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Durant aquest mes s’ha finalit-
zat el projecte d’ampliació de la 
carretera C-58. Un projecte im-
pulsat pel Departament de Polí-
tica Territorial i Obres publiques 
que ha consistit en incorporar un 
nou  carril lateral a l’autopista 
C-58, entre Badia del Vallès i 
Sant Quirze del Vallès. Amb 
aquest nou 4º carril es pretén 
millorar la mobilitat en aques-
ta autopista, axí com donar ser-
vei al futur sector empresarial de 
Sant Pau de Riu-sec. 
El nou carril té una longitud de 
4 kilòmetres de llargària i es tro-
ba situat al costat dret en sentit 
Terrassa de la C-58, entre l’enllaç 
amb la B-30 i l’accés Sabadell 
centre- nord. Una inversió que 
ha costat 11.3 milions d’euros. 
El nou carril lateral s’emmarca 
també dins de les obres 
d’accessibilitat al sector de Sant 
Pau de Riu-Sec (Sabadell). Fruit 
del conveni de col·laboració en-
tre la Generalitat,  l’Ajuntament 
de Sabadell i la promotora del 
sector. D’altre banda, un cop 
es conclogui la urbanització 
d’aquesta zona, el nou lateral for-
marà un nou accés mitjançant la 
vialitat del sector a Badia del Va-
llès i Barberà del Vallès. Aquest 
projecte es portarà a terme mi-
tjançant la construcció d’una 
rotonda, una de les més grans 
d’Espanya, que millorarà en gran 
mesura l’accés des de Badia a 
l’autopista. 

Ampliació del projecte

Durant l’execució de l’obra 
van sorgir algunes tasques 
a realitzar en la millora de 
l’entorn de la C-58, pel que 
fa al tram del sector de Ba-
dia del Vallès. Aquestes mi-
llores es concentren bàsi-
cament en el Parc de la II 
República i consisteixen en 

la implantació de vegetació 
en els talussos de l’autopista. 
Aquest projecte es durà a 
terme un cop finalitzat el 
procés d’adjudicació de 
l’obra. 

Integració ambiental

Per tal de minimitzar 
l’impacte acústic del tràfic 

del nou lateral i del tronc 
de l’autopista sobre els habi-
tatges de Badia del Vallès, el 
DPTOP preveu la construc-
ció d’una barrera sònica. 
Aquesta consistirà en la im-
posició de pantalles vegetals 
de 6 o 8 metres d’alçada, de-
penent del tram i d’1 Km de 
longitud. 
Les pantalles seran de dos 

tipus. D’una banda, seran 
d’origen vegetal al llarg de 
totes les edificacions, amb 
espècies encara a concretar. 
I d’altre banda, de polimeta-
crilat, pel que fa al tram de 
sobre el pont. 
A l’actualitat el projecte es 
troba en fase de redacció i 
el pressupost previst és de 2 
milions d’euros. 

L’AJUNTAMENT INFORMA

Ja s’ha finalitzat el projecte d’ampliació  
de la C-58

 4º carril 

Futura rotonda

Model de pantalla acústica vegetal
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Projectes a la Via Pública
Durant el mes de setembre s’han iniciat diversos projectes a la via pública que s’emmarquen dins dels treballs a realitzar amb 
la borsa de contractació. Els projectes s’estan realitzant en 4 fases i compten amb la contractació d’un total de 10 persones, 
entre oficials i peons.

Adequació del Carrer Bética-La Manxa i  
Via de la Plata, Carrer Oviedo i Carrer Segovia
Els arranjaments que s’estan du-
ent a terme en aquests carrers, 
corresponen a la primera i sego-
na fase. D’una banda, s’està exe-
cutant l’adequació de la via pú-
blica del carrer Bética- la Manxa 
i d’altre, l’adequació de la Via de 
la Plata, Carrer Oviedo i Carrer 
Segovia. Per a tots aquests pro-
jectes es contractaran un total 

de dos oficials i quatre peons. 
Desprès d’un acurat estudi es 
va veure la necessitat urgent de 
fer una actuació global, degut a 
l’estat en que es troben tots els 
elements que composen aquesta 
zona. Entre les actuacions que 
s’estan duent a terme es troben: 
la pavimentació de les voreres, 
l’adequació i modificació de les 

tanques dels espais verds dels 
blocs, així com dels seus parter-
res, l’enjardinament, la pintura 
vial i per últim, la supressió de 
les barreres arquitectòniques. 
Tot això conjuntament amb 
l’adequació dels diferents ele-
ments de la zona, aconseguint 
l’actualització i la modernització 
dels espais. n

Degut a l’estat en que es tro-
ben les tanques i parterres de 
diversos carrers, es va veure 
amb la necessitat d’iniciar un 
projecte d’adequació. Aquest 
és el projecte que correspon a 
la tercera fase.  L’equip neces-
sari per l’execució d’aquestes 
obres són d’un oficial de pri-
mera i un peó. Es preveu que 

les obres es duguin a terme en 
un període de 4 mesos. 
Concretament s’està actuant 
a l’avinguda Cantàbric 23-
29, on s’ha d’executar la tanca 
posterior al carrer Santander. 
De la mateixa manera que a 
Via de la Plata, per la part pos-
terior dels números 1-3 i a la 
cantonada del carrer Saragossa 

amb l’avinguda Burgos 6. 
D’altre banda, s’està portant 
a terme l’adequació dels par-
terres a la zona d’Algarve, en-
tre el carrer Oporto i Via de la 
Plata. Tot això conjuntament 
amb l’adequació dels diferents 
elements de la zona, aconse-
guint l’actualització i la mo-
dernització dels espais.n

L’adequació de tanques perimetrals i parterres

Adequació de parades de bus i supressió  
de barreres arquitectòniques

Des de unes setmanes també 
s’estan adequant diverses pa-
rades de bus i s’estan supri-
mint les barreres arquitectò-
niques de l’espai urbà, amb 
la contractació d’un oficial i 
un peó. Aquest projecte, l’úl-
tim pel que fa als projectes 
d’adequació de la via públi-
ca, contempla la construcció 
de rampes entre les voreres i 
la mateixa calçada, facilitant 
així,  l’accés i el pas de minus-
vàlids. 
Les parades de bus que s’estan 
arranjant són la de l’avingu-
da Costa Brava 8, carrer de la 
Bètica s/n, avinguda mediter-
rània, 22 i avinguda Burgos, 
davant el número 27. n
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Data inici 
Període voluntari

Data fi
Període voluntari

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 01/04/10 03/06/10
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01/04/10 03/06/10
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 01/02/10 01/04/10
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 03/09/10 04/11/10
TAXA ESCOMBRARIES 03/09/10 04/11/10
TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS 03/09/10 04/11/10
TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 03/09/10 04/11/10
TAXA DE CLAVEGUERAM 03/09/10 04/11/10
MERCAT MUNICIPAL - GENER 01/02/10 01/04/10
MERCAT MUNICIPAL - FEBRER 05/03/10 05/05/10
MERCAT MUNICIPAL - MARÇ 01/04/10 03/06/10
MERCAT MUNICIPAL - ABRIL 30/04/10 01/07/10
MERCAT MUNICIPAL - MAIG 04/06/10 05/08/10
MERCAT MUNICIPAL - JUNY 02/07/10 02/09/10
MERCAT MUNICIPAL - JULIOL 05/08/10 05/10/10
MERCAT MUNICIPAL - AGOST 03/09/10 04/11/10
MERCAT MUNICIPAL - SETEMBRE 01/10/10 02/12/10
MERCAT MUNICIPAL - OCTUBRE 05/11/10 05/01/11
MERCAT MUNICIPAL - NOVEMBRE 03/12/10 03/02/11
MERCAT MUNICIPAL - DESEMBRE 04/01/11 04/03/11

Calendari fiscal 2010

Bústia
Espai per a cartes dels lectors.  
Aquestes cartes es publicaran 
per estricte ordre d’arribada. 
Les podeu enviar a l’adreça de 
correu electrònic  
premsa@badiadelvalles.net

Els escrits poden ser sobre 
qualsevol tema i han de tenir 
una extensió màxima de 10-11 
línies (uns 800 caràcters) amb 
tipografia Arial i cos 12. És 
imprescindible que els autors 
indiquin el seu nom, adreça, 
telèfon i un número del DNI o 
passaport. 

