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Entrega parcial de les obres del parc de Joan Oliver

Les obres de remodelació del parc de Joan 
Oliver van ser adjudicades al Grup Rome-
ro Polo. El procés d’adjudicació va anar a 
càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), ja que aquests treballs han estat fi-
nançats dins el Catàleg d’actuacions me-
tropolitanes de l’AMB, a través d’una sub-
venció per dotar de serveis i infraestructures 
tots els municipis de l’Àrea per igual i que 
no podia ser destinada a cap altre concepte 
que no fos obres d’inversió per al municipi i 
d’aprofitament per a tota la ciutadania.

Amb aquesta intervenció, el parc passarà 
a formar part de la Xarxa de Parcs Metro-
politans de Barcelona, fet que suposa, en-
tre d’altres avantatges, que l’AMB es farà 
càrrec del seu manteniment.

Entre les actuacions que s’hi han dut a ter-
me hi ha l’ampliació de la zona de jocs i de 
gespa, per tal de crear diferents ambients, la 
recuperació de la gran esplanada central del 
parc, per transformar-la en un espai multi-
funcional perquè en gaudeixi tota la ciuta-
dania, i la canalització d’aigües. En aquest 
sentit, s’ha instal·lat un sistema de drenat-
ge amb unes caixes situades sota terra que 
recullen aigua pluvial que s’aprofitarà per 

La temporada de piscina d’estiu s’allargarà fins 
l’11 de setembre

La ciutadania de Badia del Vallès 
ja pot gaudir del nou parc de 
Joan Oliver, un cop s’ha fet el 
lliurament parcial de les obres de 
millora d’aquest equipament.

La piscina d’estiu va obrir el passat dia 25 
de juny i, enguany, com a novetat, roman-
drà oberta fins el dia 11 de setembre. Com 
sempre, l’horari d’obertura serà de dilluns 
a diumenge, d’11 a 19 h. Els preus també 
es mantenen igual que els darrers anys.

Pel que fa a les intervencions, aquest 2016 
s’ha millorat la zona de pícnic i s’han re-
novat les màquies de cloració i el sistema 
de filtració, millores que se sumen a les 
incorporades en els darrers anys. 

Podeu consultar les normes d’ús dins del 
recinte de la piscina, que són d’obligat 
compliment, al nostre web. n

regar els arbres del parc. També s’ha restau-
rat la pèrgola existent, s’ha incorporat nou 
mobiliari i una il·luminació perimetral que, 
juntament amb la reubicació dels jocs in-
fantils, ha de permetre un ús més flexible 
de l’espai. Les obres també inclouen la su-
pressió de barreres arquitectòniques per fer 
el parc totalment accessible des del carrer de 
la Manxa. Aquesta darrera part encara està 
pendent de finalització. n 

La nova zona de jocs infantils del parc
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Resultats de les eleccions generals del 26J

En Comú Podem va guanyar 
les eleccions generals 2016 a 
Badia del Vallès amb 2.372 
vots (36,05 %), per davant del 
PSC-PSOE, que es manté com 
a segona força amb 1.843 su-
fragis (28,01 %), més de vuit-
cents vots més que el PP (1.013 
vots, 15,40 %), que li va pren-
dre el tercer lloc a Ciutadans. 
La formació taronja va passar a 
ser quarta força amb 813 vots 
(12,36 %). Ja a molta distàn-
cia van quedar ERC (244 vots 
, 3,71 %), PACMA (151 , 2,30 
%), CDC (61 , 0,93 %), Re-
cortes Cero - Grupo Verde (16 
, 0,24 %) i PCPC (14 , 0,21 
%). Així mateix, es van comp-
tabilitzar 52 vots en blanc i 
44 nuls. En total, 6.623 ciuta-
dans i ciutadanes, dels 10.553 
que estaven cridats a votar en 
aquestes eleccions a Badia, van 
exercir el seu dret a vot.

Caiguda en la participació

Aquesta xifra representa un 
62,76 % de participació en 
els comicis del 26J, vuit punts 
per sota de la participació en 
els comicis celebrats el 20 de 
desembre de 2015 (70,70 %) 
i gairebé idèntica a la registra-
da en les eleccions del 2011, 
quan va ser del 62,98 %. Du-
rant tota la jornada, la parti-
cipació va ser força més baixa 
que la registrada als comicis 

Les eleccions al Congrés i al Senat del passat 
26 de juny es van caracteritzar per la baixa 
participació tant a Badia del Vallès com a la 
resta de Catalunya. 

del desembre passat al nostre 
municipi. Així, a les 14 h, la 
participació era del 32,97 % 
(davant el 38,13 % del 2015) 
i, a les 18 h, del 44,58 % 
(58,32 % al 2015).

També a Catalunya la partici-
pació final va ser més baixa que 
fa sis mesos, ja que va votar un 
65,61 % de l’electorat davant 
el 68,63 % final de les darre-
res eleccions generals. Pel que 
fa a Espanya, es va registrar una 
participació del 69,83 %, molt 
similar a la del 2015, que va ser 
del 69,67 %.

Victòria del PP

Pel que fa als resultats al con-
junt de l’Estat, el PP es va tor-
nar a imposar, aquest cop amb 
més claredat que al 20D. En 
concret, va aconseguir 137 es-
cons. En segon lloc, es va situar 
el PSOE, amb 85 diputats/ades 
i, en tercer lloc, Podemos-IU-
Equo i les confluències (entre 
elles, En Comú Podem), amb 
71 escons. La quarta força va 
ser C’s amb 32 diputats/ades, 
seguit d’ERC, amb 9; CDC, 
amb 8; PNB amb 5; EH-Bildu, 
amb 2 i, finalment, CC-PNC, 
amb un escó.

Al tancament d’aquesta edi-
ció encara no s’havia investit el 
president del Govern. n
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S’aprova la modificació 
puntual del Pla general 
metropolità al front del riu Sec

L’Ajuntament impulsa 
uns pressupostos 
participatius 

El passat 29 de juny va tenir 
lloc l’aprovació definitiva de 
la modificació de planejament 
urbanística de la ciutat, inici-
ada l’any 2011, que planteja-
va l’ordenació de sòls de Badia 
per adaptar les transformacions 
de la zona de Sant Pau del Riu 
Sec, per dotar la ciutat de base 
comercial i industrial.
 
Amb l’aprovació del text re-
fós de la Modificació puntu-
al del Pla general  metropo-
lità al front del riu Sec, s’ha 
adaptat el document inicial a 
les al•legacions recollides i in-
corporades a l’aprovació pro-
visional del mes de març de 
2015 i s’hi han incorporat les 

L’Ajuntament de Badia impul-
sarà en breu uns pressupos-
tos participatius per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes pu-
guin proposar, debatre i deci-
dir el destí d’aproximadament 
100.000 euros de la partida 
d’inversions del pressupost mu-
nicipal per a aquest 2016.

L’objectiu principal del procés 
és implicar la ciutadania en la 
presa de decisions responsables 
sobre el destí d’una part dels re-
cursos públics, a través d’un sis-
tema reglat de participació. Es 
tracta, doncs, de fomentar la 
participació, a través d’un pro-
cés inclusiu que arribi a tota la 
ciutadania, associada o no, així 
com potenciar els òrgans de 
participació actius al munici-
pi. També servirà per conèixer 
les necessitats de la població i 
afavorir el debat col•lectiu per 
prioritzar-les. Darrere un pro-
cés de pressupost participatiu 
hi ha una dimensió pedagògica 
i educadora que té com a objec-
tiu crear una ciutadania forma-
da, implicada, activa i que pren 
decisions de forma responsable. 
Alhora, també fomenta una 
cultura participativa entre els 
responsables tècnics i polítics 
de l’Ajuntament. Finalment, 
aquest procés ha de permetre 
planificar la despesa municipal, 
ajustant-la al màxim a les prio-
ritats ciutadanes.

En la sessió del Ple del mes de juny es va aprovar el text refós de la Mo-
dificació puntual del Pla general metropolità al front del riu Sec, al terme 
municipal de Badia del Vallès.

prescripcions de la Direcció 
General d’Urbanisme. 
 
Els canvis introduïts respecte 
de l’aprovació provisional su-
posen un increment de 15.420 
m2 d’equipaments públics, amb 
l’obtenció de 26.863 m2 per a 
la zona esportiva existent, i un 
increment de 5.618 m2 d’es-
pais lliures públics, amb la cre-
ació de grans eixos verds a l’en-
torn del riu Sec, i l’ampliació del 
parc fluvial i l’obertura a la zona 
comercial de passos transversals 
que garanteixin la continuïtat 
entre la ciutat i els espais lliures.
 
Respecte el sistema viari, el do-
cument preveu una ronda de 

connexió entre l’avinguda de la 
Mediterrània i la del Cantàbric, 
per desviar el trànsit fora del 
nucli urbà, una rambla cívica 
davant  l’INS Frederica Mont-
seny, connexions transversals 
d’aquesta amb l’avinguda de la 
Via de la Plata, i la incorpora-
ció a la zona d’un carril bici. 
 
Amb aquest tràmit, s’aprova 
definitivament un document 
urbanístic que renova la façana 
de Badia al seu límit amb Sa-
badell, millora la vialitat i les 
zones verdes, i dota la ciutat 
d’una important zona comerci-
al i industrial generadora d’ac-
tivitat econòmica i de riquesa 
per a Badia del Vallès. n

Imatge simulada de la Rambla Cívica, inclosa en el projecte

Calendari

El procés dels Pressupostos par-
ticipatius 2016 contempla tres 
moments principals:

1. Presentació de propostes 
per part de la ciutadania a 
títol individual, entre finals 
d’octubre i principis de no-
vembre.

2. Debat col·lectiu. Se celebra-
ran diversos tallers de pro-
postes durant els mesos d’oc-
tubre i novembre.

3. Votació ciutadana. Persones 
empadronades a Badia del 
Vallès, majors de 10 anys. La 
data prevista serà cap a prin-
cipis de gener del 2017.

