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L’AJUNTAMENT INFORMA

Adigsa signa un protocol de col·laboració amb la Caixa
d’Estalvis de Catalunya per tal d’ajudar les persones
amb problemes per pagar les seves hipoteques
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i la Caixa de Catalunya van signar un conveni de
col·laboració, per tal d’ajudar les
famílies dels seus inmobles i ajudar-les a garantir la permanència
en els seus domicilis.
L’article 82.4 de la Llei 18/2007,
del dret a l’habitatge, estableix
que “excepcionalment es pot autoritzar els propietaris d’habitatges
amb protecció oficial a posar l’habitatge a lloguer o a cedir-ne l’ús
d’una altra manera, en casos expressament motivats per l’Administració pública competent i amb
les condicions que aquesta fixi.”

PACTES ADIGSACAIXA CATALUNYA
Comunicació entre les parts
D’acord amb aquest conveni, la
Secretaria d’Habitatge i la Caixa
d’Estalvis de Catalunya es comprometen a establir un sistema de
comunicació, estudiar conjuntament les situacions de les famílies
que estiguin a l’atur i tinguin problemes de pagament de les quotes
dels préstecs que van contractar
per comprar el seu habitatge principal a Badia del Vallès.
La dació en pagament
o transmissió solutòria
de l’habitatge principal
En cas de famílies prestatàries amb
ingressos per sota de 4,5 vegades
l’IRSC i en situació d’atur o que
per la seva situació econòmica no
els sigui possible l’aplicació d’alguna de les mesures pal·liatives de caràcter general, la Caixa d’Estalvis
de Catalunya considerarà amb especial atenció, dins de la seva política i criteri de risc i respectant
la seva competència en la presa de
decisions, la dació en pagament o
transmissió solutòria de l’habitatge principal, com una fórmula de
compensació i extinció total dels
crèdits hipotecaris i, en cas que el
valor de l’habitatge ho permeti,
també contemplarà la cancel·lació
d’altres crèdits vinculats a l’adquisició de l’habitatge i de les obligacions derivades d’aquests préstecs.

Caixa de Catalunya estudiarà conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya la possibilitat de finançar de forma individualitzada les
possibles despeses derivades de
l’operació de transmissió de l’habitatge, prèvia justificació d’aquestes, durant un termini de 18 mesos a comptar de forma individual
a partir de la data de la signatura
de l’escriptura pública de la dació
en pagament per part de cadascuna de les persones en el seu cas.
Aquest apartat serà d’aplicació,
en el seu cas, als titulars d’habitatges que consten detallats a l’annex 1 d’aquest document. Per altres casos, els titulars ho hauran de
sol·licitar expressament i serà objecte d’estudi i aprovació, per l’òrgan escaient de Caixa Catalunya.
En aquests casos, la Generalitat de
Catalunya no incoarà cap expedient administratiu a l’entitat de crèdit per l’adquisició, per aquesta via
d’habitatges amb protecció oficial.
Substitució de la condició
de prestatari per la de llogater
amb opció de compra
Per tal d’assegurar al màxim la
permanència en els habitatges dels
seus adquirents, la Caixa d’Estalvis de Catalunya, estudiarà la possibilitat de signar, en el mateix moment de la dació en pagament o
transmissió solutòria de l’habitatge
principal, un contracte d’arrendament amb l’antic deutor.
En cas que no es llogui l’habitatge a l’anterior titular, aquest
es podrà llogar a un tercer que
reuneixi els requisits exigits per
la normativa d’aplicació en relació al règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial. Per al
supòsit de lloguer a una tercera
persona, aquest s’articularà, en
primer terme, a través de la Borsa de Lloguer Social de L’Ajuntament qui disposarà d’un termini
de 2 mesos per llogar l’habitatge
i, una vegada transcorregut aquest
termini sense que l’habitatge hagi
estat arrendat, Caixa Catalunya,
podrà llogar-lo directament.
El contracte de lloguer establirà
una renda moderada i, en la mesura del possible, ajustada a les

possibilitats que, en cada cas, vinguin determinades pels ingressos
nets de la unitat familiar, sempre
amb l’objectiu d’ajustar l’esforç de
pagament del lloguer.
Per al municipi de Badia del Vallès, l’entitat establirà, en el mateix
acte de la signatura del contracte
de lloguer, un dret d’opció de compra a favor del llogater, sempre que
aquest ho demani. El preu de venda de l’habitatge, en el cas d’exercir l’opció de compra serà, com a
màxim, el què en el moment de
l’exercici de l’opció de compra tinguin els habitatges amb protecció
oficial de Règim General.
Així mateix, si en l’exercici de
l’opció de compra, es sol·licita finançament per part del llogater,
Caixa Catalunya estudiarà i resoldrà la sol·licitud d’acord amb
el que preveuen la seva política
i criteris del tractament del risc,
aplicant als préstecs les condicions econòmiques preferents previstes en aquell moment pel Conveni que tingui subscrit l’entitat,
adreçat al finançament de l’habitatge protegit.
El 10% de les rendes pagades durant el període de lloguer es descomptaran del preu de venda de
l’habitatge.
Garanties i ajuts de la Generalitat
de Catalunya per a les operacions
que es realitzin en el municipi
de Badia del Vallès
La Secretaria d’Habitatge col·laborarà en les operacions descrites
en els pactes anteriors, amb unes
mesures concretes.
Situacions extremes
En cas de situacions extremes en
les que no sigui possible procedir
a la dació en pagament o transmissió solutòria, segons el criteri
i opinió dels seus òrgans corresponents, Caixa d’Estalvis de Catalunya podrà, amb anterioritat a
la celebració de la subhasta, oferir aquest habitatge a la Secretaria
d’Habitatge perquè aquesta pugui
exercir la compra de l’habitatge.
En el seu cas, el preu d’adquisició
per part de la Secretaria d’Habitatge vindrà establert per l’import

ANTECEDENTS
La totalitat dels habitatges de Badia del Vallès són de Protecció Oficial, una normativa que estableix
un termini de qualificació de cinquanta anys. Mitjançant el Decret
260/2003, de 21 d’octubre, sobre
actualització de preus de determinats grups d’habitatges de protecció
oficial, es va establir el preu màxim
de venda de determinats grups
d’habitatges acollits a règim anteriors a l’any 1978 que encara disposaven de qualificació en vigor.
Aquest decret determinava, de forma exclusiva per al municipi de Badia del Vallès, que el preu màxim
de venda per metre quadrat de

superfície útil en segones i posteriors transmissions dels Habitatges
amb Protecció Oficial qualificats
amb anterioritat al RDL 31/1978
seria del 50% del preu màxim establert per als habitatges amb protecció oficial que es qualifiquessin provisionalment l’any que tingués lloc
la compravenda.
La problemàtica que sofreixen els
habitatges de Badia del Vallès ha estat que l’especial regulació del preu
dels habitatges ha comportat que
el seu valor disti molt dels preus de
mercat i hagi quedat del tot desfasat,
tant pel que fa a la venda com per
les seves garanties reals.

de la cessió del dret de remat en
cas d’execució judicial que consistirà, com mínim, en la quantitat
del deute per tots els conceptes reclamats en el procediment judicial,
i com a màxim el preu màxim vigent per a la tipologia d’habitatge
amb protecció oficial amb règim
general del municipi.
En el cas que la Secretaria d’Habitatge exercís l’opció de compra
sobre els habitatges, els oferirà a
l’Ajuntament, mitjançant els serveis socials o la Borsa de Lloguer
Social municipal, per tal que puguin ser llogats a les persones o
famílies amb problemes més greus
d’allotjament.
Suport a les famílies afectades
La Secretaria d’Habitatge posa al
servei d’aquest conveni l’Oficina

d’Informació i Assessorament sobre els Deutes d’Adquisició d’Habitatges, amb l’objectiu d’atendre
les situacions de dificultats plantejades pels veïns del municipi amb
relació al pagament dels préstecs
de compra dels habitatges i de fer
de mitjancera entre aquests ciutadans i la Caixa d’Estalvis de Catalunya per arbitrar les solucions
més proporcionades i justes. ■
Per a més informació
us podeu dirigir a:
ADIGSA
C/ Diputació 92, 08015
Barcelona.
Telèfon: 93 228 72 00
c.. e: adigsa@gencat.cat
Horari: De dilluns a divendres, de
9 a 14 h. Dimarts, de 16 a18 h.

ANUNCI DE
L’AJUNTAMENT
DE BADIA
• Subhasta dels locals comercials a Badia
del Vallès
• Traspàs de Parades al Mercat Municipal
Ajuntament de Badia del Vallès
Maria Luisa Mata Vanzo - Responsable de Comerç
Telf. 937182216 / Fax 937191230
matavml@badiadelvalles.net
De dilluns a Divendres de 8 a 15 h.

4

Juliol de 2010

Actualitat

L’ajuntament de Badia
del Vallès signa
un conveni amb la Creu
Roja de Sabadell
El passat mes de juny, l’Ajuntament de Badia del Vallès va signar un
conveni de col·laboració amb l’oficina local de la Creu Roja de Sabadell.
L’objectiu d’aquest conveni és pal·liar de forma puntual la situació de les
famílies afectades per la crisi econòmica que li siguin derivades pels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Badia.
Davant l’actual situació de crisi
econòmica general, l’ajuntament
continua plantejant noves mesures per donar resposta a aquells
col·lectius en situació de vulnerabilitat que no disposen de mitjans suficients per subsistir.
En aquesta línea, el passat 17 de
juny es va signar el conveni de
col·laboració amb la oficina local
de Creu Roja a Sabadell, la qual
portarà a terme activitats al territori de Badia del Vallès, amb
l’objectiu de pal·liar els efectes de
la crisi econòmica. Aquestes activitats consisteixen en el lliurament de lots de suport social que
contenen productes d’alimentació bàsica i material higiènic per
nadons. Es distribuiran prop de
450 lots per famílies del municipi durant l’any 2010.
Amb la col·laboració del voluntariat de la Creu Roja, es realitza la recepció, descàrrega de les

Alcaldessa Eva Menor i responsable de l’oficina local de la Creu Roja de Sabadell

mercaderies, elaboració de lots,
atenció al públic i lliurament
dels lots a les persones derivades des dels serveis socials municipals.
Tant l’ajuntament com la Creu
Roja consideren que l’atenció i
la promoció de les persones en
situació de risc d’exclusió social

formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració
en aquest àmbit pot ser beneficiosa per a les persones i famílies de Badia del Vallès en
situació econòmica precària
com a conseqüència de l’actual situació de crisi econòmica
general. ■