L’Informatiu es reserva el 
dret de publicar aquestes 
col·laboracions, resumir-les o 
extractar-les quan ho consideri 
oportú. No es publicaran les 
cartes que atemptin contra 
persones o institucions. 

L’Informatiu no comparteix 
necessàriament el contingut de 
les opinions signades.

TeatreBadia10_Flyer.indd   1 30/09/10   23:10
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Antonia Escrivá 
Grup Municipal del PP

La verdad es que, hay multitud de temas que querríamos abordar 
en este pequeño espacio ya que llega a todos los vecinos de Badía.
 
•	 El déficit del Estado, y las declaraciones del Gobernador del 

Banco de España
•	 El tremendo problema del paro, y la situación de las familias 

que lo padecen
•	 El fracaso escolar y el futuro laboral y social de nuestros hijos
•	 El escaso poder económico de nuestros mayores que no llegan 

más allá de unos cuantos días al mes
•	 Los etarras adiestrados en Venezuela
•	 La huelga que padecimos y/o disfrutamos el pasado 29 de 

Septiembre
 
De este último tema nos gustaría decir algo. ( Aunque de los 
otros también)
Entendemos que el motivo de la huelga es acertado, nosotros 
desde luego no aprobamos las medidas del Gobierno y pensamos 
que la huelga ha sido tardía. 
Que el derecho de hacerla o no, es libre de cada individuo. Y que 
por ese motivo, la libertad no se debe coaccionar a los que 
deciden lo contrario. 
No entendemos como unos representantes sindicales, ( todos 
ellos trabajadores del ayuntamiento de Badía, por cierto) “ 
montaron guardia” en la puerta de entrada de Mercadona, 
impidiendo asi, que cualquier persona que quisiera entrar lo 
hiciera.
Muchas personas que querían comprar algo tan simple como una 
barra de pan, y están acostumbrados a comprarlo ahí, tuvieran 
que emigrar a la otra punta de Badía buscando la panaderia de 
turno.
Sre./as. la libertad y el derecho de hacer huelga no debe coaccinar 
la libertad de los que no piensan como nosotros.
Esperamos sinceramente que en un futuro, podamos convivir a 
pesar de tener ideas o pensamientos diferentes, por que lo 
contrario es INTOLERABLE!
 

Marta Figueras 
Grup Municipal CiU

EL LAMENTABLE ESTAT DEL  
POLIESPORTIU EXTERIOR
Amb l’objectiu de fer una valoració de l’estat del poliesportiu 
exterior, vam demanar-li al regidor d’esports, el Sr. Isabelo 
Pacheco, que ens acompanyés a fer una visita per les instal·lacions.  
Què ens vam trobar? Ratxoles trencades, escales de la piscina 
sense collar i amb els suports oxidats, grups d’usuaris sense 
respectar les normes bàsiques de la piscina (jugant a pilota, 
menjant...) a pocs metres dels monitors que prescindien de cridar 
l’atenció a ningú. Vam entrar també als vestuaris, on ens vam 
trobar els armaris de guixetes llençats al terra (literalment), i sense 
cap porta tancada impedint l’entrada, etc. 
El Sr. Pacheco ens va explicar que s’havien previst unes 
actuacions de manteniment, però que donat el retard de la 
posada en marxa dels plans de contractació extraordinaris, 
aquestes actuacions havien començat un cop s’havia ja obert ja la 
piscina exterior. Des de CiU, podem entendre que aquestes 
incidències succeeixin. El que no podem acceptar és el següent:
- L’estat actual del poliesportiu no és resultat ni d’un mes ni d’un 
any de retard en el Planning de manteniment. Aquest 
poliesportiu fa anys que s’està deixant morir. 
- El PSC, amb l’excusa de que el poliesportiu exterior acabaria 
traslladant-se, va decidir invertir el mínim possible, i això ha 
derivat en un poc o gairebé nul manteniment que, any rere any, 
sumat als anys que té, ha provocat la situació actual.
Cal urgentment plantejar-se el futur d’aquestes instal·lacions. El 
que no pot tornar a succeir és que arribi l’estiu de 2011 i els 
usuaris tornin a patir les conseqüències de l’abandonament 
d’aquest espai per part de l’equip de govern. 
Convergència ha esgotat tots els mecanismes institucionals 
municipals (instàncies, comissions informatives, demanant-li 
directament al regidor...) per intentar aconseguir la informació 
necessària per estudiar la situació amb garanties i seriositat. Per 
exemple, hem demanat el Pla de Manteniment dels dos 
poliesportiu. Com és que no ens ho donen? Potser no existeix? 
Això explicaria l’estat actual d’aquestes instal·lacions. I si existeix, 
no el consideren eficaç? O potser tot plegat és degut a la desídia, i 
no consideren important lliurar informació a la resta del 
consistori? No sé quina de les opcions és pitjor. 
Tampoc se’ns ha entregat l’expedient relacionat amb l’estat i obres 
que s’han fet darrerament a la piscina exterior municipal. Se’ns va 
reconèixer que hi havia pèrdues d’aigua durant el procés de 
filtració de la piscina, i també són visibles les pèrdues d’aigua de 
les dutxes. A més de ser una situació insostenible ecològicament 
parlant, també té relació amb l’increment desorbitat d’un 40% 
de les despeses d’aigua en els pressupostos del 2009 respecte 
dels del 2008. I durant el 2010 també hi ha hagut un augment de 
la partida pressupostària de subministres sense justificar. Des de 
Convergència fa gairebé dos anys que estem demanant la 
relació de les factures d’aigua, per poder saber amb certesa a 
què és degut aquest augment. Encara esperem... 
I per últim, un darrer comentari: actualment hi ha l’antic camp 
de futbol (el de sorra) sense utilitzar (és a dir, està sent abandonat) 
i un edifici tancat que fins ara tenia una partida pressupostària 
dedicada al seu futur enderrocament i que ja ha desaparegut. 
Vam sol·licitar l’informe pel qual es va decidir que aquell edifici 
s’havia d’enderrocar, i resulta que no n’hi ha cap, d’informe. El 
presumpte mal estat de l’edificació és producte de la percepció 
d’algun tècnic que, després d’una exhibició d’avions, va veure que 
a l’endemà hi havia esquerdes. Es veu que a l’ajuntament li sobren 
els diners, i ens podem permetre el luxe tots plegats de tenir 
espais com aquests tancats durant anys. Tot plegat, una 
situació d’allò més surrealista. El més trist és que qualsevol que 
passegi per Badia un diumenge, veurà xicalla que salta les xarxes 
de les pistes de basquet del poliesportiu nou, del pati de La Jota, i 
també de les pistes del Federica Montseny, per jugar un partit. 
Això mostra que els espais són necessaris. I també, que l’equip 
de govern, un cop més, no fa res per adequar-los.

Partits polítics
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Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