Comissió de seguiment

Per tal que el procés sigui legí-
tim i transparent, es crearà una 
Comissió de Seguiment que 
estarà formada per un mem-
bre de cada grup polític amb 
representació a l’Ajuntament, 
un representant de l’Associació 
de Veïns/es, un representant de 
la FEC i un de l’Associació de 
Comerciants, a més de 8 ve-
ïns o veïnes de Badia del Vallès 
que es podran presentar de ma-
nera voluntària i ser escollits 
per sorteig públic obert a tota 
la població. n
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El delegat del Govern 
de la Generalitat visita 
Badia del Vallès

El Complex Esportiu acull un 
curs per a joves de la comarca 
i rep la visita del president del 
Consell Comarcal

El delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Miquel Àngel Escobar, va visi-
tar el nostre municipi el passat 9 de maig. 
Aprofitant la visita institucional, Escobar 
es va reunir amb l’alcaldessa de Badia, Eva 
Menor, acompanyats dels tinents d’alcal-
dessa Rafael Moya i Montserrat Jiménez. 
Durant la reunió, van parlar de la situació 
actual del municipi i de les seves necessitats. 

Entre d’altres demandes, l’alcaldessa va 
posar de relleu la necessitat d’establir un 
sistema de finançament definitiu per a la 
ciutat. També va reclamar el compliment 

El president del Consell Comarcal, Ig-
nasi Giménez, també va ser a la nostra 
ciutat, on va aprofitar per visitar dife-
rents espais del municipi recentment in-
augurats, com ara el parc de Joan Oliver 
i el Cruyff Court Sergio Busquets. 

El motiu de la visita del també alcalde 
de Castellar del Vallès era que el pavelló 
del Complex Esportiu de Badia acollia 
un curs d’Auxiliar de preparació fisico-
esportiva inclòs dins el programa Joves 
per l’Ocupació, desenvolupat pel Con-
sell Comarcal, amb diferents accions al 
Vallès Occidental. En aquest cas, eren 
un total d’11 joves, sis dels quals, de 

Miquel Àngel Escobar va mantenir una reunió amb 
l’alcaldessa de Badia, on es va tractar, entre d’altres temes, 
la retirada de l’amiant i la necessitat d’un sistema de fi-
nançament definitiu per a la ciutat.

del conveni amb la Generalitat pel que 
fa al traspàs de la titularitat de les parcel-
les propietat d’INCASOL i l’acabament 
del Pla director d’obres dels balcons. Me-
nor també va plantejar la conveniència 
de comptar amb el suport de la Genera-
litat per aconseguir la retirada definitiva 
de l’amiant dels edificis de la ciutat, en el 
marc d’un projecte global de rehabilitació 
del parc d’habitatges de Badia. En aquest 
sentit, Escobar va poder conèixer de pri-
mera mà la situació, ja que va dur a terme 
una visita acompanyat de l’alcaldessa que 
li va mostrar els edificis afectats. n

Badia del Vallès, els que es formaven en 
aquesta especialitat.

Joves per l’Ocupació és un programa 
innovador de suport a l’experiència 
pràctica de persones joves desocupades 
entre 16 i 25 anys, que combina acci-
ons d’orientació, tutorització i segui-
ment individualitzat, formació i experi-
ència professional en empreses. Té com 
a objectiu facilitar la inserció laboral a 
les empreses i fomentar el retorn al sis-
tema educatiu. Atén 80 joves de la co-
marca provinents de 14 municipis, que 
realitzen accions formatives de 5 espe-
cialitats diferents. n

El president del Consell Comarcal, acompanyat de l’alcaldessa de Badia i una de les tècniques del Consell, conversa 
amb alguns alumnes
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Inauguració del Cruyff Court Sergio Busquets

Sergio Busquets, jugador del FC 
Barcelona; Susila Cruyff, en representació 
de la Fundació Cruyff; Jaume Giró, di-
rector general de la Fundació Bancària “la 
Caixa”; Jordi Cardoner, vicepresident pri-
mer del FC Barcelona, i Eva Menor, alcal-
dessa de Badia del Vallès, van inaugurar el 
divendres 27 de maig el Cruyff Court Ser-
gio Busquets.

L’acte d’inauguració va tenir lloc al mig-
dia, davant la presència de mig miler de 
nens i nenes de les quatre escoles de Ba-
dia. Després dels parlaments oficials de 
totes les institucions, Sergio Busquets va 
inaugurar el  camp amb un penal simbò-
lic. Posteriorment, van tenir lloc quatre 
mini partits que van comptar amb l’en-
trenament de Busquets, per una banda, 
i de Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff, 
de l’altra.

Aquest és el primer camp de futbol que 
es posa en marxa en el marc del projec-
te sorgit de l’acord entre la Fundació 
Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fun-
dació FC Barcelona, que consisteix en la 
construcció, manteniment i dinamització 
d’un total de 15 Cruyff Courts arreu de 
Catalunya, amb la priorització de zones 
desafavorides. L’acord, materialitzat, amb 
l’obertura del Cruyff Court Sergio Bus-
quets, es va signar el passat 15 de març.

Esport i valors

Els Cruyff Courts són petits camps de fut-
bol d’ús lliure per fomentar l’esport entre 

El futbolista badienc Sergio Busquets, la Fundació Cruyff, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació FC Barcelona van inaugurar, el 
passat 27 de maig, un Cruyff Court per a infants i joves a Badia del Vallès.

Un grup d’infants badiencs posen amb la filla, la dona i el nét de Johan Cruyff, el jugador Sergio Busquets, l’alcaldessa de Badia i els representants de la Caixa, el FC Barcelona i la Fundació Cruyff

Sergio Busquets i Susila Cruyff van compartir tocs de pilota amb els infants de Badia

infants i joves. A través d’aquesta activi-
tat, s’inculquen valors com la responsabi-
litat, la superació personal, la integració, 
el joc en equip i l’educació en hàbits salu-
dables, per evitar el sedentarisme i preve-
nir l’obesitat infantil. L’embrió d’aquest 
projecte va ser la creació del Cruyff Court 
Xavi Hernández a Terrassa, que va posar 
els fonaments d’aquest acord. Pròxima-
ment, s’hi afegirà el Cruyff Court Carles 
Puyol, a la Pobla de Segur.

Aquesta iniciativa també preveu potenciar 
dos projectes específics en aquests camps 
de futbol: els Cruyff Courts 6vs6, campio-
nats per a nois i noies de 10 a 12 anys en 

què participen tots els Cruyff Courts, i el 
Community Program, amb l’objectiu que 
joves de diferents barris aprenguin a orga-
nitzar el seu propi torneig.

“Tots juguem amb un únic objectiu: el 
compromís social i la voluntat de donar 
oportunitats. Avui hem guanyat. El nostre 
primer triomf és posar en marxa el Cruyff 
Court Sergio Busquets. Les tres instituci-
ons formem una aliança imparable i rea-
litzarem la màxima d’en Johan: fer possi-
bles els somnis. Fer possible la construcció 
dels 15 Cruyff Courts que vam acordar”, va 
explicar el director general de la Fundació 
Bancària ”la Caixa “, Jaume Giró.

“Per a la Fundació FC Barcelona és real-
ment emotiu inaugurar aquest primer 
Cruyff Court en el marc de l’aliança amb 
la Fundació Cruyff i l’Obra Social ‘la Cai-
xa’. És una mostra que el llegat del Johan 
és tangible i que tots plegats estem com-
promesos a fer-lo perdurable. A més, que 
aquest camp sigui a Badia del Vallès i apa-
drinat per Sergio Busquets, li dóna una 
autenticitat i un carisma especial al projec-
te”, va manifestar el vicepresident primer 
del FC Barcelona, Jordi Cardoner.

“Volem agrair a les tres institucions : la 
Fundació Johan Cruyff, l’Obra Social ”la 
Caixa”, la Fundació FC Barcelona, i tam-
bé al nostre gran ambaixador, Sergio Bus-
quets, que hagin escollit la nostra ciutat 
per formar part dels Cruyff Courts. El 
fet de disposar d’aquest espai és una molt 
bona notícia per a Badia del Vallès. Ens 
permet gaudir d’un espai públic per a la 
pràctica esportiva i, alhora, d’un projecte 
educatiu i d’inclusió social per als nostres 
joves i infants”, va detallar l’alcaldessa de 
Badia del Vallès, Eva Menor.

Col·laboració

La creació del Cruyff Court Sergio Bus-
quets a Badia del Vallès és només l’inici de 
la col·laboració endegada entre les tres en-
titats. El proper camp de futbol que es po-
sarà en funcionament serà a la localitat na-
tal de Carles Puyol, la Pobla de Segur. La 
col·laboració per al desplegament del pro-
jecte Cruyff Court a Catalunya se suma a 
l’aliança entre les tres entitats per impulsar 
el projecte Pati 14 de la Fundació Cruyff, 
que preveu la renovació de 10 zones d’es-
barjo d’escoles ubicades a diferents locali-
tats catalanes. n



Juliol del 20168
de Badia del Vallès
l'informatiu Plens municipals

Ple d’abril

En començar la sessió del Ple, 
que va tenir lloc el dia 27 
d’abril, es va llegir un acord de  
Junta de Portaveus en contra 
dels atacs feixistes ocorreguts 
en aquelles dates a Sabadell. 
Seguidament, es va produir la 
presa de possessió del regidor 
del grup municipal del Partit 
Popular, Rafael Muñoz Con-
treras.

El primer punt que es va sot-
metre a votació va ser l’amplia-
ció, delegació de competències 
de gestió, liquidació, inspec-
ció i recaptació de tributs i al-
tres ingressos de dret públic 
en la Diputació de Barcelona. 
El punt, va ser aprovat amb 
9 vots a favor (PSC i PP), 5 
abstencions (AEB) i 3 vots en 
contra (BeC).

Tot seguit, es va aprovar per 
unanimitat desestimar la recla-
mació administrativa, per part 
de l’empresa CESPA, del paga-
ment dels interessos de demora 
de les factures abonades a tra-
vés del mecanisme de finança-
ment per al pagament als pro-
veïdors. La tinenta d’alcaldessa 
segona, Montserrat Jiménez, 
va explicar que l’empresa es va 
acollir voluntàriament a aquest 
mecanisme, fet que comporta-
va una renúncia als interessos 
de demora. També per unani-
mitat, es va aprovar la moció 
presentada per BeC per de-
manar al Departament de Sa-
lut que enceti el projecte sani-
tari: "Patologia ambiental per 
a professionals de la salut pú-
blica”. La regidora de BeC, Pi-
lar Paz,va afirmar que l’objec-
tiu de la moció era encetar un 
debat sobre la influència dels 
factors ambientals en la salut 
de les persones i va voler po-
sar l’èmfasi en els efectes en la 
població, de l’anomenat “còc-
tel electromagnètic”: la com-
binació de l’extrema contami-
nació ambiental i l’exposició 
tant a substàncies químiques 
tòxiques com a camps electro-
magnètics artificials d’alta i ex-
tremadament baixa freqüència.