Obres al Parc de Joan Oliver
El passat mes de juny es
van portar a terme obres
de millora al Parc Joan
Oliver. Una actuació que
va consistir en canviar el
sistema de drenatge de la
font existent.
Degut al tipus de paviment del
parc, la font estava constantment embossada de sauló. Per
aquesta raó, es va decidir canviar el sistema de drenatge facilitant que no s’acumuli l’aigua
al voltant. La font només s’ha
repintat, ja que es trobava en
perfecte estat. ■
Font Parc Joan Oliver

Adigsa ofrece
ayudas para la
construcción de
galerías y balcones
Adigsa se ha comprometido a
priorizar las ayudas a aquellas
comunidades donde tan sólo
queden un máximo de tres vecinos por pagar dichas construcciones. Una iniciativa que
surge a raíz de los problemas
que muchos vecinos y vecinas
de Badia del Vallès están teniendo para hacer frente al pago
de la construcción de los balcones y galerías de sus inmuebles.
Una vez analizado cada uno
de los casos de cada una de las
comunidades que pudieran tener problemas con el pago de
balcones /galerías, Adigsa propondrá la solución e informará
al Ayuntamiento de las comunidades a las que se otorgará la

ayuda. Se priorizaran las ayudas para aquellas comunidades
donde tan sólo queden un máximo de 3 vecinos por abonar
la totalidad de la construcción
del balcón o galería. Esta ayuda
será una bonificación pactada
con cada uno de los propietarios, estableciéndose una serie de
condiciones reflejadas en distintas cláusulas.
Entre las cláusulas que establecerá Adigsa figurará la de
aportar la escritura del piso.
De esta manera Adigsa se asegurará de que en caso de que el
propietario vendiera el inmueble, Adigsa recuperaría inmediatamente la cantidad aportada
en concepto de ayuda para la
construcción del balcón. ■

S’aproven
els Plans
d’Ocupació 2010
El projecte de Treballs de rehabilitació d’equipaments municipals ja s’ha aprovat. Un projecte
emmarcat dins de la convocatòria extraordinària de “Plans
d’Ocupació 2010” i del Projecte “Impuls Treball” que promou
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El projecte preveu la contractació de 32 persones, 16 oficials
de primera, d’oficis relacionats
amb la rehabilitació d’equipaments i 16 peons, durant un
període de sis mesos. D’acord
amb els termes de la convocatòria es procurarà que el 40%
de les persones contractades
siguin dones. La preselecció
de participants es farà des de
l’Oficina de Treball (OT) del
SOC d’acord amb els següents
criteris de prioritat:
• Reunir els requisits de perfil
professional i altres condicions
que es demanen a l’oferta

• No ser perceptor/a de prestacions per desocupació (les prestacions en concepte de PRODI, RAFA o RAI no es tenen
en compte a aquests efectes)
• Puntuació obtinguda d’acord
amb Valor Índex.
Els seleccionats resten obligats a realitzar fora de la jornada laboral, les accions formatives professionalitzadores i
transversals que es desenvoluparan d’acord amb els termes
del projecte i que suposen un
total de 100 hores lectives. Les
accions formatives es realitzaran mitjançant un conveni de
col·laboració amb el Consorci per la Ocupació i Promoció
Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO).
La formació professional serà impartida, si és possible, abans de
que s’iniciïn els contractes, per la
qual cosa el termini finalitza el
proper dia 15 de juliol. ■

Calendari fiscal 2010
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA ESCOMBRARIES
TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS
TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
TAXA DE CLAVEGUERAM
MERCAT MUNICIPAL - GENER
MERCAT MUNICIPAL - FEBRER
MERCAT MUNICIPAL - MARÇ
MERCAT MUNICIPAL - ABRIL
MERCAT MUNICIPAL - MAIG
MERCAT MUNICIPAL - JUNY
MERCAT MUNICIPAL - JULIOL
MERCAT MUNICIPAL - AGOST
MERCAT MUNICIPAL - SETEMBRE
MERCAT MUNICIPAL - OCTUBRE
MERCAT MUNICIPAL - NOVEMBRE
MERCAT MUNICIPAL - DESEMBRE
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Telèfons d’interès

Data inici
Període voluntari
01/04/10
01/04/10
01/02/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
01/02/10
05/03/10
01/04/10
30/04/10
04/06/10
02/07/10
05/08/10
03/09/10
01/10/10
05/11/10
03/12/10
04/01/11

Data ﬁ
Període voluntari
03/06/10
03/06/10
01/04/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
01/04/10
05/05/10
03/06/10
01/07/10
05/08/10
02/09/10
05/10/10
04/11/10
02/12/10
05/01/11
03/02/11
04/03/11

Es poden consultar les corresponents Bonificacions, a les ordenances fiscals que es troben al web municipal www.badiadelvalles.net

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 extractarles 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.

Ajuntament

93 718 22 16

OAC

93 693 33 00

Inst. Esportives

93 718 36 54

Serv. Mun. Ocupació 93 718 16 62
Biblioteca Municipal 93 719 03 94
Of. Benestar Gen.

93 718 01 58

Casal de Joves

93 729 46 51

Casal dels Infants

93 718 77 58

Mercat Municipal

93 718 66 14

Ecoteca

93 718 40 51

Notaria

93 719 08 61

ADIGSA

93 228 71 00

Atenció Ciut. Generalitat

012

Guàrdia Civil

93 719 3610

Policia Nacional

93 724 75 00

Prefectura Trànsit

93 298 65 00

Bombers

085 // 080

Emergències

112

IES Badia del Vallès

93 718 75 06

IES Fed. Montseny

93 718 51 14

CAP (informació)

93 719 26 00

CAP (urgències)

93 719 26 01

CAP (progr. visites)

93 728 44 44

Hosp. Parc Taulí

93 723 10 10

Creu Roja

904 106 106

Veterinària

93 729 03 27

FECSA (avaries)

900 770 077

Repsol Butano

901 12 12 12

Gas Natural

900 760 760

Sorea (aigua)

93 718 24 12

Renfe

902 240 202

Taxis Badia

93 729 44 34

Mossos d’Esquadra
Policia Local

088
902 01 04 08

Edita:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda de Burgos, s/n.
Telèfon: 93 718 22 16
Producció i redacció:
Sònia Rico Mainer
Correcció ortogràfica:
Servei Local de Català
de Badia del Vallès.
Telèfon: 93 729 96 08
Fotografies:
Eva Rueda i Sònia Rico
Correu electrònic:
premsa@badiadelvalles.net
www.badiadelvalles.com
Maquetació i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó
Tiratge: 6.000 exemplars
Dipòsit legal: B-10083-06
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Partits polítics
Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

Marta Figueras
Grup Municipal CiU

Y EL HOSPITAL...?
Hace practicamente 6 años que llevamos esperando el
HOSPITAL COMARCAL. Se ha reclamado el Hospital
de todas las formas posibles y desde todos los colores
habidos en los lugares más y menos comunes que se
podrian solicitar. Hace mucho tiempo, demasiado, que
venimos sufriendo las carencias de la sanidad hospitalaria
en la Comarca. Hartos ya de reclamarlo los ayuntamientos
de BADÍA, BARBERÁ, CERDANYOLA, RIPOLLET Y
MONTCADA I REIXAC presentamos una moción, en
Badia (a través del P.P.) y en todos los municipios fué
aprobada por unanimidad. Es necesario y urgente la
construcción de un nuevo Hospital que agilize y descolapse
los servicios del Tauli. Todas las conversaciones, acuerdos
plenarios, llamadas, viajes y demás llegaron al Parlament de
Catalunya y a la Consellera de Sanitat (Sra. Marina Geli),
la cual reconoció esta carencia urgente y se comprometió a
la construcción de un nuevo hospital; eso si, lo vendió muy
bien tanto en prensa, fotografias en los terrenos, y demás.
De esto hace, como he dicho anteriormente 6 años
aproximadamente y...............seguimos igual.
Cuanto tiempo más hemos de seguir esperando?
Cuantas horas e incluso días en los pasillos de emergencia?
Cuanto tiempo hasta que nos den cama en frios rincones?
No es suficiente angustioso tener que acudir por
enfermedad a un hospital, como para que encima tengamos
que hacer acampada?
Es vergonzoso tener que esperar 4 e incluso 6 horas para
ser atendido.
Esta es la sanidad Pública que estamos pagando? Nada
barata por cierto!
Sra. Geli cumpla sus promesas!
Los terrenos se están convirtiendo en un estercolero, al
igual que su palabra.
Cada vez que os programen una exploración u operación, y
tengais que esperar meses o tal vez año y medio, pensad
que:
Si los responsables tubieran palabra y un mínimo de
responsabilidad y verguenza posiblemente no tendríais que
esperar tanto.
Reclamamos la construcción del hospital YA!