¡BADIA NECESITA LA BARRERA SÓNICA YA!
Defender los intereses de Badía.
La apertura del tercer carril de la C-58 a su paso por Badía es ya 
una realidad, no así la barrera sónica que debería acompañarla. 
La inexistencia de este elemento hizo que ICV-EUiA iniciase una 
serie de preguntas y gestiones para saber qué había de lo aceptado 
por parte del Departament d’Obres Públiques en cuanto a la 
construcción de una estructura que disminuyese el nivel de 
ruidos que los vecinos de Badia han de soportar por la presencia 
de la autopista. Las respuestas han sido desde la más absoluta 
ignorancia por parte del gobierno municipal hasta indicaciones 
genéricas desde la Dirección General de Carreteras. ICV-EUiA 
de Badía ha seguido el tema a través del Grupo Parlamentario y, 
al parecer, se está elaborando el proyecto de construcción de una 
barrera sónica de seis metros de altura a base de paneles 
transparentes y taludes de tierra sin poder especificar la longitud 
de la misma. Así, nos dicen que este proyecto piensan acabarlo a 
finales de 2010. Y hasta aquí podemos leer, como decían en el 
UN, DOS, TRES.
Decepcionante resulta éste y otros asuntos en cuanto se trata de 
defender Badía, sus habitantes y el bienestar colectivo de los 
mismos.  El equipo de gobierno representado por Juan Antonio 
Lancho (concejal de urbanismo y teniente alcalde) ha vuelto a dar 
una de cal y todavía esperamos la de arena. No saber contestar a 
preguntas de su “negociado” es moneda común de nuestros 
concejales en el gobierno por lo general, salvo algunas 
excepciones, pero el asunto en concreto de la concejalía de 
urbanismo es un silencio tras otro, quien como en las encuestas: 
no sabe, no contesta. La respuesta desde la Dirección Gral de 
Carreteras es insuficiente, poco exacta y al mismo tiempo 
inquietante. Especificar que el proyecto se está redactando, una 
vez se ha puesto en marcha la ampliación y más con unas 
elecciones de por medio nos da a entender que no todos los cabos 
fueron bien atados por nuestros representantes municipales en el 
gobierno. Y así nos luce el pelo; Badía no obtiene casi beneficios 
de todo lo que a su alrededor pasa; y sí se queda con lo negativo. 
La ampliación tendría que conllevar las contrapartidas de 
conseguir una barrera sónica, una salida y entrada a la C-58 que 
mejorase la comunicación de nuestros convecinos. De las tres 
contrapartidas solamente una será realidad, la salida directa desde 
la C-58. Y lo será porque era necesidad del futuro polígono de 
Sant Pau de Riu Sec; no porque se ha hecho pensado en Badía y 
sus habitantes. De las otras dos, que sólo beneficiarían a Badía, 
poco o nada se sabe.
Tristes ejemplos de cómo se defiende Badía desde el 
ayuntamiento y de los resultados de una gestión que venimos 
tiempo denunciando. Desalentadores los indicadores que 
contrariamente a la opinión de nuestra alcaldesa (“lo mejor está 
por llegar”) nos presagian más agravios para este municipio. 
Queda la esperanza de un cambio, del cambio que este municipio 
reclama en su defensa. Y en ese cambio, ICV-EUiA estará en la 
primera línea de trabajo. 

Juan Antonio Lancho 
Grup Municipal PSC-PM

Por mucho que se empeñen, tendremos barrera sónica, no 
es la que a todos y todas  preferiríamos y  que acordamos 
en su momento por todas las fuerzas políticas, pero será 
una realidad que veremos todos y todas.
 El proyecto original de ampliación de la c58 recogía la 
construcción de una barrera sónica de dos metros de 
altura que no convencía a nadie,  por eso el grupo 
municipal socialista, acudió en  diversas  ocasiones a 
hablar con los máximos responsables de carreteras de la 
Generalitat para  manifestar les  nuestra  más rotunda  
disconformidad con el proyecto  inicial  por entender que 
esa barrera y nada era lo mismo . El resultado de todas 
esas visitas a la Generalitat ha dado su fruto, hemos 
conseguido, la modificación de ese proyecto y el 
compromiso de la Generalitat de realizar una barrera 
sónica que mejora sustancialmente la propuesta inicial. El 
resultado de cada una de las reuniones, el trabajo 
realizado y las sucesivas propuestas realizadas por la 
Generalitat, ha sido trasladado a todos los grupos 
municipales , han estado informados en todo momento de 
los avances en la negociación.
La barrera sónica obtenida, vegetal, compuesta por 
estructuras rellenas de tierra en la que después se 
plantaran plantas autóctonas,  en la práctica totalidad de 
su recorrido,  se complementará con la plantación de los 
árboles talados en su momento, esto dará una visión 
mucho más amable que la típica barrera de hormigón.
Esto no significa que nos conformemos o demos por 
terminada la búsqueda de mejores soluciones al problema 
que sufre  parte de los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad, sin duda ,  como no lo hicimos cuando se 
presentó el proyecto inicial , a ú n se pueden trabajar 
aspectos que mejoren la calidad de vida de aquellos y 
aquellas que vive n  junta a la autopista , pero nuestra 
prioridad en este momento es conseguir que la barrera 
sónica que ya es un compromiso de la Generalitat, se 
inicie lo antes posible y no dejaremos de trabajar para 
conseguirlo. 
Por desgracia, lo que tendría que ser una buena noticia, se 
está utilizando por algún grupo político, para crear 
crispación y desgastar al gobierno municipal, utilizando la 
mentira y la desinformación como herramientas de 
trabajo, algunos priman más lo réditos electorales que la 
solución del problema vecinal.
Desde el grupo municipal socialista continuaremos 
trabajando, con todos aquellos grupos que desde la 
responsabilidad institucional miren por los intereses de 
nuestro municipio, entendiendo que esto no va en contra 
del ejercicio responsable de hacer oposición . 

Sergio Escribano 
Grup Municipal AEB

El nuevo carril de la autopista ya está en funcionamiento
¿LA SOLUCIÓN CONTRA EL RUIDO,  
PARA CUANDO?
Tal y como se ha anunciado en nuestros buzones por la 
Generalitat de Catalunya el nuevo carril de la C58 ya está 
en funcionamiento. Como ya anunciamos en su momento 
este carril se ha “comido” una parte relevante de nuestra 
escasa superficie y ha acercado más a los vecinos los 
insalubres inconvenientes de una autopista altamente 
contaminante en ruido y polución.
Desde la AEB hemos trabajado tan bien como hemos 
sabido para que esta cruda realidad no se hiciera palpable. 
Campañas de concienciación ciudadana, artículos de 
prensa, puestecillos con banderas y pegatinas en contra de 
la autopista, y el trabajo de nuestros regidores en el 
Ayuntamiento.  Como consecuencia de todo ello 
conseguimos atar un acuerdo unánime en el consistorio 
para que nuestros representantes ante la Generalitat , el 
equipo de gobierno del PSC, defendieran la necesidad de 
cubrir la autopista y los nuevos carriles a su paso por Badia.  
Pues bien: lo que hoy podemos observar es una autopista 
con sus nuevos carriles y un acuerdo por el que construirán, 
nadie sabe cuándo, una pantalla acústica que quitará algo 
de ruido a los vecinos que vivan del primero al cuarto piso. 
La verdad es que aún no hemos conseguido ver ese acuerdo 
firmado.  Pero: ¿ qué pasa con el resto de vecinos? Según el 
acuerdo entre la alcaldesa y la Generalitat (¿verbal?), los 
demás vecinos tendrán que soportar el ruido de la autopista 
y sus dos nuevos carriles hasta que la muerte los separe o se 
vayan de Badia.
Indignante y desesperanzador.
La verdad es que las campañas ciudadanas que iniciamos 
tampoco fueron muy masivamente seguidas ni por los 
vecinos afectados ni por otras entidades de la población. 
Quizás en caso contrario estaríamos en otra situación. De 
cualquier manera, desde la Alternativa d’Esquerres per 
Badia os continuamos animando a hacer piña contra esta 
injusticia que, curiosamente, solo afecta a pueblos de gente 
trabajadora como el nuestro.
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Amb aquestes paraules el Conseller Ernest Maragall es va dirigir a l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor,  
i a tot l’equip directiu dels Centres Escolars de Badia. El conseller va voler respondre així, a les necessitats plantejades  
per l’equip de govern, de crear a la ciutat el nou model d’Escola Institut en un sol edifici, tal i com recull la Llei  
d’Educació de Catalunya, en tràmit al Parlament català. Un nou model que permet “unificar les dues etapes,  
i abolir l’abisme que s’ha creat entre ambdues”, va apuntar el Conseller.

“Hem de plantejar-nos el dibuix immediat  
de l’educació a Badia”

El Conseller d’Educació, Ernest Maragall, va signar el llibre d’honor acompanyat per l’alcaldessa, Eva Menor.