En canvi, es va rebutjar, per 9 
vots en contra (PSC i PP) i 8 
a favor (AEB i BeC), la mo-
ció de suport als ajuntaments 
investigats per l’Audiència 

Nacional i al Dret a Decidir, 
presentada per l’AEB. El text 
va ser defensat pel seu porta-
veu, Quim Duran, que va cri-
ticar tant la judicialització de 
la vida política com el fet que 
s’investiguin casos per, en les 
seves paraules, “exercir el dret 
fonamental a la llibertat d’ex-
pressió d’unes idees políti-
ques”. El regidor del PP, Ra-
fael Muñoz, va anunciar el seu 
vot en contra i va defensar el 
dret a decidir “però sempre 
dins la legalitat”. Al seu torn, 
BeC, a través de la seva por-
taveu Elísabeth Ruiz, va voler 
fer unes consideracions, entre 
les quals, va afirmar, que “no 
es pot assimilar la defensa del 
dret a decidir amb una única 
opció possible”, en aquest cas, 
la independència. Tanmateix, 
BeC hi va votar a favor. Fi-
nalment, el portaveu del PSC, 
Rafa Moya, va criticar la “fal-
ta de diàleg” i “no haver sabut 
trobar una sortida a l’encaix 
de Catalunya dins d’Espanya”, 
falta que va atribuir als partits 
que han manat recentment, 
tant a Catalunya com a l’Estat. 
El regidor socialista va recor-
dar que la legislació vigent a 
Catalunya no reconeix el dret 
a l’autodeterminació, per la 
qual cosa, el seu grup va votar 
en contra de la moció.

L’últim punt sotmès a votació, 
va ser una proposta d’acord, 
que va entrar d’urgència, en 
defensa de l’escola pública. 
L’alcaldessa, Eva Menor, va re-
clamar que es mantinguin les 
sis línies de P3 a la ciutat. La 
regidora Elísabeth Ruiz, de 
BeC, va posar en valor el tre-
ball conjunt i en la mateixa 
direcció de tots els grups del 
consistori i va animar la ciu-
tadania a sumar-s’hi. Miguel 
Rodríguez, regidor de l’AEB, 
també va destacar la força 
compartida tant per l’equip 
de govern com per l’oposi-
ció en aquesta lluita i va agra-
ir a l’alcaldessa haver comptat 
amb ells en els moments deci-
sius. L’alcaldessa, al seu torn, 
va agrair a l’oposició el seu su-
port, que va titllar de “neces-
sari”.

Ple de maig

Durant la sessió del Ple muni-
cipal del passat 25 de maig, es 

van aprovar una sèrie de punts 
per unanimitat. El primer 
d’ells, la retirada de l’ordre de 
copagament confiscatori per a 
les persones amb discapacitat. 
Aquest acord, entre d’altres, 
insta la Generalitat a derogar 
amb caràcter d’urgència l’actu-
al Ordre, BSF/130/2014, per 
aprovar-ne una de nova que 
estableixi uns criteris més jus-
tos de valoració de la capaci-
tat econòmica de les persones 
beneficiàries de les prestacions 
de serveis no gratuïtes. L’acord 
també demana al Govern de 
l’Estat que acompleixi amb el 
finançament que estableix la 
Llei de dependència.

També per unanimitat, es va 
aprovar donar suport a la Pro-
posició de llei d’aprofitament 
de l’excedent alimentari pre-
sentada al Parlament de Cata-
lunya. El Ple de l’Ajuntament 
s’adheria també al Manifest 
de profit que, en el marc de la 
campanya contra el malbara-
tament alimentari Som Gent 
de Profit, va endegar l’Agència 
Catalana de Residus de Cata-
lunya.

El següent punt en l’ordre del 
dia, la modificació al calen-
dari fiscal de les dates de co-
brament de la taxa del Mercat 
Municipal per al 2016, també 
va ser aprovat per unanimitat. 
En canvi, el punt posterior, 
l’aprovació del Pla de mobili-
tat urbana sostenible (PMUS) 
de Badia del Vallès va ser apro-
vat per 8 vots a favor (PSC), 4 
abstencions (BeC i PP) i 5 vots 
en contra (AEB). Cal recordar 
que el Decret 152/2007, de 10 
de juliol, d'aprovació del Pla 
d'actuació per a la millora de 
la qualitat de l'aire als muni-
cipis declarats zones de pro-
tecció especial de l'àmbit at-
mosfèric, mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig, es-
tableix que els municipis han 
d'adoptar mesures per dismi-
nuir els efectes contaminants 
a través dels plans de mobilitat 
urbana.  
En la mateixa sessió, també 
es va aprovar el Codi del bon 
govern, amb 12 vots a favor 
(PSC, BeC i PP) i 5 en contra 
(AEB). Aquest codi té vocació 
d’instrument d’autoregulació 
de les actuacions dels mem-
bres electes de l’Ajuntament 

de Badia del Vallès i, a més, 
pretén ser una eina que perme-
ti establir un compromís amb 
la ciutadania, en la millora de 
la qualitat, la transparència i la 
confiança envers el seu Ajunta-
ment.

La Moció de BeC en defensa 
de les polítiques de lluita con-
tra la pobresa energètica va ser 
aprovada per unanimitat. Així, 
el Ple va acordar, entre d’al-
tres, rebutjar l’actitud del Go-
vern de l’Estat de recórrer al 
Tribunal Constitucional con-
tra qualsevol iniciativa legisla-
tiva que la Generalitat de Ca-
talunya impulsa per pal·liar la 
pobresa energètica i l’accés a 
l’habitatge. També s’exigeix al 
Govern espanyol, la immedi-
ata retirada del recurs presen-
tat contra la Llei de mesures 
urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitat-
ge i la pobresa energètica (Llei 
24/2015) i d’altres recursos 
anteriors que afecten aquests 
àmbits. En aquest sentit, el 
Ple dóna suport als acords pre-
sos a la Cimera sobre la Llei 
24/2015, que va tenir lloc el 
passat 3 de maig, entre el Go-
vern de la Generalitat, els ens 
locals i els grups promotors de 
la ILP. Igualment, es reclama a 
la Generalitat que aprovi una 
partida extraordinària destina-
da a ajuts al pagament del llo-
guer per evitar desnonaments. 
En canvi, la Moció d’AEB en 
defensa de la Llei 24/2015 va 
ser rebutjada, amb un resultat 
de 8 vots a favor (AEB i BeC) 
per 9 en contra (PSC i PP).

També es va rebutjar la Moció 
de l’AEB de suport a les repre-
saliades polítiques. El resultat, 
8 vots a favor (AEB i BeC), 8 
en contra (PSC) i una absten-
ció (PP), va comportar que la 
votació es decidís pel vot de 
qualitat de l’alcaldessa. Igual 
resultat va obtenir la darrera 
votació de la tarda, una Mo-
ció d’AEB de suport al Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores 
(SAT) i, especialment, al seu 
militant, Andrés Bódalo.

Ple extraordinari de sorteig 
de meses electorals

El dilluns 30 de maig va te-
nir lloc el sorteig per esco-
llir els membres de les meses 

electorals (presidents/es i vo-
cals) per a les eleccions gene-
rals que es van celebrar el pas-
sat 26 de juny.

Ple de juny 

Abans de començar el Ple mu-
nicipal del mes de juny, cele-
brat el dia 29, es va guardar un 
minut de silenci en memòria 
de les víctimes de l’atemptat 
del dia abans a l’aeroport d’Is-
tanbul (Turquia). 

La regidora de BeC, Pilar Paz, 
va excusar la seva assistèn-
cia mentre que el regidor del 
PP, Rafael Muñoz, es va haver 
d’absentar de la sessió per in-
disposició.

El primer punt de l’ordre del 
dia, aprovat per unanimitat, 
va ser la resolució del recurs de 
reposició interposat per l’em-
presa CESPA contra l’acord 
adoptat pel Ple municipal en 
data 27 d’abril, en què es va 
desestimar –també per unani-
mitat de tots els grups muni-
cipals- la reclamació adminis-
trativa, per part de CESPA, del 
pagament dels interessos de 
demora de les factures abona-
des a través del mecanisme de 
finançament per al pagament 
als proveïdors. 

També per unanimitat es va 
aprovar el protocol d’atenció 
a la infància i l’adolescència en 
risc social i/o maltractament, 
que va ser presentat com una 
eina per millorar la interven-
ció dels professionals que tre-
ballen a Badia amb aquests 
col·lectius, una eina global de 
protecció a la infància i l’ado-
lescència, a la qual es podran 
anar introduint modificacions 
quan sigui necessari.

El següent punt aprovat va ser 
la proposta per exigir un salari 
de referència a Catalunya que, 
a grans trets, insta les diferents 
administracions catalanes a 
promoure i aplicar un salari 
de referència a la contractació 
pública. El punt va ser aprovat 
per 15 vots a favor (PSC, AEB 
i BeC) i una abstenció (PP).

També es va aprovar el text re-
fós de la Modificació puntu-
al del Pla general metropolità 
al front del Riu Sec, al terme 

Ple municipal
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municipal de Badia del Vallès. 
El tinent d’alcaldessa de l’Àrea 
de Territori, Rafa Moya, va 
recordar que el Pla general 
era una reordenació urbanís-
tica de la zona afectada, que 
inclouria, entre d’altres, nous 
carrers, nous vials, un car-
ril bici i una zona comercial. 
El representant del PP, Rafa-
el Muñoz, va explicar que les 
modificacions que s’havien 
inclòs en el text no feien ne-
cessari canviar el sentit del vot 
que el seu grup va donar en el 
seu dia, així que va anunciar 
el seu vot favorable. En canvi, 
José Pérez, com a regidor de 
BeC, va explicar que el procés 
encara aixecava dubtes entre 
els seus membres i es pregun-
tava si aquesta era la millor 
fórmula per reordenar aquesta 
zona. Pérez va anunciar que el 
seu grup no donaria suport al 
text. Al seu torn, la regidora 
d’AEB Teresa Carceller es va 
queixar que, al parer del seu 
grup, el pla general no s’havia 
consensuat amb els partits de 
l’oposició i trobava a faltar un 

veritable procés de participa-
ció ciutadana i, per tot això, 
hi van votar en contra. L’alcal-
dessa, Eva Menor, va recordar 
que el document que s’estava 
debatent era una “petita mo-
dificació” del que es va apro-
var al 2011 i va declarar no 
comprendre que “després de 5 
anys” sorgissin dubtes. També 
va discrepar de la poca parti-
cipació de l’oposició, al·legant 
que s’havien afavorit els espais 
de participació i debat amb 
els grups municipals i s’havien 
fet, també, sessions explicati-
ves dirigides a la ciutadania. 
En tot cas, va afirmar, “ara ens 
toca prendre decisions”. Fi-
nalment, el text es va aprovar 
per 9 vots a favor (PSC i PP) i 
7 vots en contra (AEB i BeC). 
Ara, s’haurà d’elevar l’expedi-
ent a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit me-
tropolità de Barcelona perquè 
procedeixi a la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb allò 
previst a l’art. 80 de la Llei 
d’urbanisme.