Un altre compromís trencat: ENS QUEDEM SENSE WIFI!
A l’inici d’aquesta legislatura des del nostre grup municipal
vam començar a treballar en dos dels projectes que
consideràvem claus pel municipi: d’una banda, la creació
d’una xarxa integral d’enllumenat públic eficient (construcció
de plaques solars a les diverses instal·lacions municipals), i així
poder aconseguir un enllumenat ecològic i veritablement
sostenible; d’altra banda, la creació d’espais wifi de connexió a
internet gratuïts, i facilitar internet a tots els domicilis a preu
reduït. Durant tres anys, cada cop que s’ha encetat la
negociació dels pressupostos, Convergència ha posat sobre la
taula aquestes dues propostes, juntament amb d’altres. Aquest
darrer desembre, finalment, l’equip de govern va adquirir el
compromís amb nosaltres de treballar ambdues propostes
amb el nou fons estatal. Malauradament, quan ha arribat
l’hora de la veritat, els dos projectes s’han diluït i han acabat
perdent l’essència del que estàvem demanant. En primer lloc,
s’ha renunciat a una aposta ecològica pel que fa a
l’enllumenat. L’equip de govern socialista ha mostrat, un cop
més, la seva incapacitat per mirar a llarg termini en el temps.
En comptes de fer una aposta ecològica i innovadora pel que
fa a l’enllumenat, ha preferit simplement substituir les
columnes de llum per noves columnes més baixes d’alçada.
Certament, al ser noves, incorporen sistemes d’estalvi
energètic, però això només és el punt de partida al que es
pretenia fer inicialment. És cert que l’enllumenat de Badia
està en molt mal estat i cal substituir-lo, però precisament per
això era el moment de mirar cap el futur i treballar en un pla
veritablement sostenible i ecològic.
L’altra gran decepció és el tema del wifi. Com dic, des de
Convergència fa tres anys que estem demanant, com a part
de les mesures per combatre la crisis, instaurar sistemes wifi
de connexió a internet que puguin donar servei a tots els
badiencs i badienques. Les noves tecnologies són enguany
essencials per formar-se, per buscar feina, i per estar
informats, i les tarifes de les companyies continuen sent
desorbitades al respecte. Quan se’ns va confirmar que dins
dels nous fons estatal l’equip de govern apostaria per dur a
terme les àrees wifi, des de Convergència ens vam alegrar
molt. Quina va ser la nostra decepció quan, al consultar
l’expedient, vam veure que l’objectiu inicial s’havia
reconvertit sense previ avís. Ara la finalitat ja no és oferir un
servei als badiencs, sinó establir una connexió entre els
diversos edificis municipals. Si bé és cert que la xarxa
permetrà que els veïns i veïnes, després de donar-nos d’alta,
puguem connectar-nos gratuïtament (i amb restriccions tant
temporals com de visita) a internet des d’alguns punts de
Badia, també és cert que el servei ofert segons el pla és tan
limitat que a la pràctica serà gairebé inexistent i inútil. Des
de Convergència ens sentim molt decepcionats perquè, en
primer lloc, l’equip de govern ha canviat l’enfocament de la
implementació del wifi sense advertir-ho prèviament i sense
tenir en compte el compromís adquirit amb Convergència.
Creiem que per una qüestió de responsabilitat amb l’acord
que el PSC havia adquirit amb nosaltres, la regidora
responsable de noves tecnologies o el portaveu del grup
haguessin hagut de contactar amb nosaltres i informar-nos
dels canvis del projecte i manifestar la seva intenció de
trencar el seu compromís amb nosaltres (compromís que, per
altra banda, es pot consultar a les actes del ple de desembre
de 2009, de la boca del tinent alcalde d’economia); i en segon
lloc i més important, perquè ha preferit prioritzar les
connexions municipals que no pas oferir un servei general a
tots els badiencs.
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Raquel Gracia
Grup Municipal PSC-PM

Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Sergio Escribano
Grup Municipal AEB

Ha llegado el final de curso, se asoman unos meses de
merecido descanso tras el esfuerzo llevado a cabo durante
el año; padres y madres, alumnado, profesorado y demás
profesionales de la educación se enfrentan en este
momento a los resultados académicos conseguidos
durante todo el curso. Las temidas y/o esperadas notas
determinarán un verano de sol y playa o un verano de
estudio y encierro, y lo que es más importante, el éxito o
el fracaso académico determinarán la diferencia entre un
futuro lleno de oportunidades personales y profesionales o
de todo lo contrario.
La mejora del éxito escolar en Badía del Vallés es un
asunto prioritario para la comunidad escolar de nuestro
municipio, y desde el Ayuntamiento venimos planteando
desde hace tiempo precisamente eso, que éste es un
asunto comunitario, para el que el éxito radica en la
implicación de todos los agentes implicados en la
educación de nuestro alumnado: instituciones, centros
escolares, familias,etc.
El índice de fracaso escolar en nuestro municipio
supera la media nacional, rondando prácticamente el
50% del alumnado. Este dato obliga a emprender un
proceso de ref lexión y de debate, un proceso donde
intervenga toda la comunidad educativa y que nos lleve
a encontrar fórmulas imaginativas y ambiciosas sobre la
estructura educativa de nuestra ciudad para dar un
vuelco a los resultados académicos que se dan en
nuestro municipio.
Desde el equipo de gobierno queremos empezar este
trayecto visibilizando la labor de los y las mejores
estudiantes de Badía, premiando su esfuerzo y reforzando
aquellos ámbitos del currículo escolar más debilitados en
nuestro municipio, como es el Bachillerato y la
Universidad, convirtiendo a éstos en modelos positivos para
el resto del alumnado. Es por esto que se premiará a los tres
mejores estudiantes de cada curso de la ESO con un lote de
los libros de texto del siguiente curso, y a los dos mejores
estudiantes de cada curso de bachillerato, en el caso de
1ºde bachillerato también con un lote de libros de texto
para el próximo curso, y en el caso de 2º de bachillerato
con un ordenador portátil. Se otorgará también un premio
especial a la superación personal para un alumno/a de cada
centro de secundaria.
Este es un pequeño paso con el que queremos iniciar un
gran camino que nos lleve a una meta que nos atañe a
todos y todas, el éxito escolar de nuestros niños y niñas,
aquel que les lleve a enfrentarse al futuro con todas las
oportunidades. En la implicación de todos y todas radica el
éxito de este objetivo. El debate está abierto; les
emplazamos a encontrarnos en el camino…

No a los recortes sociales y laborales
El decreto aprobado por el gobierno del PSOE para la
reducción del déficit público, junto con la reforma de las
leyes laborales y la pretensión de aumentar la edad de
jubilación están suponiendo un ataque frontal a las clases
populares por parte de un gobierno que se define “de
izquierdas”. La justificación de ser medidas impuestas desde
fuera, dígase Europa o “mercados financieros”, es un
intento demagógico de “quitarse las pulgas de encima”
eludiendo responsabilidades. Para ICV esta manera de
enfocar la salida a la crisis nos parece innecesaria, injusta e
inútil. Así lo hicimos saber en el Congreso de los Diputados
donde el Compañero Joan Herrera se ha cansado de abogar
por reformar la fiscalidad de los deportistas de élite, de las
SICAV, defender el aumento del IRPF para rentas
superiores a 120.000 € anuales, luchar contra el fraude
fiscal, y demás. En definitiva, el problema del déficit del
estado español es una cuestión de mejorar los ingresos y
recortar unos determinados gastos. Y sí, mejorar los
ingresos a través de aumentar impuestos a quienes pueden
pagarlos para seguir gestionando servicios públicos de
calidad que garanticen la cohesión social. Porque HACER
PAGAR IMPUESTOS A QUIENES MÁS TIENEN ES
DE IZQUIERDAS y si el neoliberalismo defiende que es
positivo bajar impuestos para el desarrollo económico de
una sociedad pues el dinero es administrado con mayor
eficacia por manos privada que públicas, los de izquierda
decimos que aplicar impuestos progresivos en función de la
riqueza es imprescindible para mantener el Estadio de
Bienestar, que garantiza la equidad necesaria en cualquier
sociedad avanzada.
El traslado de las medidas del PSOE al Govern de la
Generalitat generó sentimientos contradictorios en el
interior de ICV. ¿Debíamos abandonar el gobierno de la
Generalitat negándonos a aplicar el “decretazo” Zapatero?
¿Debíamos permanecer y negociar hasta la extenuación
defendiendo a los más afectados por este decreto? La
primera era una solución electoralista, salir inmaculados y
puros ante nuestro electorado, al mismo tiempo que
dejábamos indefensos a quienes atacaba más directamente
este decreto. La segunda era la opción responsable. Se
trataba de ser responsables, no dejando abandonados a
quienes decimos que defendemos, nos voten o no.
El resultado final (incremento de IRPF a los más ricos, no
disminución de las partidas de cooperación, recuperación
del poder adquisitivo de los funcionarios en 2013 si la
situación mejora, mantenimiento del Cheque recién nacido
para rentas modestas,..) deberá ser valorado por la
ciudadanía. ICV entendió que no podía aplicar con
mimetismo las medidas de Zapatero en el Govern de la
Generalitat. Y modestamente hemos conseguido mejorarlo
en beneficio de todos.
ICV-EUiA apoya la huelga general convocada por los
sindicatos para el 29 de septiembre, para parar las políticas
económicas y sociales de ZP y del PSC cuya última
expresión es la reforma laboral y trabajaremos para que la
participación sea masiva en la huelga general con el objetivo
de parar los ataques al Estado de Bienestar y a los derechos
de los trabajadores y trabajadoras.

¿CRISIS ECONÓMICA? ¿PARA QUIEN?
Se nos ha explicado que los millones de parados, los
recortes de derechos laborales y sociales que se nos
imponen, son consecuencia de la “CRISIS
ECONÓMICA”, antes llamada “CRISIS FINANCIERA”.
Desde la Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) nos
gustaría, desde nuestra modesta opinión, contribuir a
deshacer esta manta podrida con la que la clase dominante
de este país, y de este planeta, nos quiere envolver.
Lo que ellos llaman crisis no es ni más, ni menos, que el afán
por concentrar en las manos de los mismos de siempre, los
banqueros, más y más riqueza. Para ello se sirven de sus
principales aliados. Por un lado los gobiernos neoliberales (y
los mal llamados socialdemócratas como el nuestro) de la casi
totalidad de países en el mundo, contrarios a que exista
ningún tipo de control estatal, y no digamos popular, sobre los
mercados. Por otro los organismos especialmente creados para
defender el sistema:la Unión Europea (UE), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo
(BCE), o el Sistema de Reserva Federal estadounidense. Todos
ellos formados por personas no elegidas democráticamente.
El gobierno socialista, respaldado de manera explícita o
implícita por la totalidad del arco parlamentario, lleva años
apoyando esta manera de entender el mundo.
Algunos ejemplos:
En Octubre de 2008 el PSOE, apoyado por la oposición,
entregaba a la banca privada 50.000M€ millones de euros
públicos a cambio de “activos financieros sanos”. La intención:
facilitar el crédito a familias y empresas. La realidad: este
dinero ha servido a la banca para comprar deuda española, y
ésta ha servido como garantía para pedir préstamos a interés
cero, o casi cero, al BCE. Luego ya devolverán ese dinero a las
familias españolas al 3, 4, 5… 10%.
En mayo de 2010 el gobierno español prestaba 4.120M€ al
FMI. El FMI, a su vez, presta dinero a los estados con
problemas. Pero impone sus propias reglas, basadas en hacer
que los gobiernos extraigan dinero de los servicios públicos
para pagarles a los bancos la deuda contraída y sus
correspondientes intereses. Es lo que en la tele llaman
“conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.
Después de estas cifras el gobierno socialista pretende
“AHORRAR” 15.000 millones tocando pensiones, jubilaciones,
ayudas públicas, y sueldos de personal del sector público. Por no
hablar de la “reforma laboral”, que traducido es “vamos a apretar
un poquito más a la clase trabajadora que viven demasiado bien”.
Nos están escupiendo en la cara y en la tele dicen que llueve.
La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Hasta qué punto
estamos dispuestos a resistir la mentira, el saqueo, la pérdida
de derechos y la humillación de dejarnos pisotear?
Algunas propuestas que apoyamos desde la AEB:
- Banca pública. Ni un euro nuestro más a los bancos
privados.
- Repartir el trabajo entre todos: 35 horas de jornada y ni una
hora extra permitida.
- Prohibir la subcontratación.
- Posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo de las
empresas cuyos dueños pretendan cerrar.
- Salario social mínimo de 1.000 euros.
- No a la privatización de servicios públicos. Servicios públicos
de calidad gratuitos.
- Aumento de los impuestos de los que más tienen.
- Control público total de los precios de las necesidades
básicas: vivienda, energía, comida y vestido.
¿Vale la pena luchar por ello?
Para ver este artículo completo: www.aebadia.org
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La festa Major de Badia del Vallès
més multitudinària de la història
Aquesta Festa Major es recordarà durant molt de temps per
la gran quantitat de públic que
hi ha hagut a tots els espectacles i activitats que s’han realitzat des del passat divendres i fins
la nit del diumenge. La qualitat dels espectacles programats
i el fet que el divendres al matí
aparegués la pluja, va fer que la
gent decidís quedar-se a la ciutat
el cap de setmana. Aquests dos
factors expliquen la gran quantitat de públic que hi ha hagut a
totes les activitats.
L’organització apunta que “és
una de les Festes Majors més
multitudinàries de la història
de la ciutat”. Es calcula que en
total han passat al voltant d’unes
8.000 persones que van prendre part en alguna de les més de