El conseller d’Educació Ernest Ma-
ragall, acompanyat, per l’alcal dessa 
de Badia del Vallès, Eva Menor, el 
director dels SSTT d’Edu cació al 
Vallès Occidental, Josep Lluís Do-
meyó, la regidora d’edu cació, Ra-
quel Gracia, la directora del Centre, 
Charo Tomàs, l’ins pector del Cen-
tre, Josep Alsinet,  regidors i regido-
res, l’equip directiu dels Centres es-
colars i membres de l’AMPA, va 
visitar el passat 16 de se tembre, les 
instal·lacions de l’Institut de Badia 
del Vallès, després de signar el llibre 
d’honor a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. 
En resposta als suggeriments i peti-
cions de l’equip directiu dels dife-
rents Centres, el Conseller va fer 
menció de la importància del De-
cret d’autonomia. “Una normativa 
que permetrà als centres i als equips 
directius major autonomia, per tal 
que, a partir del projecte educatiu 
del centre, s’aconsegueixi millorar 
els resultats educatius de l’alumnat”. 
A més, va apuntar, “que  permetrà 

als centres gestionar-se i decidir en 
aspectes, com l’organització del 
temps, les assignatures, la decisió 
dels càrrecs de responsabilitat o el 
professorat substitut”. 
En aquest sentit, l’alcaldessa, Eva 
Menor, va voler traslladar al Con-
seller “l’esforç que es fa a Badia per 
part de tots els agents implicats: es-
cola, família, alumnat i adminis-
tració, per arribar a un bon enteni-
ment i construir el futur educatiu 
de la nostra ciutat” i va demanar al 
departament “que es respectin les 
conclusions a les s’arribin per tal 
d’assolir-ho”. 
Per la seva banda, la directora del 
Centre, Charo Tomàs, va destacar 
la importància de la visita del Con-
seller “ja que moltes vegades es de-
mana un sobreesforç a l’equip do-
cent, més feina i menys salari, i 
d’aquesta manera som conscients 
de la situació actual. Si més no, ens 
sentim escoltats”.
Després de visitar les instal·la cions 
del Centre i recollir per so nalment 
les necessitats del mateix, el conse-
ller es va comprometre a “esbrinar 
personalment la perspectiva real 
dels problemes de connectivitat a 
Badia”. Un compromís que perme-
trà als Centres Educatius acollir-se 
al programa “Educat 1x1”, per tal 
de garantir la digitalització de les 
aules.
Ernest Maragall va visitar algunes 
de les aules on s’estaven impartint 
classes i va parlar de forma distesa 
amb professors i alumnes. El Con-
seller es va mostrar encuriosit per 
qüestions com: el grau de satisfac-
ció dels alumnes amb el centre, la 
relació d’aquests amb Internet, 
l’opinió envers la dificultat del ba-
txillerat o dels cicles formatius, etc. 
Envers la última qüestió, el Conse-
ller va incidir en la “importància 
d’optar pels Cicles Formatius o la 
Formació Professional, ja que per-
met a l’alumnat accedir abans al 
món laboral i la conseqüent eman-
cipació”. nEl conseller d’educació Ernest Maragall i l’alcaldessa Eva Menor visitant les aules de l’Institut Badia del Vallès
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El passat dissabte 11 de setem-
bre va tenir lloc els actes de ce-
lebració de la Diada Nacional 
de Catalunya a Badia del Vallès. 
Una diada que es va caracterit-
zar per la gran participació de 
les Associacions i Entitats del 
municipi i la gran af luència de 
ciutadans i ciutadanes.
Entorn a les 12 del matí l’Alcal-
dessa, Eva Menor, i una represen-
tació dels portaveus de tots els 
grups municipal, van oferir el 
tra dicional coixí floral en repre-
sen tació del Consistori, sota 
l’him ne tradicional del “Cant 
dels Sega dors” que va interpretar 
la Cobla Como Gili, de Perpin-
yà. Una ofre na que va tenir lloc 
als peus del monument a Ba  dia, 
ubicat a l’Avin guda Burgos, just 
al davant de les dependències de 
l’Ajun tament. 

Prèviament les diferents Asso-
ciacions i Entitats de Badia del 
Va l lè s  (Bad ia  Sa rda n i s t a , 
C.D.C Badia, Centre Cultural 
Nova Badia, Fundació Tallers, 
i alguns Partits Polítics, com 
PSC-JSC i CiU) també van 
rea l itzar la seva part icular 
ofrena f loral. L’acte es van en-
darrerir 15 minuts, esperant la 
participació  dels representants 
de la Fundació Tallers (ASPA-
DIME), amb un fort arrela-
ment a Badia. 
Uns minuts més tard la ma-
teixa cobla va donar inici al 
tradicional concert de l’11 de 
setembre a la Plaça Major, que 
va comptar amb la col·laboració 
de Badia Sardanista. Al voltant 
d’unes 150 persones van gaudir 
de la música fins a les 14 hores 
de la tarda. n

ACTUALITAT

Gran participació de les entitats i associacions  
a la celebració de la Diada a Badia del Vallès

Marta Figueras, Eusebio Argueta, Eva Menor,  

Sergio Escribano, Juan Antonio Lancho

Membres de la Fundació Tallers  

durant l’ofrena floral

Cobla Como Gili Badia SardanistaActuació de la Cobla Como Gili a la Plaça de L’Ajuntament

L’Alcaldessa Eva Menor i els portaveus dels grups Municipals  

mentre sonava “El Cant dels Segadors”

L’Alcaldessa Eva Menor i els portaveus dels grups municipals van fer l’ofrena floral en motiu de l’11 de setembre
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Els Serveis Socials, el Servei de Salut i 
Hàbits Saludables de l’Ajuntament i el Pla de 
Desenvolupament Comunitari us conviden a 
les següents xerrades: 
14 d’octubre a les 17h.
Menjar bé quan ets gran

19 de novembre a les 16’30h.
Dones d’ara i d’abans, què ha canviat?

17 de desembre a les 16’30h.
Menjar bé per viure millor. 

Curs programat per a cuidadors de persones amb  
dependència que es durà a terme durant 4 divendres matins  
del mes de novembre “Cuidem als que cuidem”

El Servei d’atenció domiciliària ha augmentat en un 69% les hores 
prestades, pel que fa a l’any passat. 

El Servei d’atenció a domicili 
augmenta vers l’any passat

La IV Jornada de Gent Gran 

L’ajuntament està adherit al ser-
vei d’atenció a domicili comar-
cal, el qual inclou el Servei 
d’Ajut a Domicili i el Servei 
d’Auxiliar a la Llar.
Aquest Servei tracta d’un servei de 
suport a les famílies o a les perso-
nes, realitzat en el seu domicili per 
un/a professional especialitzat/da, 
el treballador/a familiar, que atén 
les necessitats bàsiques i/o relacio-
nals de les persones. Aquesta aten-
ció comprèn diferents actuacions 
en funció de les necessitats de 
cada cas:
-  Recolzament en la higiene i 

cura personal
-  Cura i control de l’alimentació: 

organització dels àpats, prepa-
ració i cuinat dels aliments, 
ajut a la ingestió d’aliments en  
els casos que sigui necessari .

-  Mobilització dintre de la llar: 
Ajudar aixecar-se i ficar-se al 
llit, a caminar i a asseure’s,així 
com realitzar mobilitzacions i 
canvis postulares en situa-
cions d’incapacitat de l’usuari 
per col·laborar en la seva mo-
bilització i altres ajudes físico-
motrius.

Servei d’auxiliar a la llar 

D’altre banda, es troba el 
Servei d’auxiliar a la llar. Un 

servei de suport destinat a 
mantenir en condicions 
d’ordre i higiene la llar de 
l’usuari  i les seves pertinen-
c e s  d ’ ú s  quot id i à .  En 
l’actualitat hi ha 20 usuaris 
que disposen d’aquest servei. 
L’auxiliar de neteja a domici-
li és el/la professional enca-
rregat/da de realitzar la nete-
ja al domicili de l ’usuari 
,tant habitual com puntual, 
sota la supervisió dels profes-
sionals que intervinguin en 
el cas.
Aquest servei s’adreça a perso-
nes amb reconeixement de 
grau de dependència. n

“Els joves som qui som 
gràcies al vostre esforç”

Amb aquestes paraules va re-
conèixer l álcaldessa, Eva Me-
nor, la tasca que al llarg de la 
vida desenvolupen les persones 
grans. Un reconeixement que 
va tenir lloc el passat dissabte 2 
d´octubre des de les 10 del 
matí i fins a les 19 hores, du-
rant la celebració de la IV Jor-
nada de Gent Gran i Salut. 
Una multitudinària  jornada 
plena d áctivitats, on  es va re-
tre homenatge a les persones 
més grans de Badia del Vallès. 
La inauguració de la jornada 
va tenir lloc després d´un 
Cercavila i d´un esmorzar sa-
ludable. Manuel Jiménez, re-
presentant de la Comissió de 
Gent Gran, va agrair “la gran 
tasca” desenvolupada per 
l´Associació de viudes i per 
l´Associació del voluntariat. 
Jimenez  va  aprof it a r  l a 
presència d´un gran nombre 
de regidors i regidores, per 
recordar “la necessitat que té 
Badia de tenir la seva pròpia 
residència”. 