Seguidament, es va aprovar 
per unanimitat donar suport a 
dues mocions presentades per 
la PAH de Badia del Vallès. 
La primera d’elles, incloïa el 
suport a “les 5 de la PAH”, 
5 demandes de mínims per 
abordar l’emergència habi-
tacional i conquerir el dret a 
l’habitatge i que són: dació 
en pagament retroactiva, llo-
guer assequible, stop desno-
naments, habitatge social i 
subministraments garantits. 
Tots els grups van coincidir a 
agrair a la PAH la seva lluita 
constant i els van animar a no 
abandonar-la. 

La segona moció, també pre-
sentada per la PAH, recollia 
diferents propostes d’actuació 
urgents i coordinades pel dret 
a l’habitatge i als subministres, 
per reclamar a les institucions 
catalanes acords amb les com-
panyies subministradores per-
què concedeixin ajuts als paga-
ments o l’augment dels diners 
destinats a polítiques públiques 
d’habitatge i la convocatòria, 

urgent i permanent, de nous 
ajuts per al lloguer.

El següent punt en l’ordre del 
dia, una moció de l’AEB so-
bre els nous comptadors tele-
gestionables, va ser rebutjat. El 
punt va ser defensat pel por-
taveu de l’AEB, Quim Du-
ran, qui va explicar, entre d’al-
tres coses, que amb els nous 
comptadors de la llum es po-
den controlar els nostres hà-
bits a la llar i que també poden 
afectar la salut de les perso-
nes, especialment la dels col-
lectius més sensibles. El regi-
dor de BeC, José Pérez, també 
va incidir en aquests dos punts 
i va anunciar el seu vot a fa-
vor. Pel que fa al portaveu del 
grup del PSC, Rafa Moya, va 
lamentar no haver tingut més 
temps per treballar una moció 
que va qualificar de “compli-
cada i complexa” i va explicar 
que, des del seu grup, s’havia 
demanat deixar-la sobre la tau-
la per poder-la estudiar i apro-
var-la més endavant. Davant la 
negativa de l’AEB,  el seu grup 

va decidir votar-hi en contra i 
presentar-la més endavant, un 
cop debatuda. El resultat final 
de la votació va ser de 7 vots 
a favor (AEB i BeC) per 8 en 
contra (PSC).

Dos punts més van entrar d’ur-
gència, a instàncies de BeC, 
per ser votats en la sessió ple-
nària del juny, i ambdós van 
ser aprovats per unanimitat. 
Per una banda, una proposta 
d’acord amb motiu del Dia de 
l’Orgull Lèsbic, Trans, Bisexual 
i Intersexual (LGTBI). El text 
proposava al Ple l’aprovació de 
diferents compromisos i actua-
cions per promoure el respec-
te cap a la diversitat sexual i 
de gènere. La segona proposta 
d’acord que va entrar d’urgèn-
cia, va ser l’adhesió a la Decla-
ració municipal de suport a la 
Renda Garantida Ciutadana 
(RGC), que va ser presentada 
en un acte convocat per la Co-
missió Promotora de la RGC el 
passat 31 de maig a Barcelona, 
sota el lema “Rescatem les per-
sones!”. n 
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Partits polítics

 
Grup Municipal PSC 

Un año trabajando para nuestra ciudad

El peluquero y empresario estadounidense Vidal Sassoon dijo que “el único lugar 
en el que éxito viene antes que trabajo es en el diccionario”. El pasado 13 de junio 
se celebró un año desde que el equipo de gobierno municipal afrontó una nueva le-
gislatura. Una legislatura en que el PSC de Badia ha trabajado en busca del éxito y 
el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Badia. 
Los regidores y las regidoras socialistas hemos centrado todos nuestros esfuerzos 
en las personas. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los y las badien-
ses, ayudando a aquellas personas que más lo necesitan, apostando por los planes 
de ocupación y acompañando a nuestra ciudadanía a lo largo de toda su vida y en 
todas las facetas, desde la edad más temprana (un ejemplo es el servicio de Doula), 
hasta el reconocimiento de los más mayores en el día de la Gent Gran. 
Y en este empeño por mejorar la vida de las familias badienses hemos puesto en 
marcha la Botiga Social l’Olivera y los dos locales de l’Intercanvi de Roba; hemos 
trabajado conjuntamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
para luchar contra los desahucios en la ciudad, para luchar contra la pobreza ener-
gética. 
Hemos luchado contra las decisiones tomadas por otras administraciones y que 
afectaban a nuestros servicios públicos aún no dependiendo de este consistorio: 
como el caso del mantenimiento de las ambulancias en la ciudad o la adhesión en 
defensa de l’Escola Pública, garantizando hasta el último momento las máximas lí-
neas de P3.
En nuestra firme apuesta por la educación, hemos abierto una sala de estudio noc-
turno en la biblioteca Vicente Aleixandre para estudiantes que se presentan a la se-
lectividad y aquellos universitarios badienses que se examinan a final de curso.
El PSC de Badia apuesta también por la creación de nuevos espacios en la ciudad 
que faciliten el deporte, la diversión de los más pequeños y la convivencia de nu-
estros vecinos y vecinas: la inauguración del Cruyff Court, un proyecto dotado de 
valores deportivos y diversión, el rediseño del parc Joan Oliver y su zona de juego, 
la reforma del parking de la avenida Mediterráneo y la creación de espacios para 
animales son un ejemplo.
La implementación de medidas de ahorro energético en equipamientos municipa-
les y la mejora del alumbrado en las calles de nuestra ciudad son otros ejemplos de 
proyectos materializados este primer año.
La seguridad ciudadana ha sido visible los últimos meses, con un descenso de los 
delitos cometidos en la ciudad y la cercanía policial de nuestros agentes. El presu-
puesto sigue centrándose en las aportaciones de la Generalitat que se encuentran 
al día, el pago a proveedores y la gestión del patrimonio, consiguiendo tener unas 
cuentas municipales saneadas. La participación ciudadana y la transparencia mu-
nicipal siguen siendo pilares indiscutibles de trabajo en nuestra política municipal. 
Obras son amores... #Seguimos. 

Quim Duran 
Portaveu del Grup Municipal d’AEB

BADIA NECESSITA UN PROTOCOL CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

El grup municipal de l’AEB ha instat el govern municipal a crear el grup de treball en-
carregat d’elaborar elsprotocols reguladors de mesures contra la pobresa energètica i la 
vulnerabilitat econòmica que el Ple Municipal de març va aprovar per unanimitat en 
una moció presentada pel grup municipal de l’AEB.
Aquests protocols ja s’estan aprovant en molts municipis de Catalunya donada la neces-
sitat creada de donar solució a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social 
que han vist com amb la forta crisi econòmica han empitjorat les condicions de mol-
tes persones que viuen al llindar de la pobresa i ha fet que per a molta gent els serveis 
d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afron-
tar, donant lloc al que s’ha convingut en denominar pobresa energètica.
Des del grup municipal de l’AEB trobem molt important trobar solucions a les situaci-
ons de pobresa energètica i garantir, així, els servei de subministraments de totes aque-
lles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o 
en risc d’exclusió residencial acordant convenis que ajudin a combatre la pobresa ener-
gètica i els talls dels subministraments bàsics fent corresponsables econòmicament les 
subministradores i no fent recaure tota la despesa només sobre l’Ajuntament en forma 
d’ajuts econòmics per evitar els talls de subministrament.
Cal recordar que aquestes empreses subministradores estan obligades d’acord amb l’arti-
cle 6 de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, que obliga les companyies, en cas de vulnerabi-
litat, a sol·licitar els informes d’exclusió preceptius i aplicar els ajuts i descomptes neces-
saris abans de dur a terme qualsevol tall de subministrament.
Actualment a Badia no consta cap protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica ni cap protocol regulador amb la concessió mu-
nicipal de l’aigua.
Es per això que la moció aprovada instava a crear una taula de treball per tal de consen-
suar els protocols en un termini de 3 mesos després de l’aprovació de la moció al ple.
Què ha fet el govern per desenvolupar-la? RES.
Aquest supòsit s’ha confirmat quan, un cop més, a la taula de vivenda, hem posat sobre 
la taula la necessitat de complir la moció.
A més, el Ple Municipal del mes de juny ha vist l’aprovació de dues mocions impulsa-
des per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) anomenades “Las 5 de la PAH” 
i “De propostes urgents pel dret a l’habitatge i els subministraments” que van en la ma-
teixa línia.
Des de l’AEB, continuarem insistint al govern municipal per a que convoqui, com més 
aviat millor, la taula de treball. Esperem podem començar amb el protocol regulador 
amb la concessió municipal de l’aigua (Sorea) com a prioritat imminent sense perdre de 
vista que el protocols reguladors de les subministradores energètiques haurien de ser els 
següents en ser treballats.
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Elísabeth Ruiz Romero 
Portavoz de Badia en Común (BeC-Entesa)

Primer año de legislatura: ¡Queda tanto por hacer!