quaranta activitats programades.
Totes les activitats eren de lliure accés i gratuïtes. La principal
novetat d’aquest any va ser la
gran varietat d’oferta per a tots
els públics, sobretot pel que fa a
les famílies i el públic infanil i
jove. En aquest sentit cal destacar l’èxit en la ballada de sardanes que va tenir lloc el divendres
al matí al Parc Joan Oliver, així
com totes les activitats que en
aquest indret es van programar
(Badia Cosmopolis).
El tret de sortida el va donar
el magnífic i divertit pregoner
d’aquest any, el badienc, Antonio
Díaz (companyia Abozzi). Després de rebre el pregó de la mà
de l’anxaneta dels Castellers de
Cerdanyola del Vallès, va impressionar arrencant el somriure del

públic amb un original i autobiogràfic pregó, que va finalitzar
amb diferents jocs de màgia.
D’entre els espectacles més multitudinàri cal destacar “el Badia
Street Vol.1” que va aplegar un
miler de persones a la plaça Major. D’altre banda, cal destacar
la gran afluència que va rebre
l’espectacle de Bollywood. On
també es van desbordar les expectatives al recinte Firal, amb
l’orquestra La Jungla i on va tenir lloc la Sardinada Popular,
gràcies als comerciants del mercat Municipal i la col·laboració
de les casetes situades en el mateix recinte.
Com ja és tradició, es va celebrar
en el pàrking del Mercat Municipal “la XIII edició de Trobadia
i VI mostra gastronòmica”, una

mostra de folklore i gastronomia que s’ha consolidat amb el
temps i que va exhaurir totes les
racions davant la gran quantitat
de gent que volia tastar els plats
típics de les diferents comunitats autònomes i enguany també, dels diferents països d’arreu
del món.
D’altre banda, l’Auditori Municipal es va quedar petit per veure
per tercera vegada consecutiva el
grup de teatre TAL, amb la representació de l’obra de William Shakespeare “Somni d’una
nit d’estiu”, que tant èxit va obtenir a la XI Mostra de Teatre i
Música de Badia del Vallès. En
el mateix escenari va tenir lloc
l’actuació del veí monologuista, Miguel Angel Marín, amb
l’espectacle “Katacrack”.

Així mateix, la Festa Major va
servir d’aparador a les entitats
del municipi per mostrar les activitats socials, esportives, artístiques, musicals que preparen durant tot l’any. Aprofitant aquest
marc, es va presentar la Campanya d’alimentació saludable i activitat física. Una iniciativa dirigida a tota la població de Badia
que va estar present durant tota
la Festa Major, assessorant entorn els bons hàbits i convidant a
fruita a tots els assistents.
L’epíleg de la Festa Major va
venir de la mà de l’espectacle
“Foc a la Carta”, una mostra de
llum, foc i molta intensitat que
deixarà el regust d’unes immillorables Festes Majors. Només
mentre no arribin les de l’any
vinent! ■

Danses escolars de sardanes i cercavila infantil amb la Cobla ContemporàCercavila amb un Zeppelin i els gegants Joan i Helena

Castellers de Cerdanyola del Valllès

Antonio Díaz, d’Abozzi i l’anxaneta dels castellers de Cerdanyola del Vallès)

Pregoner Antonio Díaz, d’Abozzi

Badia’n’Rock a càrrec de l’AIGMB

Badia Cosmópolis, Taller de reciclatge, Taller de maquillatge i Fireta Infantil

1er trofeu FEsta major de Natació al Poliesportiu antic

nia al Parc Joan Oliver

Lliurament del pregó d’inici de Festa Major (Alcaldessa, Eva Menor, Pregoner,

L’alcaldessa Eva Menor i la regidora de Cultura, Montserrat Jiménez, amb membres de
l’Agrupació Musical de Badia del Vallès
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Fireta Infantil

Badia Street Vol. 1

Multitudinària presència al “Badia Street Vol. 1”

XIII Trobada i VI Mostra Gastronòmica. Festa ritual senegalesa “Diambalong”
Alcaldessa Eva Menor al “Badia Street Vol. 1”

(Associació Senegalesa Dinnah-ba-Catalunya)

Correfoc a càrrec de la Colla de Diables de Badia del Vallès

Orquestra “La Jungla”

170 Kg de sardines a la tradicional “Sardinada Popular”

Festa de l’escuma

Cotxe ple de màgia

Circ de Pallassos

Monòleg a l’Auditori Municipal, càrrec d’en Miguel Angel Marín

Focs d’artifici

Espectacle “Foc a la Carta”

Espectacle de Bollywood
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Campanya d’alimentació saludable
i activitat física
Importants canvis socials i
econòmics en les darreres dècades han induït transformacions
en els nostres hàbits alimentaris i
d’activitat física. Havent augmentat el consum d’elements refinats,
el perfil mig de la dieta conté una
densitat energètica i nutricional
inadequada. Al mateix temps,
s’ha imposat de manera predominant un estil de vida sedentari
en tots els grups d’edat, tant en
l’acompliment de les ocupacions
diàries com en el temps d’oci,
amb desplaçament mecanitzats,
lleure sedentari i poca dedicació
a la pràctica d’exercici físic.
Actualment la mala alimentació i l’estil de vida sedentari son
les principals causes de morbiditat i mortalitat dels països occidentals, augmentant els risc
de desenvolupar malalties com
l’obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i alguns tipus de
càncers, etc... L’Organització
Mundial de la Salut ens alerta
al respecte, “Cinc dels factors de

risc més important per a la salut estan directament relacionats
a hàbits dolents d’alimentació
i falta d’activitat física” i proposa “...Promoure i protegir la salut orientant la creació d’un entorn afavoridor per l’adopció de
mesures sostenibles a nivell individual, comunitari, nacional i
mundial...”
Per tant, el Servei de Salut
i Hàbits Saludables amb la
col·laboració de tots els/les integrants de les comissions de salut
del Pla Educatiu d’Entorn, llança
des del mes de juny de 2010 la
Campanya d’alimentació saludable i activitat física a Badia
del Vallès. Una iniciativa dirigida
a tota la població de Badia i que
durarà fins juny de l’any vinent.
Per tal de portar a terme una campanya de tothom i per a tothom
és fonamental considerar totes les
etapes del cicle vital, i involucrar
diversos àmbits de la nostra comunitat: familiar (famílies, AMPA,
etc), Educatiu (Llars, Escoles,

Parada de macedònia durant la Festa Major

Cartell explicatiu dels beneficis de la dansa del Ventre

Instituts), Salut (Servei de Salut,
Centre d’atenció primària, Unitat de salut Mental) Xarxa Social
(Entitats, Associacions, Xarxes de
Salut) i comunitari.
Tot i que el gruix de les activitats
començaran el proper mes de setembre hem aprofitat els esdeveniments més importants al nostre municipi durant el mes de
juny per tal de donar el tret de
sortida de la campanya.
Hem estat presents en la Cursa
Popular, el 6 de juny, i durant tota
la Festa Major amb diverses activitats. A la cursa vam estar present
explicitant l’adhesió dels participants en els seus dorsals i convidant-los amb un peça de fruita
com merescut premi al arribar a
la meta. Durant la Festa Major: el
dissabte al matí amb la Parada de
la fruita, hem compartit una peça
de fruita i el diumenge a la tarda,
hem compartit una porció de macedònia, amb la intenció posar un

Punt gastronòmic Saludable

Parada de fruita durant la 21ª Cursa Popular

Objectius generals de la Campanya d’alimentació
saludable i activitat física
Reduir els factors de risc de malalties no transmissibles associades a
un règim alimentari poc sa i a la falta d’activitat física.
Promoure la consciència i el coneixement generals sobre la influència
d’una alimentació saludable i l’activitat física en la salut, així com del potencial positiu de les intervencions preventives. (sensibilitzar i informar)
Fomentar accions encaminades a millorar hàbits en relació a la dieta i a
augmentar l’activitat física en tots els sectors de la comunitat.
accent fresc i saludable a la festa.
A més a més, tots els punts gastronòmics presents a la festa s’han
implicat en la Campanya recomanant mitjançant cartells els
seus productes i plats saludables i
ens informaven dels beneficis que
ens aportava per a la nostra salut.
Per últim, en tots els espais que
tenien a veure amb activitat física,
s’adherien al explicar-nos, també
mitjançant cartells, els beneficis

que ens reportava pràctica de les
diverses disciplines, jocs i activitats.
La finalitat de totes les intervencions ha sigut donar a conèixer la
Campanya, informar i sensibilitzar a població de totes les franges
d’edat del nostre municipi sobre
la importància de l’educació alimentaria i nutricional i l’exercici
físic i convidar-los a participar
de les activitats que es realitzaran
durant tot l’any. Volem agrair a
la població de Badia l’interès i la
motivació al participar d’aquestes
activitats i us animem a continuar gaudint de les propostes de
la campanya.
Durant el mes de setembre farem arribar el díptic informatiu
de les activitats que durant tot
l’any es portaran a terme dins
del marc de la campanya. Estan previstes, entre altres, tallers
de cuina, esmorzars saludables,
xerrades i tallers diversos, festa
de l’esport, activitats esportives
al carrer, olimpíades d’esport, i
moltes activitats més. ■
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El conseller Tresserras presideix l’acte de presentació
del “3r volum de la història de Badia del Vallès”
Gairebé bé un centenar de persones van assistir a la presentació de la tercera edició del “3r
Volum de la història de Badia
del Vallès 2005-2010” que va
tenir lloc el passat mes de maig,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament Municipal.
Hi van assistir el conseller de
Cultura i mitjans de comunicació, Joan Manuel Tresserras;
l’alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor; la directora general
d’Innovació i Cooperació amb
els mitjans de comunicació,
Cristina Coll; el president del
Centre Cultural Nova Badia,
Sr. Ramon Carreras; el director
de la revista Nova Badia i autor
del tercer volum de la història
de Badia del Vallès, Antonio
Quintana i el coordinador del
Centre Cultural Nova Badia i
coautor del llibre, Josep Oñate,
qui va presentar l’acte.
El president del Centre Cultural
Nova Badia va fer un repàs a la
història de la ciutat, incidint en
la seva importància i esmentant
“les errades i els encerts que
ha patit i gaudit la ciutat”. A
més va apuntar que “aprendre
respecte al passat és una bona
forma de projectar envers el
passat i el futur”.
Per la seva banda, el director de
la revista “Nova Badia” i coautor del llibre, Antonio Quintana, va destacar la bona acollida dels tres volums editats. Pel
que fa al nou volum el va definir
“com un llibre que recopila el