Per la seva banda, la regidoria 
de Salut i Hàbits Saludables, 
Mercedes Bermudez, va recor-
dar que “degut a l áugment de 
l´esperança de vida, s´ha 
d´incrementar i fomentar els 
bons hàbits saludables”. Cal 
destacar que la IV Jornada de 
Gent Gran va coincidir amb 
una campanya sobre alimenta-
ció saludable que està impul-
sant l Ájuntament de Badia del 
Vallès. 
La regidora de Benestar Social 
i Gent Gran, Montserrat Ji-
ménez, va recalcar “la gran 
tasca que desenvolupen les 
persones grans ja que són les 
que modernitzen la societat”. 
Jiménez va incidir en “la feina 
que desenvolupen ja que tor-
nen a cuidar moltes vegades 
dels fills i dels néts”. En aquest 
sentit, va recordar “que és una 
de les generacions excepcio-
nalment generosa”. La regido-
ra es va comprometre “a llui-
tar contra els mals tractes que 
reben algunes persones grans 
i que moltes vegades provenen 
dels propis fills”. En aquesta 
l í n e a  v a  d e s t a c a r  qu e 

l’Ajuntament”està treballant 
per elaborar un protocol de 
mals tractes a la gent gran”. 
Per acabar, va fer un repàs a 
l ´ i n c r e m e n t  d ´u s u a r i s 
d ’a lguns dels serveis que 
ś atorguen a aquest col·lectiu. 
Tals com: el Servei de teleas-
sistència, el Servei d átenció 
dom ic i l i à r i a ,  e l  S e r ve i 
d áuxiliar a la llar, el carnet de 
mobilitat, etc. I va donar al-
gunes xifres de l´increment 
d´usuaris respecte de l´any 
passat. 
Entorn a les 17.30 hores, 
l´Alcaldessa Eva Menor, da-
vant més de dos centenars de 
persones, va lliurar unes pla-
ques d´homenatge i reconeixe-
ment a les persones més grans 
del municipi. Els homenatjats 
van estar: el Sr. Perfecto Sán-
chez, de quasi 96 anys, la Sra. 
Carmen Parrado, de 94 anys, 
la Sra.  Maria Fernández, qui 
no va poder assistir degut a 
una caiguda i per últim el Sr. 
Julián Pérez, per qui es va tenir 
un record especial ja que va 
morir la setmana passada. 
Després d ágrair la multitudinària 

presència i la gran participació de 
tots els actes de la jornada, 
l Álcaldessa, Eva menor, va dema-
nar “paciència i comprensió” pel 
que fa al tema de la residencia 
pendent a Badia del Vallès. La 
primera edil va apuntar que “da-
vant la situació de crisis econòmi-
ca que no ens ha permès tirar en-
davant l ánterior projecte, ara és 
un bon moment  per redibuixar el 
tipus d équipament que es vol. 
Un espai més integrat al territori 
amb més oferta de serveis” Entre 

les diferents activitats organitza-
des durant la Jornada, es van dur 
a terme tallers com:  el de primers 
auxilis, a càrrec la Creu Roja; un 
taller de dansa del ventre i un de 
ball de sardanes. Tanmateix,  
també es van organitzar activitats 
com: balls folklòrics, un número 
còmic per part de Can San Feliu 
i la Edad de Oro, manualitats  i 
per finalitzar la jornada, un bere-
nar amb ba l l  a cà rrec de 
l’Agrupació Musical de Badia del 
Vallès. n

L’alcaldessa, Eva Menor, lliurant lesplaques en homenatge a les persones més grans de Badia

GENT GRAN
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SÍNDROME DE LOS ABUELOS ESCLAVOS
Sí, suena muy fuerte el hablar de abuelos esclavos, pero 
parece ser que los hay, y esta denominación está cuajan-
do tanto desde  el punto de vista médico como sociológico. 
Aunque este síndrome se ideó hace algunos años úni-
camente para las abuelas, prefiero extenderlo a ambos 
sexos. En síntesis, viene representado por abuelo o abuela 
que sólo se preocupa por ayudar a sus hijos y hacer todo 
lo posible por los nietos. Son abuelos que no se atreven a 
decir que están agotados por el exceso de responsabilidad 

en que se encuentran inmersos, que ha idos acaparando, 
probablemente sin proponérselo y que , además, no se 
quejan, porque tienen miedo de no ser útiles y de que los 
hijos les puedan rechazar. 
Los abuelos esclavos son los que no han escogido de qué ma-
nera quieren ejercer su vejez ni su relación con los nietos, y que 
se ven obligados a hacer una serie de funciones que no desean 
realizar para sostener el frágil equilibrio de la vida de sus hijos. 
No pueden gastar toda las energías al cuidado de 
los nietos, si después no les quedan fuerzas para la 

comunicación con los que viven o cuando se perjudica la 
salud psíquica y física. 
A veces hemos de estar dispuestos a dar como respuesta 
un “no puedo”, aunque nos parezca que podemos quedar 
mal; también es importante reconocer las limitaciones: la 
única solución es explicar claramente la situación en la 
que nos encontramos y saber decir basta.  

Associació de Voluntaris Socials
Fuente: Dr. Pau Castell

Como miembro de la comisión de Gent Gran y Salud y dentro del homena-
je a las personas de más edad de Badia que desde el primer año que nos 
unimos las asociaciones y propusimos hacerlo, queremos valorar positiva-
mente el trabajo realizado, y esperamos poder seguir haciéndolo durante 
muchas más, ya que nos llena de satisfacción y orgullo el poder colaborar. 
Nuestra asociación pretende ayudar a todas las personas no solo nuestras 
socias, que están en nuestra situación ayudándolas en su soledad y tris-
teza. También trabajamos para las personas mayores con el proyecto de 
terapia a través de las canciones, en el que vamos a visitar a los ancianos 
de los Centros de día, no solo de Badia, sino también en Sabadell y otras 
localidades, cantándoles nuestro repertorio de canciones, no somos una 
coral, seguro que no lo hacemos perfecto, pero con ello pretendemos ale-
grar el día de esas personas y de paso sentirnos útiles y agradecidas por 
poder ayudar. Este proyecto obtuvo un premio del ayuntamiento, pero no 
podemos olvidar otros proyectos como el de músico terapia, psicología, 
manualidades y muchas más cosa que seguro ahora no recuerdo. 

La Junta
Asociación de viudus/as  

de Badia del Vallès

Queridos abuelos

Colaborar con la 
“Gent Gran” nos  
llena de satisfacción

publi

Com fer les reclamacions a les 
companyies de telefonia, en cas de 
conflicte amb l’empresa operadora?
Cal interposar reclamació davant la Junta 
Arbitral de consum a través de la Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, o a través del correu electrònic 
omic@badiadelvalles.net. 
S’ha d’adjuntar el número de referència 
de la sol·licitud de baixa comunicada o 
reclamació a l’empresa i els documents 
necessaris per demostrar els fets exposats. 
Si es dóna el cas que l’operador no se 
sotmet a la Junta Arbitral de consum, en 
el termini de 3 mesos des de la resposta 
negativa de l’operador podeu dirigir-vos a 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació. 

Vaig comprar un televisor fa dos 
mesos. No em funcionava bé i el vaig 
portar a reparar. Han trigat un mes a 
tornar-me’l. He perdut un mes dels 
dos anys de garantia?
No. El temps que passa des que vam 
deixar el televisor a reparar fins que  
ens el van lliurar reparat interromp  
el Comput. Dels dos anys que tenim  
per a reclamar una manca de 
conformitat del bé adquirit. A partir  
del moment que ens tornen el televisor 
reparat comença a comptar de nou el 
termini que resta dels dos anys. 