Ha pasado el primer año de legislatura. Durante este tiempo Badia en Comú (BeC) hemos 
presentado una veintena de mociones y propuestas; apoyado las ordenanzas fiscales después de 
llegar a acuerdos con el gobierno municipal; planteado propuestas alternativas al actual presu-
puesto que no se recogieron y, por eso, no lo apoyamos; realizado cientos de preguntas al equi-
po de gobierno; consultado expedientes; fiscalizado la acción de gobierno; reunido con vecinos 
y vecinas, alcaldes y regidores de otros municipios, técnicos del AMB y de la Diputació; hemos 
apoyado movilizaciones y luchas como las de los  trabajadores de Delphi, Movistar o Valeo. En 
definitiva, hemos hecho todo aquello que ha estado en nuestras manos.
Entre todo este trabajo hecho por ciudadanos que no tenemos la política como profesión, 
tres ideas se repiten en nuestras reuniones como grupo. La primera es la necesidad de conti-
nuar implicando más ciudadanía en la actividad política. La única posibilidad para regenerar 
la política, hacerla más transparente, acabar con los privilegios y la corrupción es implicar a 
más ciudadanos de manera activa. Las regidoras de BeC estamos siendo persistentes, y espe-
ramos que persuasivas, para abrir mecanismos de participación ciudadana. Para BeC, queda 
mucho camino a recorrer en este sentido. Los procesos abiertos en la calle Santander o en el 
presupuesto no acaban de ir en la línea de lo que entendemos por participación ciudadana, 
escuchándola y actuando en consecuencia. Creemos que son justificaciones del gobierno que 
está vendiendo la idea de su apuesta por la participación.  El tiempo nos dará o no la razón. 
Mientras tanto, seguimos diciendo que para BeC la participación ciudadana es esencial y no 
una simple operación cosmética.
La segunda idea que planea en nuestras reuniones es que las reglas del juego que marca el go-
bierno municipal no se respetan siempre. Acostumbrado a mandar con mayoría o acuerdos no 
explícitos, el PSC gobierna como si no estuviera en minoría. Un ejemplo, en el debate sobre 
ordenanzas se comprometió a iniciar estudios para analizar la posibilidad de aplicar tarifación 
social en las ordenanzas fiscales de 2017. Fue  un compromiso con BeC que al mes de Junio no 
se ha cumplido y que, tal y como van las cosas, no se cumplirá. El gobierno municipal aprue-
ba mociones, propuestas y acuerdos que después cierra en cajones del olvido. Y después piden 
confianza en temas tan importantes como la modificación puntual del plan general de orde-
nación urbana. Pues tenemos que decir que este gobierno municipal no tiene la confianza de 
BeC, que observamos día a día gestiones oscuras en temas que estamos revisando y que la utili-
zación de la institución como “espacio” de partido continúa siendo una realidad. Esto no se ha 
podido cambiar prácticamente nada puesto que las herramientas para hacerlo están en manos 
del gobierno surgido con el resultado del 25 de mayo del año pasado.
La tercera es que hay que cambiar este gobierno. Quedan 3 años de legislatura y no hemos em-
pezado la campaña electoral (bastante tenemos  con elecciones autonómicas y generales). Lo 
que queremos decir es que pensamos que hay que trabajar con la visión que desde la oposición 
es muy difícil cambiar nada con un gobierno que no escucha y que cuando llega a acuerdos, 
incumple. Por eso, desde BeC continuaremos haciendo la tarea de control al gobierno que te-
nemos encomendada, pero que nuestros esfuerzos se tienen que centrar en organizar una ver-
dadera alternativa a este gobierno municipal que continúa siendo “más del mismo”. 
Ha pasado un año desde nuestra llegada al ayuntamiento y sinceramente no estamos dema-
siado orgullosas. Quizás porque mucho del trabajo hecho no llega nunca a hacerse realidad.  
Y cuando lo hace, llega distorsionado o capitalizado por el gobierno municipal. Han con-
vertido la política en una actividad sucia, demasiado sucia. Algunos hemos venido porque le 
queremos lavar la cara. Ahora sabemos que sin tener la toalla y el jabón en nuestras manos; 
esto será tarea imposible. Por eso, porque queremos lo imposible; pedimos lo posible.

Partit Popular de Badia del Vallès
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La Festa Major tanca amb molta participació 
ciutadana malgrat la pluja
Badia del Vallès va celebrar la seva Festa Major els dies 
17, 18 i 19 de juny. Malgrat la pluja, que va fer la seva 
aparició en diverses ocasions i que va provocar l’endarre-
riment d’alguns actes i la cancel•lació d’altres esdeveni-
ments, la ciutadania es va bolcar en la celebració, especi-
alment quan el sol va lluir amb tot el seu esplendor.

Tot i que al matí ja va haver-hi una ballada de sardanes 
a càrrec de l’alumnat de les escoles de Badia, l’inici ofici-
al de la festa el va marcar, com és tradició, el pregó, que 
enguany va anar a càrrec dels nois i noies de la Fundació 
Tallers que, molt emocionats, van fer un discurs emotiu 
i divertit que va ser rebut amb molts aplaudiments pel 
públic que es va congregar davant el balcó de l’Ajunta-
ment. Abans, el consistori havia fet un homenatge als i a 
les esportistes de Badia amb una trajectòria més destaca-
da l’últim any, homenatge que va omplir la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament de gom a gom. De fet, l’esport va ser 
molt present a la festa, durant tot el cap de setmana, amb 
exhibicions de karate i judo, un torneig de futbol orga-
nitzat per la PAH, un de tennis al Club de Tennis Blau 
Badia o una competició escolar d’escacs.

La tarda i nit de divendres es van completar amb la vuite-
na edició de la Gimcana Familiar Tastallengües organit-
zada, com sempre, pel Servei Local de Català i la Bibli-
oteca Vicente Aleixandre i, amb cinema, música i molta 
animació, sobretot a la zona de casetes del Recinte Firal. 

El matí de dissabte va començar amb pluja, fet que va 
provocar que el Badia Style Graffiti Meeting, estigués a 
punt de ser anul•lat. També a causa de la pluja, les case-
tes de les entitats es van instal•lar amb retard al parc de 
Joan Oliver. Un cop va sortir el sol, però, l’Associació 
contra el Càncer de Badia del Vallès va celebrar la seva 
col•lecta anual; l’Associació de Vidus i Vídues de Badia 
va vendre dolços casolans i bijuteria, i la Fundació Tallers 
venia felicitat a través de la seva nova marca “Endorp-
hins”, amb collarets, polseres i arracades fetes artesanal-
ment pels usuaris i les usuàries de la fundació (es podran 
comprar durant tot l’any a la botiga L’Armari de la Síl-
via, de Badia del Vallès i Duco’s, de Barberà). També es 
va poder celebrar la cinquena Trobada de puntaires, or-
ganitzada per la Casa Regional de Castilla-La Mancha. 
La pluja de la tarda va obligar a cancel•lar la cercavila 

de gegants i, també, l’espectacle de coros i ball de la Co-
fradía. Sí que es va poder celebrar l’acte organitzat per 
Tumenge Calí a l’Auditori, en commemoració dels 600 
anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya i les acti-
vitats infantils de la tarda, com ara el rocòdrom, durant 
l’estona que no va ploure.

Després, el sol va brillar i la ciutadania va poder gaudir 
de les actuacions dels més joves al II Badia Talent, mentre 
al Casal d’Avis, la gent gran feia un berenar-sopar amb 
l’actuació de Toni Torres. A l’església, la Coral Ginesta 
del Vallès interpretava l’Stabat mater, de Frantisek Tuma. 
En caure la tarda va ser el moment del XVIIè Trobadia i 
la desena Mostra Gastronòmica. Al Casal de Joves, a la 
nit, es va celebrar el Badia n’ Rock i, a la mitjanit, al Re-
cinte firal, hi va haver l’actuació dels Hotel Cochambre, 
que van fer ballar tothom amb la seva música. 

Diumenge al matí, el parc de Joan Oliver bullia d’activi-
tat amb els ‘Jocs amb energia’ i els ‘Infants al carrer’, amb 

tallers de màscares, fang o automaquillatge; jocs de fusta, 
jocs gegants i molt més. Potser l’acte més destacat -o si 
més no el més vistós- de diumenge al matí, va ser el Holi 
Jove, el festival dels colors d’origen hindú. Durant dues 
hores, tots aquells que ho van voler van poder ballar i di-
vertir-se llençant a l’aire pols de colors. 

Ja a la tarda, la Federació d’Entitats Culturals va orga-
nitzar el concert Swing a la Fresca, a càrrec de la forma-
ció Jay Willis. Més tard, i mentre se celebrava la segona 
jornada del Trobadia i la Mostra Gastronòmica, va ser el 
moment de l’actuació d’Enma Fernández Band. La festa 
es va clausurar amb els focs artificials.

La Festa Major de Badia del Vallès 2016 es va desenvo-
lupar sense incidències destacables, tret de la pluja. Des 
de l’Ajuntament es vol felicitar i agrair les persones i en-
titats implicades en la seva organització i el seu correcte 
desenvolupament i la ciutadania, per la seva participació 
i el seu civisme. n
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Es presenta el quart volum de la Primera 
Història de Badia del Vallès

L’acte va comptar amb la parti-
cipació del president del Centre 
Cultural Nova Badia, Ramon 
Carreras; el coordinador insti-
tucional de l’entitat i autor del 
llibre, Josep Oñate i l’alcaldessa 
de Badia del Vallès, Eva Menor. 

El president del Centre Cultural 
va obrir l’acte i va agrair la feina 
duta a terme per l’autor del lli-
bre, Josep Oñate. A més, Carre-
ras va aprofitar per expressar els 
tres desitjos que té per a la nos-
tra ciutat: una estació ferrovià-
ria, un cinema-teatre i una ràdio 
local.

Al seu torn, Josep Oñate va 
explicar les dificultats i les il-
lusions dipositades en la redac-
ció de l’obra. Després de reme-
morar la història de Badia i la 
feina constant del Centre Cul-
tural per eliminar l’estigma que 
arrossegava la ciutat, va fer un 
repàs a la trajectòria de l’entitat. 
En aquest sentit i donat que el 
Centre Cultural tancarà les seves 
portes el proper mes de desem-
bre, Oñate va apel·lar a la gent 
més jove a continuar amb la tas-
ca de compilar les notícies i se-
guir documentant la història de 
la ciutat. En el seu discurs, l’au-
tor del llibre va voler fer referèn-
cia a l’emplaçament de l’acte, la 
Biblioteca Vicente Aleixandre, 
de la construcció de la qual el 

La Biblioteca Vicente Aleixandre va acollir, el passat 4 de maig, la presentació del 4t volum de la Primera Història de Badia del 
Vallès, editat pel Centre Cultural Nova Badia amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Centre Cultural va ser l’impul-
sor. Oñate es va acomiadar amb 
un agraïment als amics, als fills i 
a la família en general i, també, 
a l’Ajuntament “pel suport en la 
publicació del llibre” i “molt es-
pecialment”, va recalcar, a l’al-
caldessa Eva Menor “perquè des 
del començament va demostrar 
el seu suport a aquest projecte”.