Per ordre d’aparació d’esquerra a dreta: Ramón Carreras, Alcaldessa Eva Menor, Conseller Tresserras, Antonio Quintana i Josep Oñate

que els altres diuen de nosaltres. Una eina pels que en un
futur vulguin conèixer la història de la ciutat”.
L’alcaldessa per la seva banda,
després d’agrair la bona tasca
que realitza i ha realitzat durant més de 35 anys el Centre
Cultural i la revista Nova Badia, també va ressaltar la importància del 3r volum del llibre.
“Encertadament, aquest llibre
explica quines han estat les
situacions, els protagonistes,
els èxits i les dificultats que
el nostre municipi ha gaudit i
ha patit al llarg d’aquests anys

(...) unes obres on tots podem
veure reflectida una part de la
nostra manera de ser i sentir”
va destacar.
Per la seva banda, el Conseller de cultura i mitjans de
comunicació, Tresserres va
destacar “la bona tasca de
recopilació de la història
perquè introdueix ordre en
la feina col·lectiva”. A més,
va posar èmfasi “en la importància de la mirada dels
altres com una part important de la història”. A banda
de la objectivitat, va apuntar
que també “serà important

Campanya de prevenció
contra el Mosquit Tigre
Els departaments de Salut i
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Badia del Vallès informen que
el mosquit tigre ja ha aparegut
al municipi. Com ja s’ha fet en
campanyes anteriors, es recomana extremar les precaucions
per tal d’evitar la proliferació
d’aquest insectes, la picadura dels
quals resulta força dolorosa.
L’activitat del mosquit tigre asiàtic a Catalunya comprèn des del

maig fins al novembre, però és
especialment actiu entre el juliol
i el setembre. El més efectiu per
frenar-ne la proliferació és evitar-ne la posta d’ous i, per tant,
s’han d’eliminar els punts d’aigua estancada on poden reproduir-se. Es recomana buidar regularment els testos, ornaments
del jardí que puguin contenir aigua i tapar les piscines quan no
es facin servir. ■

Mosquit Tigre

c ompt a r a mb l a m i r a d a
subject iva , per ta l d ’ immortalitzar les sensacions i
percepcions de la vida a Badia”. En aquest mateix sentit,
va destacar la importància del
llibre ja que convida a “sentir-se part d’una comunitat,
a continuar treballant i a incrementar el sentit de pertinença”.
Després de fer un repàs de
l’actualitat política catalana,
el conseller va convidar els assistents a combatre el descrèdit
que sofreix la política, ja que
“és la única plataforma per a

poder participar i influir en
determinats aspectes”.
Per concloure l’acte, Josep Oñate
va ressaltar la “tasca àrdua de
resumir els articles” que conformen el 3r volum del llibre i va
lliurar a la directora general d’Innovació i Cooperació amb els
Mitjans de Comunicació, Cristina Coll i al conseller Tresserras,
una reproducció del monument
de Badia de les orenetes explicant
el seu significat metafòric.
L’acte va acabar amb el lliurament d’un exemplar del 3r volum a tots els assistents i un petit refrigeri. ■

Tasques de desbrossa
prèvies a la revetlla
de Sant Joan
Degut a les nombroses pluges
que s’han patit durant aquest
any, existeix una gran quantitat
de zones plenes de branques, la
majoria ubicades en zones altes. Per aquest motiu durant el
mes de maig es van portar a terme tasques de desbrossa arreu
del municipi. Aquestes, es van

realitzar mitjançant medis manuals i mecànics, depenent del
tipus de zona a netejar.
L’empresa VerdMon Gestió
A mbienta l, S.L va estar la
encarregada de dur a terme
aquesta tasca, de la mateixa
manera que ho ha estat fent
durant els anys anteriors. ■
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GENT GRAN
La comisión de Gent Gran del Plan Comunitario reúne a varias entidades y instituciones que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de Badia del Vallès (Asociación de Vidus y Vidues, Voluntariat Social, Abadia Vedruna,
Progeriatrico, Casal d’Avis, Serveis Socials de l’Ajuntament).
Los principales objetivos de la comisión, a través de sus diversas actividades y proyectos, son los siguientes:
- Promover un envejecimiento activo y saludable
- Realizar un seguimiento de las políticas y actuaciones dirigidas a las personas mayores e informar la población.

Los abuelos tampoco
se divorcian de sus nietos
Miles de abuelos lloran la ausencia de sus nietos tanto como
la de sus hijos cuando se densecadena una separación. En muchos de estos casos, en los que
estallan graves enfrentamientos
en la pareja, a los abuelos se les
prohíbe ver a los nietos y sufren
en silencio un conflicto que no
han buscado, pero que les da de
lleno en el corazón.
Es insoportable que los abuelos
se vean convertidos en victimas

colaterales del divorcio. Y ellos,
obviamente, exigen el derecho
de seguir siendo abuelos. Los
abuelos representan un importante apoyo en las delicadas circunstancias de la separación.
En España, desde noviembre de
2003, se modificó el código civil
con una ley mediante la cual los
abuelos tienen derecho a un régimen de visitas de sus nietos, incluso si estos están en acogimiento a otra familia o institución y

además la nueva ley prevé que el
juez pueda encomendar en primer lugar a los abuelos la tutela
de sus nietos cuando sus padres
separados no hayan conseguido
llegar a un acuerdo sobre quien
se hace cargo de los hijos. ¡Que
pena que tenga que ser un magistrado, una persona ajena a la
familia y no los propios padres,
quien autorice a los abuelos a seguir haciendo lo que nunca debió haberse interrumpido! ■

Taller de teatre
“FEM COMÈDIA!”

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:
Dijous 15 de juliol:
“La seguretat dels aliments a la llar”, Casal d’avis (sala petita), 19 h.

Dijous 16 de setembre:
“Medicaments, ús i abús”, Casal d’avis (sala petita), 17 h.

Dijous 14 d’octubre:
“Menjar bé quan ets gran”, Casal d’avis, (sala petita), 17 h.

El uso de los
medicamentos

Participants del taller de teatre

Al principi del mes de juny,
l’Ajuntament, en col·laboració
amb la Diputació, ha proposat dues sessions de teatre, que
han tingut un alt grau de participació.
El teatre és una eina que permet treballar en els camps de
l’autoconeixement i l’expressió,
reforça les dinàmiques de grup

i permet millorar aspectes com
l’atenció, l’observació i la memòria. A partir d’un dels recursos principals del teatre, com
és la improvisació, es treballa
la capacitat creativa amb la resolució de situacions del dia a
dia. La construcció de personatges i situacions fictícies serveixen com a catalitzadors per

treure tensions, angoixes i pors.
En definitiva, experimentem a
través d’activitats lúdiques, tot
un repte que permet copsar les
pròpies habilitats comunicatives i prendre consciència del
nostre llenguatge verbal i no
verbal.
És suficient amb voler interpretar, jugar i riure. ■

Las personas mayores son las
que más medicamentos consumen. Es importante evitar los
efectos nocivos que el mal uso
de estos productos pueden ocasionar en su salud.
Para que los medicamentos actúen con eficacia, usted no debe
medicarse, en ningún caso, sin
consultar antes el médico y cumplir las pautas indicadas por este.

Cuando un médico le recete
un medicamento nuevo, debe
comunicarle los que ya esta tomando y si alguno le ha producido una alergia.
Es importante, también, tomar
algunas precauciones respecto a
su conservación: procure no sacar los comprimidos fuera de los
envases y compruebe su fecha
de caducidad. ■
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“Sergio Busquets és el millor ambaixador
de la nostra ciutat i un exemple de superació”
Aquestes són les paraules que va
dedicar l’alcaldessa Eva Menor,
al jugador del FC Barcelona durant la roda de premsa que va
tenir el passat mes de maig, a
l’Ajuntament de Badia durant
l’ac te de presentació del 1er
Campus Oficial de Futbol de
Sergio Busquets.
L’acte va tenir lloc a la Sala de
Plens de l’ajuntament a càrrec
del propi jugador i l’Alcaldessa
de Badia, Eva Menor, qui a més
també va destacar que “el treball
de Busquets és un exemple d’esforç i dedicació per als joves de
la ciutat”.
A la Sala es van congregar mig
centenar de periodistes interessats pel Campus i per

l’actualitat blaugrana. (Mundial, fitxatge de Villa, etc.). Entre
els assistents també es trobaven
l’exporter Carles Busquets, pare
del jugador, familiars i amics.
Durant la roda de premsa, el jugador va manifestar “la importància de realitzar el Campus a
la seva ciutat, amb la seva gent”
i que sobretot fos “un campus
proper”.

Campus de Futbol
Sergio Busquets

Jugador del F.C Barcelona, Sergio Busquets i l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor

El Campus tindrà lloc al Camp
Municipal de Futbol de Badia
del Vallès, durant el mes de juliol (del 12 al 23). És una iniciativa
del propi Sergio Busquet i compta amb el patrocini institucional

de l’Ajuntament de Badia del
Vallès i la marca Nike, que és la
firma esportiva que vesteix el jugador. (Altres patrocinadors que
han volgut sumar-se al Campus
són: Superwagen, Audi, Crocs,

L’ajuntament lliura els premis
als guanyadors de la segona
edició de la campanya
“Del Mercat a taula”

BREUS
Els treballadors de
l’Ajuntament recolzen
la vaga contra la
retallada salarial
Els treballadors de l’Ajuntament
de Badia del Vallès van recolzar la
vaga de treballadors públics que
va tenir lloc el passat 8 de juny,
per tal de manifestar el rebuig a
la retallada salarial. Una mesura
inclosa en el Pla Extraordinari de
Reducció del Dèficit Públic del Govern espanyol.