Podeu consultar la aprovació  
del nou codi de consum publicat  
DOGC 5677 amb data 23/07/2010  
al web www.consum.cat

CONSELLS

PRÀCTICS

Oficina Municipal  
d’infOrMació al cOnsuMidOr

GENT GRAN
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El Pla de desenvolupament Co-
munitari és un espai obert a les 
iniciatives i propostes de les en-
titats i totes/es els/les veïns/es de 
Badia. És una xarxa que uneix i 
implica ciutadans, entitats  i ad-
ministració al voltant de diversos 
projectes que fomenten, entre al-
tres coses, la  solidaritat i l’inter-
canvi d’idees, de recursos, cultu-
ral...entre tots/es i la qualitat de 
vida del nostre municipi.
A partir de l’octubre, l’agenda de 
projectes i activitats s’ampliarà i us 
animem a participar-hi! Conjun-
tament amb el Servei de Diversitat 

de l’Ajuntament, us convidarem 
un divendres al mes a la tradici-
onal hora del te per tal d’inter-
canviar idees, compartir espais i 
aprendre de  noves cultures.  El ta-
ller de costura, organitzat a més a 
més amb l’Associació de Suport a 
l’immigrant, continuarà formant 
un grup de dones desocupades i 
molt motivades en costura i en 
formació de microempreses.
Podeu participar també en els 
grups de conversa en català, si 
necessiteu practicar, o bé, si te-
niu un bon nivell per tal d’ajudar 
altres a millorar. 

Si el que us agrada són les plan-
tes, hem iniciat un nou projecte 
per tal de conèixer millor la ri-
quesa vegetal del nostre entorn, a 
través d’itineraris botànics, d’ex-
ploració dels jardins, dels horts, 
de xerrades. Busquem aficionats 
a les plantes!
Al novembre, celebrarem les jor-
nades de cooperació enfocades 
enguany en el tema de la diversi-
tat i gaudirem de la riquesa cul-
tural de la Festa del Xai.
També us convidem, amb el 
Banc del Temps, a participar 
a una nova edició del mercat 

d’intercanvi. Si tens estris o co-
ses que no fas servir, vine i acon-
segueix d’altres que et seran útils! 
Tenim diverses comissions (de 
gent gran, de cooperació i soli-
daritat..) i espais de trobada en 
els quals podeu participar i apor-
tar noves idees. n

Cultivem la comunitat! SERVEI MUNICIPAL 
D’OCUPACIÓ

- Borsa de treball

-  Prospecció d’empreses i 
captació d’ofertes de treball

-  Programa de millora 
de competències per a 
l’ocupació

-  Itineraris d’informació, 
orientació, formació i 
inserció

- Càpsules formatives

-  Accions adreçades a la 
formació i inserció de joves 

en situació d’atur

Servei Municipal d’Ocupació
Edifici El Molí

C/ Costa Blava, s/n. 
Tel. 93 718 16 62

Contacte: 
Centre Cívic, despatx nª8 

placomunitari@badiadelvalles.org
http://placomunitaribadia.blogspot.com/

La biblioteca Vicente Aleixandre elabora una guia 
temàtica en motiu del dia mundial de l’Alzheimer

En motiu de la celebració 
mundial de l ’A lzheimer, la 
Biblioteca Vicente Aleixandre 
de Badia del Vallès, ha elabo-
rat una curosa guia temàtica, 
per tal de fomentar l’inter-
canvi d’experiències, sen-
sibilitzar sobre la impor-
tància de la inversió en 
investigació i donar su-
port a les associacions 
de familiars i malats. 
El 21 de setembre es 
celebra el dia mun-
dial de l’Alzheimer, 
una data escollida 
per la Organitza-
ció Mundial de 
la Salut i la Fe-
deració Internaci-
onal de l ’Alzheimer. La f ita 

d’aquesta commemoració és 
donar a conèixer la malaltia  i 
difondre informació al respec-
te, sol·licitant el recolzament, 
la solidaritat de la població en 
general, de les institucions i 

d’organismes oficials. n

21 de Setembre, 
Dia Mundial del 
Alzheimer
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JULIOL
Durant el Ple del passat mes de Juliol es va aprovar d’una banda, una moció en re-

lació a la seguretat de l’aeroport de Sabadell. Una vegada més, a causa d’un acci-

dent aeri que va tenir lloc el passat mes de juliol al veí municipi de Barberà del Vallès, 

l’Ajuntament de Badia del Vallès posa de manifest el risc que suposa per la nostra ciu-

tat, el fet de tenir una instal·lació aeroportuària tan a prop del casc urbà.  

Tot i que no es van haver de lamentar víctimes mortals, es va aprovar per unanimitat el 

fet de demanar al Ministerio de Fomento, AENA i la Generalitat de Catalunya el trasllat 

urgent de l’aeroport de Sabadell. A la mateixa vegada, es va voler denunciar novament 

i tornar a posar de manifest els límits de seguretat al voltant de la infraestructura, i exi-

gir el reforçament de les mesures de seguretat d’aquest equipament i el compliment 

de les condicions i els acords signats el 2005 arran dels reiterats accidents que van 

patir les poblacions veïnes de Badia del Vallès , Sant Quirze del Vallès i avui a Barberà 

del Vallès.

D’altre banda, també es van aprovar les al·legacions a l’informe sobre la delimitació de 

la trama urbana que va emetre la direcció General de Comerç. Unes al·legacions que 

pretenen reivindicar que l’autofinanciació del municipi depèn del desenvolupament de 

les zones comercials que la Direcció General de Comerç va excloure de la trama ur-

bana de Badia.

L’informe va dictaminar que s’excloïen: tot el front que limita amb el terme municipal de 

Sabadell, quan aquest forma part de la trama urbana de Badia del Vallès per estar total-

ment en contacte amb teixit residencial del carrer Porto; la trama de la zona del Camp 

de Futbol totalment en contacte amb el teixit urbà residencial del municipi de Barberà del 

Vallès. I finalment exclou part del teixit residencial on s’ubiquen els equipaments munici-

pals entre l’avinguda de la Costa Blava i el carrer Moianès de Barberà del Vallès. 

Es va aprovar també, inicialment, el Reglament del Consell Municipal de Cultura, per 

tal de fer efectiva la participació de la comunitat i la ciutadania en les politiques mu-

nicipals en l’àmbit de la cultura, la participació i el desenvolupament de la comunitat.

Amb aquest reglament, l’Ajuntament aposta per una política cultural que impliqui la 

totalitat de la ciutadania i promogui una comunitat plural, rica i creativa, amb unes xar-

xes i dinàmiques socials que facilitin el desenvolupament i el creixement de les perso-

nes, tant en la seva dimensió individual com comunitària.

Durant el Ple també van quedar aprovades tres mocions de l’AEB. La primera en so-

lidaritat amb els membres d’Udalbiltza. En segon lloc, una moció a favor de la trans-

parència municipal, per tal de millorar la informació al web municipal mitjançant eines 

que facilitin a la ciutadania la consulta d’algunes dades més concretes; i per últim, una 

moció que vetlla per la seguretat al Parc Joan Oliver. Aquesta última recull les millores 

a fer en el parc, com: les teules del quiosc, les tanques de fusta, entre d’altres.

Per últim, ICV-EUiA va presentar una moció en suport a la Vaga General del 29 de 

setembre, per tal de  poder iniciar el camí d’una reforma que abordi la competitivitat i 

productivitat, una fiscalitat justa i progressiva i els d’unes entitats financeres que con-

tribueixin a aixecar la nostra petita i mitjana empresa.

SETEMBRE
Durant el Ple Municipal del mes de setembre es va aprovar per unanimitat la fixació 

dels dies 14 d’abril i 31 d’octubre de l’any 2011 , com a festes locals de Badia del Va-

llès, en referència al calendari de festes laborals per l’any 2011. 

D’altre banda, també va quedar aprovat, amb 11 vots a favor (PSC i PP)  i 5 absten-

cions, la modificació del pressupost de despeses mitjançant transferència de crèdit de 

l’exercici 2010. Una modificació per tal de poder atendre les despeses necessàries 

del departament d’Informàtica i que en el pressupost ordinària actual, resulten insu-

ficients. 