L’alcaldessa va reconèixer i agra-
ir la bona feina duta a terme 
pel Centre Cultural i va incidir 
en el valor d’aquesta obra “que 
construeix la historiografia de 
la ciutat”. Menor va remarcar 
“la intensitat” del període que 
recull el llibre, els anys 2010 i 
2011, que va catalogar com a 
“molt durs” per a la ciutat. La 
raó, va explicar, és que “van ser 
anys marcats per una forta cri-
si econòmica que, hores d’ara, 
encara ha deixat moltes seqüeles 
tot i que també grans aprenen-
tatges i oportunitats”.

Eva Menor també va parlar de 
l’estigma que acompanya la 
ciutat als mitjans de comuni-
cació i va llençar una queixa i 
un clam perquè es deixi de dis-
torsionar la realitat del munici-
pi. En aquest sentit, va reflexio-
nar sobre el paper dels mitjans 
de comunicació a la nostra so-
cietat com a constructors de la 
realitat. L’alcaldessa va posar 

com a exemple de bona praxis 
el Centre Cultural Nova Badia, 
que va qualificar de mitjà de 
comunicació neutral i plural.
 
En finalitzar l’acte i abans de 
donar pas a la signatura de 

llibres, es va obrir un torn de 
paraules entre les persones as-
sistents, que van omplir la sala 
polivalent de la Biblioteca, que 
van reconèixer la gran tascar de 
l’autor, Josep Oñate, al llarg de 
tots aquests anys. 

Abans de tancar les seves portes 
per sempre, el Centre Cultural 
Nova Badia, de nou amb la col-
laboració de l’Ajuntament, pu-
blicarà el cinquè i darrer volum 
de l’obra Primera història de Ba-
dia del Vallès. n

L’autor del llibre, Josep Oñate, va signar exemplars de l’obra
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L’Ajuntament demana a la ciutadania que 
no llenci mobles i deixalles voluminoses al 
carrer sense previ avís
Els serveis tècnics de l’Ajunta-
ment han observat un augment 
considerable de deixalles volu-
minoses (mobles i trastos vells, 
principalment) als carrers de la 
ciutat en els últims temps. El 
volum de deixalles és tan gran 
que molts dies no es pot arri-
bar a recollir tot el material en 
un torn normal de 4 hores, ja 
que la mitjana de recollida de 
residus oscil·la entre els 1.500 i 
els 2.000 kg diaris. Aquest fet, a 
banda de suposar un cost molt 
important per a l’Ajuntament, 
fa que la sensació de brutícia i 
deixadesa als carrers de la ciutat 
augmenti. A més, aquesta situ-
ació també pot provocar pro-
blemes de salubritat, ja que al-
gunes persones recullen mobles 
del carrer i els pugen a casa seva, 
sense saber les condicions en 
què es troben, per la qual cosa 
es desaconsella aquesta pràctica.

És per tot això que l’Ajuntament 
ha demanat la col·laboració de 
la ciutadania per mantenir els 
carrers de Badia lliures de deixa-
lles. En primer lloc, s’han tornat 
a col·locar adhesius als conteni-
dors per recordar el telèfon del 
servei de recollida de mobles al 
carrer i es demana a la població 
que l’utilitzi: si s’avisa prèvia-
ment de la intenció de deixar-
ne, la recollida sempre serà més 
eficient. Fins i tot es pot pactar 
el dia de recollida del materi-
al, per evitar que s’acumulin les 

deixalles i la sensació de deixa-
desa que aquest fet comporta. 
El telèfon del servei recollida de 
mobles és el 900 70 71 71.

Deixalleries

També es poden utilitzar els ser-
veis de la deixalleria mòbil per a 
algunes de les deixalles domèsti-
ques. Així, l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès posa a disposició 
de la ciutadania el servei de dei-
xalleria mòbil, on es poden dei-
xar tot tipus d’aparells informà-
tics i de telefonia, olis de cuina 
i de motor, pintures, vernissos 
i dissolvents, ferralla i metalls, 
fluorescents i bombetes, piles i 
molt més. Per saber tot el que 
hi podeu deixar, podeu consul-
tar la secció d’equipaments del 
nostre web. Aquest servei de dei-
xalleria mòbil funciona tots els 
divendres (excepte festius, dies 
de pluja i durant el mes d’agost) 
en els següents horaris i empla-
çaments:

- 10 – 10.55 h: av. de la Costa 
Brava, 9

- 11 – 11.55 h: av. de la Medi-
terrània, 32

- 12 – 12.55 h: av. de Burgos / 
plaça de la Sardana

- 12 – 14.00 h: c. de Porto 
(entre els núm. 5 i 7)

Finalment, per a residus més vo-
luminosos, com ara grans elec-
trodomèstics, fustes i mobles, 

vidres, restes vegetals, matalas-
sos o restes d’obres i runes, entre 
d’altres, l’Ajuntament ofereix el 
servei de deixalleria fixa (situada 

a l’av. de la Costa Blava, s/n). 
També s’hi pot deixar tot el que 
va a la deixalleria mòbil. L’horari 
d’estiu de la deixalleria fixa (de 

l’1 de juliol al 31 d’agost) és: de 
dilluns a divendres de 10 h a 14 
h i de 16 h a 19 h, i els dissab-
tes, de 10 h a 14 h. n

L’acumulació de mobles al voltant dels contenidors no només embruta el carrer si no que dificulta l’acció de llençar-hi les escombraries
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Habitatge i morositat a les comunitats centren les 
darreres reunions de l’Ajuntament amb els veïns
La reunió del grup de treball de 
les comunitats veïnals del mes 
de maig va tenir com a tema 
central la morositat a les escales 
de veïns. Es tracta d’un tema 
que desperta molt interès i, que 
en alguns casos, té difícil solu-
ció, per la qual cosa es va con-
vidar l’advocat Xavi Quincoces, 
que va explicar de manera sen-
zilla i efectiva els diferents pro-
cediments a seguir en cas d’im-
pagament.

Primerament, es va incidir en 
les bondats de la mediació, via 
que s’hauria d’esgotar abans de 
decidir anar a judici. També es 
va diferenciar entre casos amb 
deutes inferiors a 2.000 euros, 
que es porten via procediment 
monitori; deutes amb quanti-
tats inferiors a 6.000 euros, que 
es trameten via judici verbal, i 
deutes amb quantitats superiors 

a aquesta xifra, que són sotme-
sos a judici ordinari. 

Entre les informacions que es 
van donar al llarg de la reunió va 
destacar la conveniència d’anar 
reclamant els deutes, ja que els 
deutes prescriuen, però les recla-
macions, no. També es va infor-
mar que quan una persona no 
paga, es pot col·locar, amb va-
lidesa de notificació, un cartell 
amb el nom i el pis de la perso-
na deutora i la quantitat que deu. 
Si la persona no viu a l’edifici, se 
li pot fer arribar un burofax. La 
persona morosa, a més, no podrà 
votar a les reunions de veïns/es. 
Igualment, es va recordar l’obli-
gatorietat de pagar les derrames.

Habitatge

Pel que fa al mes de juny, la 
reunió es va centrar en temes 

d’habitatge. La sessió, que va 
tenir lloc el dia 8, va comptar 
amb la participació de dos re-
presentants de l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge, a més de 
diversos membres de l’equip de 
Govern de l’Ajuntament i gai-
rebé una quarantena de veïns i 
veïnes.

Entre els temes que més debat 
van generar hi va haver la ti-
tularitat dels pisos (que són de 
protecció oficial però de titula-
ritat privada), la propietat dels 
jardins que envolten els blocs, 
les obres dels balcons o la reti-
rada de l’amiant. També es va 
comentar la possibilitat de llo-
gar un pis a Badia. En aquest 
cas, però, cal demanar permís i 
que el llogater compleixi certs 
requisits. En canvi, per ven-
dre’l no s’ha de demanar per-
mís, però sí s’ha d’informar. 

Tant el preu de compra com el 
de lloguer venen marcats per 
la llei.
 
Recordem que aquestes sessi-
ons de treball formen part d’un 
procés de participació ciutada-
na que tracta d’acostar l’Ajun-
tament als veïns i a les veïnes, 
obrint nous espais de comuni-
cació per a tractar temes d’in-
terès per a la ciutadania i posar 
en comú problemes i soluci-
ons per a la nostra ciutat. Les 

reunions tenen lloc cada segon 
dimecres de mes.

Per a més informació, podeu 
trobar les actes de les reunions a 
l’apartat de Participació ciutada-
na del web de l’Ajuntament. n
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La botiga social de Badia ja està en marxa

Celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural

A finals del mes d’abril es va 
inaugurar L’Olivera, la boti-
ga social de Badia del Vallès. 
Situada en un dels barracons 
del pati del Casal dels Infants 
(c. de la Manxa, s/n), L’Oli-
vera és un innovador projecte 
sorgit de la suma dels esforços 
de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès i les entitats Voluntari-
at Social i Església Evangelista, 
per aconseguir millorar el cir-
cuit de repartiment d’aliments 
a les famílies que reben ajuts 
alimentaris.

L’Olivera compta amb unes 
instal·lacions amb l’aparença 
d’una botiga tradicional i per-
met a les persones que hi acu-
deixen (enviades sempre pels 
Serveis Socials de l’Ajunta-
ment) escollir, d’entre els ali-
ments disponibles a les prestat-
geries, aquells que es vulguin 
emportar, com farien en qual-
sevol altra botiga. La diferèn-
cia amb un establiment con-
vencional rau en el fet que la 
compra es fa mitjançant punts, 
que són atorgats en funció 
del nombre de membres de la 

unitat familiar i d’altres crite-
ris econòmics gestionats per 
Serveis Socials. 