S’obre la temporada
de la piscina d’estiu

Pau Domínguez, regidor de comerç i guanyadores de la segona edició “Del Mercat a taula”

PortAventura, Font Vella, CocaCola, Ato i Power Balance).
Dirigit a nens i nenes d’entre 6
i 13 anys, tant a jugadors com a
porters, ja compta amb tota la totalitat de places esgotades. Aquest

campus, a més de formar tècnicament als nens i nenes participants, té a més la finalitat de fomentar la companyonia, respecte
i fair play, valors imprescindibles
per a triomfar en el món del futbol i a la societat actual.
A més, els assistents podran
gaudir de primera mà de la tècnica, estratègies, i consells dels
millors entrenadors, sempre supervisats pel propi Busquets i
un entrenador de luxe, l’exporter del FC Barcelona i actual
entrenador de porters del filial blaugrana, Carlos Busquets,
qui té previst assistir al Campus, sempre que els seus compromisos amb el FC Barcelona
així li ho permetin. ■

A partir del proper 25 de juny i fins el
31 d’agost, s’obre la temporada a la
piscina d’estiu de Badia del Vallès (av.
del Tibidabo, s/n). Aquesta romandrà
oberta al públic entre les 11 hores del
matí i les 19 hores de la tarda.
D’aquesta manera i com cada estiu, l’Ajuntament de Badia del Vallès
ofereix als ciutadans i ciutadanes de

totes les edats, la possibilitat de practicar activitats aquàtiques a l’aire lliure durant l’estiu.

El passat mes de maig es va dur
a terme a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Badia del Vallès,
una xerrada sobre la natació adaptada per a persones amb discapacitat.

Una activitat que l’Ajuntament ofereix a la piscina municipal.
Van assistir al voltant de trenta persones del municipi, entre les quals hi
havia tant representants d’entitats socials com persones a nivell particular.
L’acte es va dur a terme amb la
col·laboració del Club Esportiu Horitzó, els responsables del qual van
informar sobre els efectes positius
en la salut física i mental de l’esport
per les persones amb alguna discapacitat. A banda dels representants
del Club Esportiu Horitzó, van participar en l’acte el regidor d’esports
de l’ajuntament, Isabelo Pacheco, i
la tècniques del Benestar Social i del
Punt d’Atenció al Discapacitat.
Les persones interessades en practicar aquest esport adaptat, poder adreçar-se al Punt d’Atenció al Discapacitat
de l’Ajuntament (dimarts i dijous, de 10
a 14 h) i al Servei de Benestar Social
(de dilluns a divendres, de 9’30 a 14
hores) o bé trucar al 93.718.22.16 per
contactar amb aquests serveis.

aportar solucions a la població en la cuina diària mitjançant receptes o menús
econòmics i saludables, a
l'abast de totes les economies; de l'altra, situar els
mercats municipals com a referents de compra saludable i
de consum responsable.

Aquesta campanya finalitzarà el
mes de gener de 2011 amb el
lliurament gratuït, a través de
les parades dels mercats, del segon llibre de receptes Del mercat a la taula. Aquest llibre contindrà les receptes de baix cost
de cada municipi guanyadores
del concurs. ■

Sala d’estudis nocturna
Durant tot el mes de juny l’Ajuntament
de Badia del Vallès va posar a disposició dels estudiants una sala d’estudis
nocturna, ubicada a la sala annexa de
la biblioteca Vicente Aleixandre.
Aquest nou un nou servei va estar
adreçat a tots aquells estudiants universitaris, de 2on de batxillerat i opositors que necessitaven estudiar en
horari nocturn.

Èxit de participació
en la xerrada sobre
natació adaptada

a Badia del Vallès

L’ajuntament de Badia del Vallès va lliurar els premis als guanyadors de la segona edició de la
campanya “Del mercat a la taula”
centrada en receptes de baix cost,
que organitza l’àrea de Comerç
de la Diputació de Barcelona.
Les receptes que van resultar
guanyadores van estar, d’una

banda la dels llibrets de
fruits secs (Vanessa Jimeno i
Jennifer Fuentes), i d’altre, el
Flam de torró amb salsa de
xocolata (Pepa Benítez Contreras).
Altres receptes que van quedar
finalistes en el concurs van estar: els Calamars farcits (Laura

Fandors); el Remenat de mongeta seca, cebes i botifarra de
bolets (Carlos Bernal Real); els
Macarrons “Can Barra” (Juan
Diego Carreras Albella) i els
avocats farcits (M.Rosa Falcó
Servetto).
L'objectiu d’aquesta campanya és doble: d'una banda,
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L’institut Badia del Vallès obté
el reconeixement ISO 9001:2008
Durant el passat mes d’abril
l’institut Badia del Vallès va obtenir la certificació de qualitat
9001:2008, en un acte celebrat
al mateix institut.
L’acte va comptar amb un gran
aforament de públic. Entre les
personalitats, van assistir l’Alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor, el director general
d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats, Josep
Francí, la directora del centre,
Charo Tomàs, el Coordinador
de Qualitat, Josep María Baró,
el Responsable de Projecte de
Qualitat i Millora Continua,
Pere Canyadell i el president
de l’AMPA, Marcelo Aparicio. Per torn de paraules, Tots
ells van poder intervenir en un
acte conduït per la coordinadora pedagògica, Núria Gres.
Entre les diferents ponències es
va fer un repàs als 24 anys d’història de l’institut, així com del
significat del reconeixement a la
qualitat. El responsable de Projecte de Qualitat i Millora continua, Pere Canyadell, a modus
de classe, va analitzar el concepte de qualitat i va destacar la
importància de la menció ISO,
definint-la com “una falca que
impedeix anar enrere al Institut de Badia del Vallès, per tal
de que camini cap a l’excel·lència”.
Per la seva banda, la directora
del centre Charo Tomàs va recordar que “l’objectiu del centre és pujar l’èxit educatiu

Per acabar, abans de que el centre
oferís un piscolabis de comiat, el
director de general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats, Josep Francí, va
dirigir unes paraules als assistents. Dirigint-se a l’Alcaldessa
es va comprometre a traslladar
el missatge cap al Conseller i va
felicitar contundentment a tota
la comunitat educativa, “aquest
és l’acte més emotiu dels que
he estat, perquè hi ha molta
força i voluntat” va destacar.
Francí va explicar la importància d’aquest reconeixement
i va animar a continuar treballant en la mateixa línea per tal
d’aconseguir més resultats.

ISO 9001:2008
Eva Menor, Josep Francí, Charo Tomás, Josep Maria Baró, Pere Canyadell

dels alumnes i la seva connexió amb el món empresarial”.
De la mateixa manera el President de l’AMPA, Marcelo Aparicio va reflexionar en la mateixa
línea però des d’una perspectiva de les famílies, destacant “la
bona feina feta en un període
curt de temps”.
L’Alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor, va posar de manifest la rellevància de la certificació, ja que és un dels 7 reconeixements que s’han realitzat a
Catalunya, “a la feina ben feta,
a la qualitat, a la seva tasca
de cooperació i col·laboració
amb les empreses de tot el

territori català” va destacar. A
més va apuntar que “les pràctiques en empreses afavoreixen
el coneixement del món professional, potenciant les capacitats dels alumnes en relació
amb el món laboral”.
Menor va incidir en que el reconeixement “no és un punt i
final, sinó tant sols un principi” i es va referir al concepte
de qualitat com “una millora
contínua”.
La primera Edil va destacar “el
compromís de la ciutat amb
l’ensenyament” posant com a
exemple el premi. A més es va
referir a la situació de crisi que

s’està vivint arreu, indicant que
qui més la està patint són les
persones amb estudis primaris. Per això, va recordar que
“la formació es una garantia
de futur, per aconseguir una
millor ocupació, amb millors
condicions i més estabilitat laboral”.
Per acabar la seva ponència,
també va voler transmetre un
missatge al Conseller Ernest
Maragall, i va brindar “tota la
disposició per tal d’abordar la
reforma dels centres educatius
i poder participar activament
en el procés de reforma dels
mateixos”.

La norma ISO 9001:2008, de
sistemes de gestió de la qualitat, és un estàndard internacional que ha estat elaborat per
les millors empreses de tot el
món, que han unit el seu talent
i la seva experiència per a definir un sistema de gestió que
permeti assegurar la qualitat,
la millora contínua i la competitivitat de les organitzacions. El seu enfocament, basat
en processos i orientat a garantir la satisfacció dels clients i
dels usuaris, ha fet d’aquesta
norma un referent imprescindible, no únicament per al sector industrial, sinó (cada vegada més) per a organitzacions,
públiques o privades, de l’àmbit dels serveis. ■
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L’Ajuntament premia als millors Plens municipals
estudiants de Badia del Vallès
El passat mes de juny va tenir
lloc un emotiu acte de lliurament de gairebé una quarantena de premis a l’excel·lència en
l’etapa de la secundària obligatòria i el batxillerat, a l’Auditori
Municipal de Badia del Vallès.
Una iniciativa de l’Ajuntament
per tal de potenciar l’èxit escolar a la ciutat.
L’acte va estar presidit per
l’Alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, la Regidoria d’educació, Raquel Gracia,
l’inspector d'educació de zona,
Josep Alsinet, i dos representants de l'AMPA dels dos Instituts de Badia del Vallès. Entre els assistents es va comptar
amb la presència de l’alumnat
d'ambdós instituts, les respectives famílies, l’equip directiu i el professorat- tutor, que
van omplir l’Auditori de gom
a gom.
Els premis van consistir en un
diploma acreditatiu personalitzat i un lot dels llibres necessaris pel curs vinent pel que fa als

Alumnes premiats juntament amb l’alcaldessa, Eva Menor

cursos de l’ESO i de 1er batxillerat. En el cas dels alumnes de
2on de batxillerat se’ls va atorgar
un netbook. Cal destacar també la menció especial que es va
fer a dos alumnes, amb un premi especial a la superació. Tots
els premiats van dedicar paraules d’agraïment tant pel que fa al

Josep Alsinet, Raquel Gràcia, Eva Menor i dos representants de l’AMPA

professorat, a les famílies, però
sobretot a l’Ajuntament, per
aquesta iniciativa.
Per la seva banda, l’alcaldessa
Eva Menor, qui va fer acte de
lliurament de tots els diplomes,
va voler felicitar personalment
als alumnes i als centres educatius, reconeixent i recompensant
“la trajectòria acadèmica”. A
més va destacar la importància
de “celebrar l’èxit escolar” i va
recordar que “l’aprenentatge
és una tasca que s’ha de fer al
llarg de tota la vida”.
L’inspector d’educació de zona,
Josep Alsinet, també va dedicar
unes paraules de felicitació a tot
l’alumnat per “la bona feina assolida” i va destacar “la necessitat de no perdre de vista el dia a
dia, recordant que l’escola és el
futur, un horitzó que no s’ha de
deixar de contemplar mai”. ■

MAIG

JUNY

Durant el Ple del mes de maig es va
aprovar la incoació de l’expedient
de delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana
consolidada del municipi; així com
un conveni de col·laboració amb
la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per la compensació de deutes.
D’altra banda, es van aprovar diverses mocions, com la que insta uns
ajuntaments lliures de cànon digital
o el suport per tenir uns espais urbans més nets i creatius. Aquesta
darrera moció insta a establir conjuntament amb els grafiters i l’Àrea
d’Urbanisme, un cens de parets i
altres espais de pintura de grafitis
lliure. En definitiva, que l’Ajuntament
resti obert a qualsevol proposta per
part dels joves que exerceixen un art
que a vegades no és del tot cívic.
Per últim, es va aprovar una moció amb referència a la resolució
de la Federació de Municipis de
Catalunya, per tal de renovar el compromís del món local amb l’Estatut
d’Autonomia, com una expressió
més de lleialtat a les institucions i a
la voluntat del poble de Catalunya.