Plens municipals

•		Adjudicació	d’ajuts	de	men-
jador escolar complemen-
taris als ajuts que atorga el 
Consell Comarcal del Va-
llès Occidental. Uns ajuts 
que concedirà l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, després 
de puntuar i resoldre segons 
el mateixos barems que apli-
ca el Consell Comarcal. En 
aquest sentit s’han aprovat 
els documents comptables 
corresponents , per un im-
port total de 51.050 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pres-
supostària del pressupost de 
despeses vigent.

•		Aprovació	 de	 les	 dues	 úl-
times fases de la Reforma 
integral del Mercat Muni-
cipal, un projecte subvencio-
nat per Xarxa de Barcelona. 
La segona fa se  d ’aquest 
projecte va quedar aprova-
da def initivament amb un 
pressupost d’execució glo-
ba l de 131.920,71 euros. 
D’altre banda, es va apro-
var la tercera fase del pro-
jecte inicial, sota exposició 
pública, que implica un ar-
ranjament estructural (sos-
tre soterrani), la instal·lació 
d’aigua, escales interiors i 

l’arranjament de sales frigo-
rífiques, té un pressupost to-
tal de 132.053,69 €. 

•		Inici	dels	tràmits	per	la	con-
tractació del servei de moder-
nització de la gestió interna de 
l’Ajuntament. La contractació 
d’aquest servei significa un pas 
endavant envers la implantació 
de l’Administració Electrònica. 
Una mesura que ajudarà a mi-
llorar alguns dels procediments 
que es fan a l’Ajuntament, com 
el servei de compres i algunes 
bases de dades, que en l’actua-
litat no es porten a terme amb 
cap mitjà telemàtic. 

•		Aprovació	del	projecte	de	re-
modelació i supressió de barre-
res arquitectòniques en sectors 
de l’Avinguda Mediterrània, 
amb un pressupost total d’exe-
cució de 345.000,06 euros. 
Un projecte inclòs dins del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya 2007-2012 (PUOSC).  

•		Atorgament	de	subvencions	a	
entitats i associacions de Badia 
del Vallès. 

•		Conveni	de	col·laboració	per	a	
la promoció, execució i mante-
niment d’obres entre l’agència 
catalana de l’aigua i els ajunta-
ments de Sabadell, Barberà del 

Vallès i Badia del Vallès. Un 
acord per tal de dur a terme la 
millora hidràulica del torrent 
dels Gorgs als tres municipis. 

•		Aprovació	inicial	del	projecte	
per reformar el soterrani del 
centre cívic per a dependènci-
es municipals.

•		Atorgament	de	carnets	de	la	
mobilitat del transport públic 
interurbà a les persones sol-
licitants.

•		Aprovació	 de	 la	 compra	 de	
nous servidors informàtics, per 
necessitats que requereix el fu-
tur sistema de digitalització de 
procediments de l’Ajuntament. 

Acords destacats de les Juntes  
de Govern Local del mes de setembre

Podeu consultar  
totes les juntes de 

govern al web
www.badiadelvalles.net
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la Junta de Govern Local 
va aprovar les dues ú lt i-
mes fa ses de la Reforma 
integra l del Mercat Mu-
nicipa l, un projecte sub-
vencionat  per  X a r xa  de 
Barcelona. 
La segona fa se  d ’aquest 
projecte va quedar aprova-
da def initivament amb un 
pressupost d’execució glo-
ba l de 131.920,71 euros. 
Dins d ’aquest projecte es 
contempla l ’a rranjament 
del paviment ex istent de 
la planta baixa, de la xar-
xa de sanejament penjada 

del sostre de la planta so-
terrani, dels degoters del 
bada lot, una esca la inte-
r ior i  de la sectorització 
entre la planta ba ixa i el 
soterrani. 
D’a lt re  banda ,  la  terce-
ra fase del projecte inici-
a l que implica un arran-
jament estructural (sostre 
soterrani), la insta l·lació 
d’aigua, escales interiors i 
l ’arranjament de sales fri-
goríf iques, té un pressu-
post tota l de 132.053,69 
€ i es troba encara en ex-
posició pública.n

Des del passat mes de juliol, 
s’està duent a terme la remode-
lació de les instal·lacions d’en-
llumenat a algunes zones de 
la ciutat: Via de la Plata, Av. 
Mediterrani i Costa Brava. 
Un obra que s’està executant 
des de l ’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, gràcies als Fons 
Estatal per a la Ocupació i la 
Sostenibilitat (FEOSL). 
L’empresa adjudicatària va 
proposar l’ampliació d’aques-
tes obres a un dels eixos prin-
cipals de la ciutat, el carrer 
Saragossa. Aquesta ampliació 
d’obra s’iniciarà aproximada-
ment en una setmana, per tal 
que finalitzin al mateix temps 
que les anteriors. 
Les actuacions que s’estan 
portant a terme consistei-
xen en  substituir l ’enl lu-
menat públic actual per una 
tipologia similar, però que 

acompleixi les normatives 
existents. Un tipus d’enllu-
menat  més eficient i soste-
nible energèticament. A més, 

també s’instal·la un enllume-
nat específic als passos de vi-
anants per tal d’augmentar la 
seguretat dels mateixos. n

S’aproven  
les últimes fases  
de la reforma 
integral del  
Mercat Municipal 

Remodelació de les instal·lacions  
d’enllumenat exterior

BREUS
Afectació a la 
carretera C-58 pel 
muntatge del pont 
que enllaçarà la C-58 
amb la BV-1414
La passada nit del dissabte dia 2 d’octubre, 
des de les 23h i fins les 7h del diumenge, 
va haver-hi afectacions al tronc central de 
la C-58 a l’alçada de la sortida 11 Sabadell 
sud, ja que es va muntar el tram central del 
pont del futur enllaç de la C-58 amb la BV-
1414. Per aquesta raó, l’autopista C-58 
tant en direcció Terrassa com en direcció 
Barcelona va quedar interrompuda.

Els alumnes del 
Servei Local de 
Català de Badia 
reben el certificat de 
nivell bàsic de català
El passat mes de juliol,va tenir lloc un 
acte de reconeixement als alumnes 
de nivell bàsic de català de l’àrea de 

Barcelona. L’acte es va celebrar al 
Palau de Mar (Barcelona), on van  
assistir dos representants de la Ge-
neralitat de Catalunya: el president 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i secretari de Política Lin-
güística, Bernat Joan i el secretari 
per a la Immigració, Oriol Amorós, 
els que van estar els encarregats de 
lliurar els certificats. 
Com cada any, els alumnes de Ba-
dia que van assolir el nivell van recollir 
el seu certificat i van assistir a la clau-
sura de l’acte on van poder gaudir de 
l’actuació del grup de música del Centre 
de Normalització Lingüística d’Osona, 
format per alumnes i participants del 
programa Voluntariat per la llengua que 
provenen de Catalunya, Estat espanyol, 
França, Marroc, Senegal, Ghana, Ni-
gèria, Mali, Brasil, Nicaragua, Colòmbia, 
Bolívia, Argentina i Xina. Entre tots par-
len moltes llengües diferents, però en 
tenen una sola de comuna que els ser-
veix per relacionar-se: el català.

Gran afluència de 
nens i nenes als 

Casal d’estiu de 
Badia del Vallès
Amb més d’un centenar de nens i ne-
nes, el Casal d’Estiu de Badia del Vallès 
es va posar en marxa a finals del pas-
sat mes de juny i fins a finals del mes 
de juliol.  Una iniciativa emmarcada dins 
de l’àrea d’acció cultural i ciutadana de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. Aquest 
any, el Casal va treballar en dues línees.
Per una banda, entorn a l’autonomia de 
l’infant, oferint-los l’oportunitat de provar 
diferents activitats (artístiques, psicomo-
trius, etc)  així com el fet de passar per la 
tutela de tot l’equip de monitors. D’altre 
banda, es va incentivar la participació 
de les famílies, permetent que aquestes 
tinguessin coneixement  de totes les ac-
tivitats que es realitzaven, podent-hi par-
ticipar un cop a la setmana. En aquesta 
línea, tots els divendres van estar “els di-
vendres familiars”. 
Aprofitant la presència de les famí-
lies i prenent com a marc  la Campan-
ya d’hàbits saludables que promou 
l’Ajuntament, tots els divendres els nens i 
nenes portaven dues peces de fruita i van 
estar les famílies les que s’encarregaven 
de preparar-les a mode de buffet. 