L’Olivera està oberta els di-
lluns i els dimecres al matí 
(de 9 a 13 h) i els dimarts a 
la tarda (de 15 a 19 h), tot i 
que els horaris en els quals les 
persones poden anar a fer-hi la 
compra sempre seran concer-
tats amb Serveis Socials.

Qualsevol persona que vulgui 
donar un cop de mà de manera 
voluntària en aquest projecte, 
es pot adreçar al Casal de Joves 
(c. de Porto, s/n. Tel: 93 729 
46 51) i preguntar per Marta 
o enviar un correu electrònic a 
rosaslm@badiadelvalles.net.

Horaris de L’intercanvi de 
roba solidària

Un altre dels projectes d’èxit, 
que combina voluntariat i so-
lidaritat, a Badia és L’Intercan-
vi, un servei d’intercanvi de 
roba i accessoris per a infants 
i adults. L’Intercanvi és un 
servei obert a tothom, on es 

El passat dissabte, 4 de juny, 
es va celebrar a Badia per pri-
mera vegada, el dia de l’As-
sociacionisme Cultural, una 
iniciativa de la Federació 
d’Entitats Culturals, amb la 
col·laboració de diverses enti-
tats del municipi, del Pla de 
Desenvolupament Comunita-
ri i de l’Ajuntament. D’aques-
ta manera, Badia del Vallès es 
va sumar a la crida de la Gene-
ralitat, que el 2014 va declarar 
el 4 de juny, Dia de l’Associ-
acionisme Cultural (DASC), 
instaurant així una jornada 
dedicada a posar en valor el 
pes i la força de l’associacio-
nisme cultural català.

La jornada es va iniciar amb 
una xocolatada, que va orga-
nitzar el Voluntariat Social, 
seguida d’una presentació per 
part de la presidenta de la Fe-
deració d’Entitats Culturals 

de Badia del Vallès, Merche  
Corzo i de Maria José Grana-
dos, regidora d’Igualtat, Be-
nestar Social i Gent Gran i 
Dependència. Totes dues van 
felicitar també l’entitat Vo-
luntariat Social pel seu 25è 
aniversari i per la seva trajec-
tòria, com a agent clau de la 
solidaritat local a Badia. 

També es va dur a terme una 
ruta per alguns equipaments 
culturals, per donar a conèi-
xer activitats que les entitats 
de Badia hi desenvolupen. 

Aquest itinerari va consti-
tuir una molt bona oportuni-
tat per conèixer, de prop, tant 
les interioritats d’alguns dels 
equipaments municipals com 
algunes activitats culturals de 
Badia del Vallès, organitzades 
per ciutadans i ciutadanes de  
gairebé totes les edats. n Durant la jornada es va homenatjar l’entitat Voluntariat Social pel seu 25è aniversari

promou el reciclatge, la confi-
ança, la solidaritat i la diversi-
tat. Aquest servei està obert els 

dilluns, de 17.30 a 20 h, per a 
roba i accessoris per a infants 
(av. de la Via de la Plata, 11), 

i els dimecres, també de 17.30 
h a 20 h, per a adults (av. de la 
Via de la Plata, 5). n
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Visites escolars a 
l’Ajuntament

L’escola La Jota celebra la 
Setmana dels Avis

Alumnes de tercer curs de l’escola La 
Sardana i de cinquè de La Muñeira han 
visitat recentment les dependències de 
l’Ajuntament. 

En ambdues ocasions, l’alumnat va ser 
rebut per l’alcaldessa de la ciutat, Eva 
Menor, i pel regidor d’Educació, Ivan 
Sanz. Els escolars van poder conèixer de 
primera mà el paper de l’alcaldessa, i dels 

Entre el 23 i el 27 de maig, l’escola La Jota 
va celebrar la Setmana dels Avis, una acti-
vitat de convivència transgeneracional du-
rant la qual els avis i les àvies dels infants 
de l’escola van compartir al centre temps i 
experiències sobre jocs tradicionals i la seva 

Alumnes de 5è de l’escola La Muñeira

Alumnes de 3r de l’escola La Sardana

Alumnes de 3r de l’escola La Sardana

El passat 28 de maig, l’escola La Sarda-
na celebrava una gran festa com a cloen-
da dels actes organitzats amb motiu del 
seu 40è aniversari. Entre els actes també 

La Sardana celebra els seus 
40 anys

infantesa en general. Van jugar a jocs de 
taula amb els infants i, com a contraparti-
da, l’alumnat de 6è els va posar al dia en 
les noves tecnologies i Internet. El colofó 
va ser la celebració d’ una festa d’agraïment 
als avis i les àvies per la seva participació. n

regidors i el funcionament del consistori. 
A més, van tenir l’oportunitat de fer pre-
guntes sobre aquells temes que més curi-
ositat els despertaven, com ara les obres 
del parc de Joan Oliver, el pressupost mu-
nicipal o l’obertura de les piscines d’estiu.  

Els infants també van poder visitar les 
dependències de la Policia Local, on 
s’ho van passar d’allò més bé. n

hi va haver un sopar de retrobament on 
els membres antics i actuals de la comu-
nitat educativa del centre van poder sopar 
plegats per tal de compartir vivències. n

L’escola La Muñeira tanca les 
seves portes
Adjuntem un escrit redactat per la Comunitat Educativa de 
l’escola La Muñeira amb motiu del seu comiat.

El dia 30 de Juny el rellotge de l’Escola La 
Muñeira ha deixat de funcionar. Han estat 
quaranta anys compartint experiències, vi-
vències, aprenentatges. Quaranta anys en 
els que moltes famílies han confiat l’edu-
cació dels seus fills/es en aquest projec-
te educatiu. Quaranta anys de moltes ale-
gries i tristeses, en els que l’escola era molt 
més que un lloc on impartir coneixements. 
Hem rigut, plorat, gaudit i patit, però ho 
fem fet junts i això és el que ha marcat la lí-
nia de treball i creença d’aquesta escola.

El passat dia 16 de Juny tots els agents im-
plicats en la comunitat educativa: alumnat, 
famílies, serveis, administracions, professo-
rat van fer una trobada com a comiat del 
Centre. En l’acte participaren moltes perso-
nes. Es van celebrar uns parlaments a càrrec 

de diferents representats de tots els sectors: 
la direcció (Conchi Morado), un alum-
ne (Carlos Pintado), un pare i president 
de l’AMPA (Oscar Jimena), la directora de 
Serveis Territorials del Vallès Occidental 
(Carme Vigués) i l’alcaldessa de Badia del 
Vallès (Eva Menor). Va ser molt emotiu.

Avui, però, s’ha aturat aquest rellotge. Al 
llarg d’aquests anys s’ha consolidat un pro-
jecte de convivència basat en la superació 
individual i col·lectiva que ara arriba al seu 
final. No obstant, ens hem de congratular 
per haver aconseguit crear uns vincles que 
ningú els podrà trencar i “l’esperit Muñeira” 
que hem intentat inculcar al nostre alum-
nat podrà sobreviure al llarg del temps. n

Comunitat Educativa Escola La Muñeira
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Primera edició de la Fira de Professions
El dijous 26 de maig, va tenir 
lloc la I Fira de Professions, una 
activitat dirigida a l’alumnat de 
3r d’ESO dels dos instituts del 
municipi, que va voler acostar 
la realitat laboral als joves que 
es troben en un moment im-
portant de presa de decisions. 
Aquesta fira va representar un 
espai de trobada i intercanvi en-
tre el jovent i professionals de 
diferents àmbits que els podi-
en apropar la seva visió i conei-
xement de l’entorn productiu. 
Concretament, hi van partici-
par professionals dels sectors de 
l’agricultura, l’administració, el 
sector químic, la seguretat, la in-
formàtica, el comerç, el disseny, 
la moda, les ciències jurídiques, 
la cuina, la mecànica, la biolo-
gia, la fabricació mecànica, la 
infermeria, la dietètica, els ser-
veis socioculturals i la fisioterà-
pia.

Orientació

Des de l’Ajuntament, en es-
treta col·laboració amb els 
dos instituts del municipi, es 

desenvolupen un conjunt d’ac-
tivitats per treballar l’orientació 
del jovent i per dotar de sen-
tit el fet educatiu, entre elles, 
aquesta Fira de Professions on 
els diferents professionals que 
hi van assistir van oferir infor-
mació sobre els itineraris for-
matius relacionals amb el sector 
que representaven i van apropar 
la seva professió a joves estudi-
ants, a través d’eines i materials 
que utilitzen en el dia a dia per 
desenvolupar les seves tasques.

Al seu torn, els joves van poder 
preguntar tots aquells dubtes 
els van sorgir, com les caracte-
rístiques de la feina, el produc-
te o el servei en qüestió; les ca-
racterístiques del lloc de treball 
o les competències i la forma-
ció necessàries per a desenvolu-
par la feina.

Tots els participants – estudi-
ants, professors i professionals- 
van valorar molt positivament 
la fira, que van considerar una 
bona oportunitat per apropar 
la realitat laboral al jovent, per 

L’AECC de Badia del Vallès, 9 anys donant 
suport a la ciutadania
L’Associació contra el Càncer de 
Badia del Vallès fa ja 9 anys que 
dóna suport, de molt diverses 
maneres, a les persones que pa-
teixen aquesta malaltia. 

En total, són 12 persones –els 
agradaria ser-ne moltes més- 
voluntàries les que formen part 
d’aquesta associació, que es reu-
neix cada segon dijous de mes, 
de 17.30 a 20 h, a la 4a planta 
del Casal Cívic. Des de l’Asso-
ciació conviden tothom qui vul-
gui ajudar a apropar-s’hi: l’únic 
requisit és tenir ganes i il•lusió 
per ajudar els altres. 

I és que l’AECC de Badia parti-
cipa activament de la vida cultu-
ral i associativa de la ciutat i no 
és difícil veure una paradeta seva 
a la Festa Major, per Sant Jor-
di o a les Jornades Associatives. 
Enguany, han participat, entre 
d’altres, a la Cursa de Badia, a la 

Diada de Sant Jordi i a la Fes-
ta Major, quan van aprofitar per 
fer la col•lecta anual. Durant 
dos dies, el divendres 17 i el dis-
sabte 18 de juny, van recaptar 
un total de 730,16 euros. L’asso-
ciació vol aprofitar per agrair la 
solidaritat i la col•laboració de 
la ciutadania de Badia.