Durant el Ple del mes de juny es va
aprovar per una banda, l’Ordenança
reguladora dels usos comercials a
Badia del Vallès, el compte general
2008 i les ratificacions de resolució
d’Alcaldia.
D’altra banda, també es van aprovar
diverses mocions. Entre elles figuren
la del rebuig i condemna als atacs
d’Israel sobre la flota d’ajuda humanitària a Gaza, la gestió dels espais
públics a Badia, per tal de demanar a la Generalitat el traspàs de les
competències necessàries per poder
gestionar els espais directament.
També en van quedar aprovades
d’altres com la Moció en contra
de les mesures del Govern espanyol per tal de reduir el dèficit
públic i la de minimitzar la imminent pujada de l’IVA imposada pel
Govern de l’estat. Amb caràcter
d’urgència, es va aprovar una Moció contra la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a
l’Estatut de Catalunya.
Per a més informació, podeu
consultar les actes dels plens
a www.badiadelvalles.net

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
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Primer acte de la campanya “Tens Futur”
El passat 16 d’abril va tenir lloc
el primer acte de la Campanya
“Tens Futur” del Servei d’Educació de l’Ajuntament, dirigit
a l’alumnat de tercer i quart
d’ESO dels dos instituts del
municipi.
L’acte es va iniciar amb una
projecció de vídeo de l’anterior
campanya 2001, “Vols Futur?”.
Una campanya de sensibilització que va tractar sobre la necessitat de la formació per tal
d’aconseguir un futur real. Finalment aquesta campanya va
esdevenir una campanya amb
continuïtat anual.
L’any 2001, gràcies al finançament europeu, es va fer una extensa enquesta a 250 joves de
Badia sobre temes relacionats
amb formació i futur: els seus
resultats es van publicar en un
diari especial i es va filmar un
vídeo. Aquest vídeo, que es va

projectar a l’inicii de
l’acte, contenia fragragments d’entrevistes
stes
als joves de Badia i recollia opinions sobre
bre
formació i vida labooral. Es van introduir
uir
així, temes d’interès
ès
per al jovent; com
m
són les possibilitatss
a l’hora de conti-nuar estudiant, les
sortides professionals després dels
estudis o la recerca de feina.
A continuació,
es va procedir
a la presentació
de les persones
convidades a la taula
aula rodona:
quatre antics estudiants dels dos
instituts que actualment cursen
estudis superiors, així com dues
persones que han nascut i viuen

a Badia i
que ja han obtingut titulacions de grau superior i estan
actualment en actiu (i continuen formant-se). Tots i totes van

exposar la seva experiència acadèmica i/o professional. Ja per
acabar, es va donar pas al torn
de preguntes i expressió d’opinions.

Properament es realitzarà
un segon acte de la campanya
dirigit a famílies i professionals
de l’educació. ■
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Quasi 700 persones van participar
a la 21ª Cursa Popular
El passat dissabte va tenir lloc la
21ª Cursa Popular a Badia del
Vallès que va comptar amb la
participació de gairebé 700 persones, a pesar de les condicions
meteorològiques.
Des de les 10 i fins a les 12 hores, els participants van recórrer un total de 5 quilòmetres
pels carrers de Badia. Amb premis per a totes les categories,
els participants també van poder gaudir d’altres obsequis. A
l’arribada a la meta, els esperava un estand de la campanya
d’alimentació i hàbits saludables, que van repartir fruita i

beguda per a tothom. De la
mateixa forma, també es van
repartir altres obsequis com samarretes i gorres de la cursa.
Com l’any passat, el guanyador va estar Benito Ojeda, en
categoria masculina i casualment i com a novetat aquest
any, va resultar guanyadora la
seva dona, Patricia Fernández,
pel que fa a la categoria femenina. Els segons classificats en
la categoria general van estar
participants residents a Badia
del Vallès.
Les categories premiades van estar: individual (més jove i més

gran), veterans, sènior, juvenil,
cadet, infantil, aleví, benjamí,
prebenjamí i adaptat. Sempre
comptant amb premi masculí i
femení. A més i com a novetat,
es va crear una nova categoria
per a residents a Badia que no
haguessin resultat premiats en
d’altres de les esmentades anteriorment.
Badia del Vallès celebra aquesta tradicional cursa des de l’any
1989 amb un gran èxit de participació. Aquest any, a més, la
data coincideix amb la Festa de
l’Esport i el dia de l’Esport a
tota Europa. ■

Particpants de la 21ª Cursa Popular

“Els petits canvis són poderosos”
Amb aquest lema es podria definir la jornada de valors educatius en l’esport que va tenir lloc
a l’Auditori Municipal de Badia del Vallès. Un acte presidit
per l’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor i que va comptar amb la presència del Diputat d’esports de la Diputació
de Barcelona, Josep Monràs i
el President del Consell Esportiu Comarcal Vallès Occidental
Sud, Juan Parra.
Eva menor va agrair a la Diputació “el fet d’escollir la ciutat de
Badia del Vallès com a escenari
de la jornada” i va ressaltar “la
importància de l’esport, no només com a hàbit saludable, sinó
com a transmissor de valors”.
Per la seva banda, el Diputat Josep Monràs, va reconèixer la tasca de la ciutat de Badia del Vallès “pel seu compromís amb el
món de l’esport” i va reiterar el
fet “de continuar construint ciutadania a través de l’àmbit esportiu i la pràctica de l’activitat
física”.
Posteriorment es va donar pas a
la formació de la taula rodona
pels diferents estaments representants del món de l’esport: Jon
Santacana, esquiador de l’equip
paralímpic espanyol, medallista als Jocs d’Hivern de Vancouver i de Salt Lake City; Sílvia
Font, entrenadora d’esportistes
d’elit a la Federació Catalana de

Per ordre d’aparació d’esquerra a dreta: Joan Santacana, Juan Burgos, Sílvia Font, José Manuel Cortés, Pere Alastrué

Bàsquet i mestra de l’Escola Catalana de l’Esport; José Manuel
Cortés, àrbitre Mundial de Judo,
7è DAN de Judo i Juan Burgos,
pare de futbolista i exjugador de
futbol.
Pere Alastrué, esportista i psicòleg esportiu, va fer de moderador de la taula i conductor
de la jornada, qui va destacar la
importància de les 14 jornades
portades a terme arreu del territori català “per tal de compartir
experiències i aportar-ne de noves”. Alastrué va iniciar la sessió definint el concepte de valor com “tot allò après que fa ser
millor persona” i va incidir en la
idea de “promoure l’esport com
a eina educativa, amb valors,

treballant per tolerar la frustració i eliminant la competitivitat
negativa”.
El primer torn de paraula va estar per Juan Burgos, com a representant del rol que acompleixen els pares d’esportistes i
pel seu vincle familiar del jugador del FC Barcelona i actual
jugador de la Selecció Espanyola, Sergio Busquets. Burgos
va destacar “la importància de
transmetre valors i formar persones” així com “la necessitat de
recolzar a l’esportista sense interposar-se en la seva tasca, un
error en el que hi cauen moltes
famílies” va comentar.
D’altre banda, l’àrbitre José
Manuel Cortés va recalcar la

importància “d’ensenyar el respecte” i jugar un paper “honest
i imparcial”.
Pel que fa al rol d’entrenadors,
el va representar l’entrenadora
Silva Font, qui va destacar que
“els entrenadors, de la mateixa
forma que els mestres, juguen
un paper vital a la vida dels joves”. Per aquesta raó va incidir
en “la prioritat de que els entrenadors tinguin aquests valors
per poder-los transmetre”.
Per la seva banda, l’esquiador
Joan Santacana va declarar “el
gran aprenentatge” que havia
suposat l’esport al llarg de la
seva vida i va destacar “la importància dels àrbitres i entrenadors
en l’educació d’un esportista”.

A més, va incidir en la idea “de
no prendre’s l’esport només com
a competició i com a activitat
d’elit”, sinó “prendre consciència de l’esport com a una font
de beneficis. El fet de no guanyar i patir lesions forma part de
l’educació”, va apuntar el jove
esquiador.
Per acabar, després de diverses
preguntes sorgides entre els assistents envers els ponents, el
psicòleg Pere Alastrué va resumir els valors extrets de la jornada, recalcant “el bon funcionament de la taula” i el prisma
tant positiu “d’assumir cadascú
el seu paper, sense atribuir les
culpes als demés” i va concloure
citant el lema esperançador del
capità Enciam “els petits canvis
són poderosos”.

