
vaig decidir donar el pas de
dedicar-me a treballar per Badia del Vallès ho vaig fer sense més ambició que la de contribuir a millorar la ciutat
on visc, però la responsabilitat de treballar en un projecte col·lectiu em va fer assumir
el repte de posar-me al capdavant del projecte socialista
perquè així m’ho van demanar
els meus companys i companyes. I per suposat, comptar
amb el suport de la ciutadania
fa que aquest compromís amb
Badia del Vallès, ara mateix,
sigui la meva prioritat els propers quatre anys.
•Com es veu en el futur?
Els propers quatre anys em
veig com l’alcaldessa de Badia
del Vallès, més enllà, ja es decidirà en el seu moment. El futur es construeix vivint el present, com deia Machado “se
hace camino al andar”. 
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Nou pla d’ocupació per a persones
aturades residents a Badia
L’Ajuntament de Badia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa un nou pla d’ocupació per a la contractació de persones aturades residents al municipi i que no cobrin cap tipus de prestació. El pla donarà feina i formació a
19 persones durant 6 mesos.
Durant aquest temps, el personal participant en el pla durà a
terme diverses intervencions en
l’àmbit de la via pública, els espais verds i els equipaments de
la ciutat.
Així, una de les línies d’actuació a seguir serà l’anomenat Pla
d’acció immediata a l’espai públic, una acció d’ocupació i suport formatiu que consisteix
a fer, per una banda, reparacions i substitucions de soleres
de formigó i de panots o pintar mobiliari urbà i, de l’altra,
intervencions en l’enllumenat

públic o reparacions de fuites
d’aigua, entre d’altres. L’objectiu
d’aquest pla d’acció és atendre
les peticions veïnals de reparacions a la via pública -als parcs, les
places i els carrers- que són urgents i inajornables.

(parets, sostres i terres, pintura,
reparació d’instal·lacions d’electricitat, aigua i climatització).
A més, es durà a terme la cura
i vigilància, en tasques de consergeria, d’alguns equipaments
municipals.

El segon pla d’acció immediata incideix en el manteniment
dels equipaments. En aquest cas
es portarà a terme la reparació
d’equipaments públics i infraestructures, com ara edificis municipals, parcs infantils, zones de
lleure i mobiliari urbà i reparacions en equipaments municipals

Finalment, la tercera línia d’actuació és el manteniment de l’hort
urbà, que consisteix en conrear
l’hort comunitari (que ja va sortir d’un altre pla d’ocupació, en
aquest cas el de Capacitació agrària) durant els mesos d’estiu i tardor, fent possible la collita i el
repartiment de verdura fresca, al

temps que capacita les persones
contractades per a la gestió d’una
petita explotació agrícola biològica. Aquest tercer pla d’acció
també comprèn tasques de jardineria d’espais públics.
Els beneficis d’aquest nou pla
d’ocupació revertiran, doncs, no
només en la formació i possibilitat de reinserció laboral dels
participants, sinó també en tota
la ciutat ja que destina diners i
mà d’obra a àrees que ho necessiten, com ara el manteniment
de la via pública o la jardineria. Les persones contractades

també participaran d’un pla de
formació en diverses competències, tant transversals com específiques del lloc de treball.
Les persones candidates van
ser preseleccionades pel Servei
d’Ocupació de Catalunya entre els aturats i les aturades de
Badia inscrits/es a l’Oficina de
Treball de la Generalitat. Per
a la selecció es van considerar
diversos perfils, com ara joves,
dones o majors de 55 anys.
Així mateix, alguns llocs de
treball s’han dirigit, específica o prioritàriament, a aquests
col·lectius. A més, es van preveure ocupacions de les quals
Badia disposava de persones
candidates.
FOMENT DE
L’OCUPABILITAT

Entre les tasques que durà a terme el personal contractat hi ha reparacions i intervencions en la via pública.

Des de l’any 2011, s’estan duent a terme a Badia del Vallès
plans de foment de l’ocupabilitat, amb la finalitat d’ajudar
les persones i famílies en situació d’atur, fomentant també
la formació d’aquestes persones
en els àmbits corresponents.
D’aquesta manera, d’una banda es lluita contra el problema
social de l’atur i, de l’altra, es
permet que persones aturades
participin en la construcció de
la seva pròpia ciutat. 