B i b l i o t e c a
P ú b l i c a  

V i c e n t e  
A l e i x a n d r e 

BIBLIOTECA VICENTE ALEIXANDRE
Av. de la Mediterrània, s/n 
Tel. 93 719 03 94 
08214 Badia del Vallès 
b.badia.va@diba.cat 
www.diba.cat/biblioteques 


Horari:
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h 
Dijous i dissabtes, de 10 a 14 h 




Un cop al mes compartim  
l’anàlisi d’una lectura.  
Aquest cop l’obra escollida és  
Si menges una llimona  
sense fer ganyotes, de 
Sergi Pàmies.











Un recorregut per contes d’aigua de 
tot el món i totes les èpoques.  
Un espectacle per gaudir, 
emocionar-se, reflexionar i conèixer 
que és l’aigua per a gent de tot el 
món. 


















Audició per a pre-lectors, on un saxofonista posa 
melodia a les pàgines il·lustrades d’un àlbum.  
Una forma curiosa i divertida d’apropar la lectura al 
més petits de casa. 











Rodolinem? T’agrada jugar amb les paraules i fer rimar frases?  
En aquest taller inventarem rodolins i els penjarem en un fil per a què te’ls 
puguis endur a casa en un mòbil ben divertit. 
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Els veïns i veïnes de Badia del 
Vallès es van bolcar el passat 
mes de juliol, en un emocionant 
acte d’homenatge organitzat per 
l’Ajuntament. Després de ser re-
but per totes les autoritats lo-
cals, presidents dels Clubs Es-
portius, entitats i associacions, 
el badienc va aparèixer davant la 
multitud al balcó de l’Ajun ta-
ment, vestit amb la samarreta 
espanyola i la medalla de Cam-
pió Mundial penjada. 
L’Alcaldessa Eva Menor, va de-
dicar unes paraules d’agraïment 
i felicitació al jugador “és un ho-
nor i un orgull que Sergio hagi 
portat el nom de Badia per tot el 
món, quina millor manera de 
recompensar-lo que posant el 
seu nom a la nostra instal·lació”, 
referint-se al Camp de Futbol.  
“És de justícia que el Camp de 
Futbol porti el nom de Sergio 
Busquets” va destacar. A més, 
amb molta complicitat, va des-
tacar “a la presentació del Cam-
pus et vam dir que ens devies 

“És de justícia que el Camp de Futbol 
Municipal porti el nom de Sergio Busquets”
Davant quasi bé 3000 persones congregades a la Plaça Major, l’Alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, va sorprendre 
amb aquestes paraules al jugador badienc de la Selecció Espanyola i FC Barcelona, Sergio Busquets. 

una, però no pensàvem que 
aquesta seria la Copa del Món”. 
Sergio, amb la ja tradicional 
bufanda del C.D Badia del Va-
llès a les mans, va agrair la 
presència de tots els assistents i 
les mostres d’afecte i suport re-
but durant el Mundial. “A Sud-
àfrica m’arri bava el vostre re-
colzament incondicional que 
rebia diàriament a través dels 
meus fami liars. Gràcies, moltes 
gràcies per estar sempre al meu 
costat” va destacar. En el ma-
teix sentit, també va agrair el 
recolzament rebut per la seva 
família i va fer una menció es-
pecial “a les seves dues àvies 
que són les que més patien”, va 
pronunciar. 
Amb l’emoció als ulls de veure i 
sentir tant d’afecte i conèixer la 
noticia de que el Camp de Fut-
bol portarà el seu nom , va dedi-
car la medalla a tots el presents 
“aquesta medalla és vostra. 
Sempre portaré a Badia en el 
meu cor!” nSergio Busquets amb la bufanda del C.D. Badia i la medalla de campió del món

Sergio Busquets rep de mans de l’alcaldessa,  

Eva Menor, el monolit de Badia del Vallès

El jugador badienc saludant  

des del balcó de l’Ajuntament

La Plaça Major plena  

de gom a gom

L’alcaldessa Eva Menor va dedicar  

unes paraules a en Sergio Busquets

BREUS
El badienc Javier 
Villanueva Iglesias, 
medalla de plata a 
la Final Territorial 
Final Territorial Benjamí, nou Subcam-
pionat de Catalunya de Natació
El badienc Javier Villanueva Iglesias 
va aconseguir la medalla de plata 

durant la Final territorial de Relleus 
de Natació  celebrada el passat mes 
de juliol a Barcelona. 
A més el jove nedador va aconseguir també 
altres marques durant la mateixa final. Per 
una banda,   el 4º lloc pel que fa a les pro-
ves de 100 mts Esquena i d’altre, el 7è lloc 
a la prova de 100 mts Papallona. 
Pel que fa a la resta de nedadors, cal des-
tacar que tots van millorar substancialment 

les seves marques personals, especialment 
en José Fernández López que va aconse-
guir l’onzè lloc a la prova de 100 mts Braça.  

Comencen les 
activitats esportives 
extraescolars 

El proper 18 d’octubre comencen les ac-
tivitats esportives extraescolars. Unes ac-
tivitats que es duran a terme fins el 19 de 
juny de 2011, coincidint com cada any, 
amb la cloenda de l’esport escolar, la fes-
ta de l’esport i la Festa Major.  
Aquest any s’han programat un ampli 
ventall d’activitats dirigides a nens i ne-
nes d’educació primària i secundària, 
com: futbol sala, bàsquet, handbol, 

voleibol, tennis, iniciació al ball, gim-
nàstica rítmica, patinatge, atletisme, 
cross, tennis taula, psicomotricitat, entre 
d’altres. 
Les inscripcions van començar el 
passat 27 de setembre, fins el 12 
d’octubre , de dilluns a divendres, en 
horari de 17.30 hores a 19 hores al 
Complex Esportiu de Badia del Vallès 
(Av. Via de la Plata s/n). 



“Ahora hay muchos adelantos. Antes la gente 
moría con 60 años y hoy alguien con 60 años es 
todavía un niño”

PERFECTO SáNCHEz MÉNDEz

¿Cómo se siente alguien 
con casi 96 años de edad?
Me siento muy viejo y cansa-
do. Pero todavía tengo muy 
buena memoria. Lo que pasa 
es que el cuerpo no me sigue. 

A parte de celebrar 
la IV Jornada de 
Gente Mayor, el 
Ayuntamiento hoy 
celebra diversos actos 
y realiza campañas 
para potenciar los 
hábitos saludables. 
¿Ha aplicado usted o 
aplica los consejos que 
se dan sobre hábitos 
saludables?
Ahora hay muchos adelan-
tos. Antes la gente moría con 
60 años y hoy alguien con 60 
años es todavía un niño (se 
ríe). Yo dejé de fumar hace 50 
años, nunca he bebido alcohol 
y intento moverme porque me 
dicen que sino me puedo que-
dar en silla de ruedas.

Que se siente cuando la 
ciudad le hace un homenaje 
por haber cumplido 95 

años? ¿Se siente satisfecho 
con todo lo que ha hecho 
en su vida?
Me siento muy contento y 
emocionado. Además ten-
go unos hijos muy buenos (se 
emociona). Me da mucha pena 
por la gente que no tiene quien 
les cuide y tienen que ir a una 
residencia. En casa de mis hijos, 
el primer plato que se sirve es 
para el abuelo, yo no sé cómo 
agradecerles tanto cariño. 

¿Tiene una persona  
casi 96 años, proyectos  
de futuro?
No, ya no tengo ningu-
no. Siento que ya me queda 
poco. 

No diga eso,  
que está usted  
hecho un chaval!
Que va, si me estoy encogien-
do (se ríe)  y ya me cuesta mo-
verme.

La contraportada

Perfecto Sánchez Méndez: Nacido en 1915 en Hinojal (Cáceres). Tiene 95 años. 3 hijos, 6 nietos y 6 bisnietos. Trabajó casi toda su vida en una empresa 
textil en Berga. Desde que se quedó viudo, hace 10 años, vive en Badia del Vallés con sus hijos . El pasado sábado 2 de octubre, en la IV jornada de Gente 
Mayor que se celebró en Badia del Vallés,  recibió el homenaje por ser una de las personas de más edad del municipio. 

Perfecto Sánchez Méndez