Jornades dels Valors
educatius en l’esport
En aquest sentit, l’Àrea d’Esports
de la Diputació de Barcelona
focalitza l’esport com una eina
fonamental per a l’educació, la
integració i la cohesió social, alhora que també ho és per a la
salut i el benestar de les persones. Així doncs, l’Àrea d’Esports
aposta per la capacitat educativa i social de l’esport, i és per
això que planteja la realització de diverses jornades sobre valors educatius i esport
al territori. ■
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Gran afluència a la Festa
Badia del Vallès
de l’esport de Badia del Vallès se suma a l’acte de
cloenda del cicle
de passejades“A
Cent cap als Cent”
El regidor d’esports, Isabelo Pacheco, amb col·laboradors de diferents entitats

El passat mes de juny, Badia del
Vallès va acollir la Festa de l’Esport. Una multitudinària festa
que va comptar amb un gran
nombre de participants.
Des de les 9 del matí, va tenir
lloc una gimcana esportiva urbana organitzada per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, i que va comptar amb
la col·laboració de nombroses
entitats esportives: Club Basquet Nou Badia, Club Natació
Badia, Club Esportiu Badia,
Unió Petanca Badia, Club Atletisme Badia, Club Judo Badia,
Club Karate Badia y Futbol Sala
La Sardana.
La gimcana va consistir en 8
proves elaborades per diferents
entitats i distribuïdes per diferents punts del municipi. Per a
poder superar la totalitat de la
gimcana s’havien de superar la

totalitat de les proves. Al final
de matí cada participant va obtenir un premi que va consistir
en una pilota d’un dels nombrosos tipus d’esports que el participant decidís, una motxilla i un
joc de pales de platja.
A banda de la gimcana, també
es van organitzar activitats pròpies per part de les entitats. Entre elles destaquen les que va organitzar el Club de Natació de
Badia que van consistir en: una
competició de fons, un altre
d’estils i un màster de llarga distancia. D’altre banda, també es
va organitzar un torneig de 24
hores de futbol que organitzat
pel Club de Futbol Sala Badia.

La festa de l’esport
Neix d’una iniciativa de les províncies de Torino i Barcelona a
la que s’han anat incorporant

altres territoris, com per exemple Euskadi i la província de Girona.
La festa esportiva té un caràcter
recreatiu, popular i no competitiva i està oberta a tots els públics adaptant-se al nivell físic de
tots els participants.
Els objectius d’aquesta festa són,
per una banda, promoure la
pràctica de l’esport i l’activitat
física a tota la ciutadania; difondre els valors propis de l’esport
com l’estil de vida actiu, els beneficis per la salut, el companyerisme i respecte als altres, etc. I
d’altre banda, donar a conèixer
l’oferta d’activitats i les entitats
esportives del municipi, així
com aconseguir que durant tot
un cap de setmana l’esport sigui el protagonista dels carrers i
instal·lacions esportives dels pobles i ciutats. ■

Quasi bé una seixantena de badiencs i badienques es van sumar a la última passejada del Cicle A Cent Cap als Cent. L’acte
es va celebrar els passats 26 i 27
de Maig al mas Catarro de Santa
Margarida i els Monjos, on van
participar més de 2500 persones.
L’acte de clausura i el lliurament
dels diplomes de participació va
estar presidit pel Diputat d’esports
de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs, l’alcalde de Santa
Margarida i els Monjos i altres alcaldes i regidors. Com a representats de la nostra ciutat van assistir
l’alcaldessa Eva Menor i el regidor
d’esports Isabelo Pacheco.
Els assistents van poder gaudir
d’una jornada plena d’activitats.
Durant el matí van poder realitzar un circuit combinat de tallers
recreatius: de consciència corporal, ritme, balls amb coreografia,
risoteràpia, estiraments, massatges, relaxació, tai-txí i dansa oriental. A més, també es van fer trams
de passejades pels voltants del Mas

Lliurament de diplomes

Catarro amb visita inclosa a un refugi de la guerra civil. Al migdia
els 23 municipis presents (Les Masies de Voltregà, Santpedor, Sitges,
Gavà, Mollet del Vallès, Montgat, Sant Celoni, Barberà del Vallès, Corbera de Llobregat, Igualada, Santa Margarida i els Monjos,
Palau-solità i Plegamans, Sabadell,
Sant Vicenç de Castellet, Santa
Coloma de Gramenet, Les Franqueses del Vallès, Berga, Molins
de Rei, Terrassa, Sentmenat, Vilanova, la Geltrú i Sant Joan Despí
i Les Franqueses) van organitzar un
dinar popular i seguidament es va
celebrar l’acte de clausura amb el
conseqüent lliurament de premis. ■

BREUS
Cloenda de l’esport
escolar a Badia
del Vallès
Des de finals del mes de maig i principis del mes de juny va tenir lloc la
cloenda de l’esport escolar a Badia
del Vallès. Una activitat organitzada
per l’àrea d’esports de l’Ajuntament

de Badia amb la col·laboració
d’entitats esportives com: FS La Sardana, CB Nou Badia, CAB i el Club
de Tennis Blau Badia.
Aquesta activitat ha servit per a incentivar la pràctica de l’esport entre els
joves des de que són ben petits. Són
molts els nens i nenes que any rere any,
s’apunten a practicar l’esport com una
forma de lleure, no competitiva, a partir
de l’Esport Escolar. L’objectiu del esport

escolar es potenciar les relacions entre
companys, l’aprenentatge de les diferents modalitats esportives, i, en definitiva la diversió dels participants.
Enguany han passat per l’Esport Escolar, 285 participants entre 3 i 18 anys.
Aquesta temporada són 80 participants
més respecte l’any anterior. Una tasca
que es porta a terme, gràcies a la dedicació d’un grup de voluntaris i monitors
sense els quals l’activitat no es podria
desenvolupar de la mateixa forma.
Aquest any s’han practicat el esports
següents: Psicomotricitat, escola esportiva, futbol sala, gimnàstica rítmica,
patinatge, y bàsquet. A més també es
va crear un equip de cros on van participar 65 nens/es en els campionats

de Catalunya d’aquesta modalitat. En
les cloendes dels diferents grups es
lliurarà un obsequi a cada participant
de la mà del regidor d’esports, Isabelo
Pacheco.
Aquest cicle de passejades del programa ‘A cent cap als cent’ pretén dinamitzar propostes adreçades al col·lectiu de
la gent gran per presentar-los l’activitat
física i l’exercici en general com una
eina fonamental per la millora de la salut; prevenir patologies físiques i psicològiques; afavorint la cohesió de grups
i les relacions interpersonals per tal de
mantenir la seva qualitat de vida.

Curs d’arbitratge
El passat mes de maig es va celebrar
a Badia del Vallès, un curs d’arbitratge
per tal d’obtenir la titulació nacional de
jutges i àrbitres de Judo.
El curs va tenir lloc a la Sala de Judo
del Complex Esportiu de Badia i va estar impartit per Alfonso Arjona i l’Albert
Mallol. Ambdós 6 ens Dan de Judo i
àrbitres internacionals. L’obertura oficial de l’acte la va realitzar el regidor
d’esports de Badia del Vallès, Isabelo
Pacheco, qui va manifestar “la gran
trajectòria del Club en la realització de cursos”.

La contraportada
ANTONIO DÍAZ
Antonio Díaz: Tengo 25 años. Soy de Badia del Vallés. Soy licenciado en Arte Dramático y soy Ilusionista de la Compañía Abbozzi (Premio Nacional de Magia).
En mis ratos libres soy pregonero.

“El Ayuntamiento, las Asociaciones y la gente de
Badia se han portado siempre genial conmigo y
con mi Compañía. Fue muy divertido estar en el
balcón, ¡Lo de pregonar lo recomiendo!”
¿Cuando decides que el
mundo artístico es tu misión
en la vida?
“Creo que cuando hice mi primera actuación en público.
Pensé:¿Encima me pagan?” Lo curioso es que aunque sabía que quería vivir del arte, no sabía si acabaría siendo actor, músico, mago...”

¿Como fue tu primer
contacto con la magia?
“Yo siempre explico que cuando tenía 4 años un mago sacó
una moneda de mi oreja. Estuve 4 semanas tocándome las orejas esperando encontrar más...
Un día alguien me dijo que eso
era un juego de manos. Después
tuve la suerte de que mi padre
era amigo de un mago que resultó ser el mejor de los maestros. Él es Adolfo Márquez y
también es de Badia.”

¿Cual es la misión de un
mago frente al espectador?
“Sobretodo entretener. Y hoy en
día con los muchos estímulos
que tenemos (Internet, la papiroflexia, la Numismática...) cada
vez es más difícil.

El público se aburre muy fácil y
en teatro no se puede hacer Zapping. De todos modos la magia tiene un elemento que casi
ningún otro arte escénico tiene; el asombro. El público sabe
que lo que el mago hace no es
real, y el mago sabe que el público lo sabe. Sin embargo hay
gente que sigue preguntándose
si de verdad Copperfield hizo
desaparecer la Estatua de la Libertad... Es absurdo, pero muy
divertido.”

¿Crees haber encontrado tu
“yo mágico”?
“¡Espero que aún no! Tengo un
personaje que funciona muy
bien. Se mueve entre lo divertido y lo tierno, y esto le da un
toque de cercanía que ayuda a
que el público desactive la desconfianza. De todos modos me
gustaría seguir buscando nuevos
caminos lejos de este personaje
que ya tengo.”

¿Tu primer truco?
“Convertir trozos de papel en
Billetes. ¡No es muy mágico
pero es super útil!”

¿Qué paralelismos
encuentras entre la magia y
la vida?
“Qué difícil... La vida está llena
de Magia. Pero Magia con mayúscula: viajar, la música, enamorarse, los Beatles... Después
está la magia en minúscula, que
es mi trabajo. Me ha quedado
un poco naif la respuesta pero es
que la pregunta es complicada.
Cuando entrevistéis otra vez a
Busquets quiero que le preguntéis paralelismos entre la vida y
el fútbol, a ver qué os dice. Por
cierto, España campeona del
Mundo. ¡Eso sí que es magia! Y
Busi con la bandera de Badia,
¡¡eleee!! Mandela miraba mucho
la bandera, igual viene un día de
vacaciones.”

¿Como se siente una
persona cuando la alcaldesa
de su ciudad, le propone el
privilegio de ser el pregonero
de la Fiesta Mayor?
“Me hizo mucha ilusión que la
Alcaldesa pensase en mi, porque
nos conocemos desde hace muchos años y de manera muy especial, casi familiar.

Antonio Díaz durante el pregón

Lo primero que pensé fue que
aún no he hecho ningún mérito para ser pregonero, así que
cuándo haga un mérito ,como
no se puede repetir como pregonero, tendrán que ponerle mi
nombre a una calle. ¡ Me pido
la Medi!
Ahora en serio, me lo pasé genial. El ayuntamiento, las asociaciones y la gente de Badia
se han portado siempre genial conmigo y mi Compañía.
Fue muy divertido estar en el

balcón. Lo de pregonar lo recomiendo.”

En qué proyectos estás
ahora?
“Estamos con La Noche Abbozzi todos los Viernes en el Teatreneu de Gracia. Con “Sueños”, que es el espectáculo que
estrenamos en el Capitol, de
gira por España. Tenemos varios
Congresos Internacionales de
Magia pronto y estamos preparando nuevos números.”

