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Estic compromès/esa 
amb la convivència.
I tu?
Gisela Molleja, Paco García, Yolanda 
Núñez i Paco Sánchez.

Aquestes són les quatre persones 
protagonistes d’aquesta campanya! 
Badiencs i badienques, que s’estimen 
Badia i estan compromeses amb la    
convivència i el civisme. I com elles, 
nosaltres també som protagonistes de la 
convivència al municipi!
Conviure és relacionar-nos, interaccionar 
amb respecte, solidaritat, acceptant la 
diversitat i la diferència. Conviure és 
compartir, escoltar, empatitzar. Conviure 
és utilitzar el diàleg per entendre’ns. 
Conviure és pertànyer i incloure. 
Conviure és participar. Conviure és 
comprometre’ns.

La convivència la construïm entre totes, 
dia a dia! Des que saludem el veí o veïna 
que ens trobem al replà, ajudem una altra 
persona quan ho necessita, mantenim 
nets els espais públics o respectem el 
silenci a les nits perquè tothom pugui 
tenir un bon descans.
En la campanya, aquestes quatre 
persones ens expliquen què és per a elles 
la convivència i com hi contribueixen i 
s’hi comprometen.

I tu, estàs compromès/esa amb la 
convivència?

Servei de Convivència i Civisme
Ajuntament de Badia del Vallès

Edifici El Molí 1a planta
Avinguda Costa Blava s/n

Telèfon 93 729 46 51 / 667943429



“Sóc badienc,
m’agrada Badia,
estimo Badia
i no me n’aniria
d’aquí”

“Visc a Badia
des del 1976.
Vaig marxar 
uns anys... 
i hi he tornat!“

“És important 
empatitzar amb els
i les joves, ajudar-los
i empoderar-los. 
Són la generació 
del futur”

“Conviure és
relacionar-se.
La meva família i
amics no volen anar 
amb mi pel carrer
perquè em paro per
parlar amb tothom”

“A Badia he vist com
persones que no es
coneixien de res ho
deixaven tot per ajudar
algú que acabava
de caure pel carrer”.

“Conviure és portar-se
bé amb tothom, siguem
d’on siguem, creiem
en el què creiem”

Estimo
Badia Sóc cívica.

Cuido Badia

Faig
comunitat

Gisela Molleja Paco García

Paco Sánchez

Yolanda Núñez