L’Associació contra el Càncer de 
Badia també proporciona infor-
mació, a peu de carrer, sempre 
que es commemora alguna di-
ada mundial relacionada amb 
el càncer o malalties que hi es-
tan relacionades. Així, l’AECC 
de Badia va plantar una para-
da amb motiu del Dia Mundi-
al contra el Càncer, que se cele-
bra arreu el 4 de febrer, i també 
el  dia 31 de maig, que és el Dia 
Mundial contra el Tabac, en 
aquest cas en col•laboració amb 
el Centre d’Atenció Primària 
de la ciutat. A l’estand que van 

muntar, a més de proporcionar 
informació a la ciutadania sobre 
els beneficis d’abandonar el ta-
bac, es convidava a tothom qui 
ho volia a sotmetre’s a una pro-
va per comprovar la seva capaci-
tat pulmonar i a apuntar-se a un 
grup d’intervenció per deixar de 
fumar, amb l’acompanyament 
d’un professional i la supervi-
sió dels professionals del CAP 
de Badia del Vallès. Igualment, 
l’AECC de Badia preveu tam-
bé sortir al carrer el 19 d’octu-
bre, data en què es commemo-
ra el Dia Internacional contra el 
Càncer de Mama.

Entre la resta d’activitats que 
realitzen, i que potser són 
menys conegudes per a la ciu-
tadania, hi ha conferències (les 
darreres sobre càncer i alimen-
tació, càncer de pell o càncer de 
colon) sempre amb la presèn-
cia d’oncòlegs per proporcionar 

reflexionar sobre la importàn-
cia de la formació i per tractar 
d’acompanyar  los en el procés 
de presa de decisions.

L’Ajuntament de Badia del 
Vallès té com a prioritat el 
treball per garantir l’èxit edu-
catiu dels nois i les noies del 

informació fiable i de qualitat. 
I, evidentment, l’acompanya-
ment i el suport moral a perso-
nes malaltes que poden neces-
sitar des d’orientació per saber 
on anar o què cal fer, a ajudes 
per a cremes o perruques, pas-
sant per vacances per a nens 

amb càncer, allotjament per a 
persones de fora que han de ve-
nir a Barcelona per a sotmetre’s 
a tractament o acompanyament 
a persones soles, tant a l’hos-
pital com a casa. I recalquen, 
sempre, que tot es fa de manera 
voluntària. n

L’AECC de Badia del Vallès i el CAP de la ciutat han creat un grup d’intervenció per a persones 
que vulguin deixar de fumara

municipi, i una de les claus 
d’aquest èxit és l’acompanya-
ment i l’orientació formativa i 
laboral. n
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Actes de cloenda de curs per a l’alumnat de 
Badia del Vallès
Aquestes darreres setmanes, 
l’alumnat de les escoles, insti-
tuts i programes de formació 
de Badia s’ha acomiadat del 
curs acadèmic, tot celebrant 
els èxits i aprenentatges asso-
lits gràcies als diferents pro-
jectes educatius. Per aquest 
motiu, s’han celebrat diferents 
actes de cloenda i lliurament 
de premis que posen el punt i 
final al curs 2015-2016 i do-
nen inici a les vacances.

El primer dels actes va tenir lloc 
el dia 26 de maig, al Teatre Mu-
nicipal Cooperativa de Barberà 
del Vallès. Es tractava de la 14a 
edició del Certamen Minerva, 
un reconeixement als treballs 
d’investigació de l’alumnat de 
batxillerat, organitzat pels Ser-
veis Educatius del Vallès Occi-
dental i els ajuntaments de Bar-
berà i Badia del Vallès. Aquests 
premis pretenen potenciar i 
incentivar la tasca de recerca 
i investigació de l’alumnat en 
l’àmbit de les ciències socials i 
humanes, i de les ciències pures 
i experimentals.

Els treballs seleccionats corres-
ponents als instituts de Badia 
van ser, per part de l’INS Badia 
del Vallès, “La nostra experièn-
cia a la indústria de videojocs”, 
de Daniel Bravo i Joan Valien-
te i “Fa realment la barrera sò-
nica la seva funció?”, de Laura 
López. Per part de l’INS Fede-
rica Montseny, “Pasturatge al 
bosc per a la prevenció d’incen-
dis”, de Cristina Pareja i Ivanna 

Khrystyna Vons i “Efectivi-
tat de la barrera sònica de Ba-
dia del Vallès”, de Joan Flores i 
Khalid Kamal.

El 7 de juny va ser el torn de 
la cloenda de l’edició d’en-
guany del projecte LECXIT, 
un programa que pretén in-
crementar l’èxit educatiu dels 
infants treballant per a la mi-
llora de la seva comprensió lec-
tora, a partir d’un treball de 
lectura acompanyada, gràci-
es al voluntariat i la implica-
ció de l’entorn dels infants. El 
projecte es desenvolupa amb 
l’alumnat de 4t de primària de 
les escoles de Badia. L’acte es 
va celebrar a la Biblioteca Vi-
cente Aleixandre. 

La setmana següent, concreta-
ment el dijous dia 16, es va dur 
a terme, també a la biblioteca, 
l’acte de clausura del projecte 
Cruïlla, on va participar alum-
nes de 3r i 4t d’ESO dels dos 
instituts del municipi, profes-
sorat, empreses col•laboradores 
i familiars de l’alumnat. L’ob-
jectiu d’aquest projecte és la 
promoció de l’èxit educatiu, 
amb l’oferta d’espais formatius 
significatius i ajustats a les seves 
característiques, que l’ajudin a 
millorar la vinculació i el com-
promís amb el propi itinerari 
formatiu. Per fer-ho possible, 
al llarg del curs, alumnes de 3r 
d’ESO han dut a terme visites a 
empreses del territori i han par-
ticipat a la Fira de Professions. 
Pel que fa als estudiants de 4t 

d’ESO, han realitzat estades en 
empreses, fet que els ha permès 
apropar-se al món laboral i co-
nèixer una professió en funció 
dels seus interessos formatius. 
Tots ells, també han fet un tre-
ball en diferents sessions d’ori-
entació respecte al seu itinerari 
acadèmic i professional.

Els dies 27, 28 i 29 de juny, 
van tenir lloc els actes de gra-
duació de batxillerat, cicles 
formatius i ESO, respectiva-
ment. L’alcaldessa, Eva Menor, 
va dedicar a tots ells unes cà-
lides paraules. En els seus dis-
cursos els va felicitar pels èxits 
assolits, els va animar a se-
guir treballant i esforçant-se 

sempre, com fins ara i va des-
tacar, també, la importància de 
la formació.  

Al dia següent, 30 de juny, es 
va celebrar a la biblioteca la 
cloenda del Programa de for-
mació i inserció del perfil d’Au-
xiliar de comerç i atenció al 
públic, un acte senzill on, des-
prés dels parlaments de benvin-
guda de les autoritats i d’unes 
paraules de reflexió d’alumnes 
sobre el curs, es va donar pas a 
la presentació de les maquetes 
dels projectes i al lliurament de 
les orles commemoratives per 
a l’alumnat. El PFI d’Auxiliar 
de comerç i atenció al públic 
és un projecte que neix amb 

Imatge de la cloenda del PFI d’Auxiliar de comerç i atenció al públic

l’objectiu de proporcionar al 
jovent la formació bàsica i pro-
fessional que els permeti mi-
llorar les perspectives de futur 
i que comporti, també, l’apre-
nentatge d’un ofici.

Finalment, el passat dijous 7 
de juliol, va tenir lloc a l’Au-
ditori Municipal el lliurament 
dels Premis a l’Excel•lència 
que, per setè any consecutiu, 
reconeixien els millors expe-
dients acadèmics a l’educació 
secundària obligatòria i al Bat-
xillerat, i les millors trajectòri-
es als cicles formatius. A més, 
també es va fer un reconeixe-
ment a diferents històries de 
superació personal. n
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Horaris de matrícula:

Juliol: 
De dilluns a dijous, de 10 a 13.30 h
Agost tancat (durant el mes d'agost i 
�ns al 5 de setembre, l'atenció al públic 
es farà a la seu del CNL VallèsOcciden-
tal 3, de dilluns a dijous de 10 a 13, 
excepte del 19 al 26 d'agost que 
romandrà tancat per vacances).

-  El nostre calendari de cursos us permetrà assolir un nivell complet en només 
un curs acadèmic.

-  A tots els cursos s’ofereixen activitats complementàries fora de l’aula.

I si ens voleu suggerir altres cursos, ompliu el formulari que trobareu a l’enllaç: 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/enquesta_cursos.html

Consulteu el nostre cercador de cursos a: 
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/cercador-cursos/

Setembre:
Matins, de 10 a 13 h i a partir del 19 de 
setembre, també les tardes de dimarts i 
dijous, de 16.30 a 19.30 h

- Cursos presencials i a distància
- Cursos orals i escrits
- Cursos complementaris

* Si no sabeu el vostre nivell, truqueu-nos 
per fer una prova.
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La biblioteca es prepara per celebrar el 5è 
aniversari de la seva remodelació
El proper dissabte 10 de setembre, la 
Biblioteca Vicente Aleixandre comme-
morarà el 5è aniversari de la seva remo-
delació. 

Durant aquests cinc anys, la bibliote-
ca ha obert més de 1.300 dies, ha ofert 
més de 7.800 hores de servei, ha acu-
mulat més de 260.000 visites, ha do-
nat d’alta més de 1.850 usuaris/àries, 

ha realitzat més de 120.000 préstecs 
de materials i ha permès més de 38.300 
usos del servei d’Internet i + , i més de 
21.000 usos del servei Wi-Fi.

També ha posat en marxa nous serveis 
i productes (Internet i +, sala d’estudi 
nocturn, préstec de llibres electrònics, 
guia de novetats, aparadors culturals, 
recomanacions lectores), n’ha millorat 

d’altres ja existents (servei de repro-
grafia, servei de connexió Wi-Fi) i ha 
obert nous canals per difondre les seves 
activitats i comunicar-se amb els seus 
usuaris:

Facebook: 
www.facebook.com/
bibliotecabadia

Twitter: 
www.twitter.com/
bibliotecabadia

Instagram: 
www.instagram.com/
bibliotecabadia

Blog: 
www.bibliotecabadia.blogspot.
com

Com veieu, tenim motius per celebrar-
ho i volem fer-ho amb tots i totes vo-
saltres! 

Per aquest motiu, durant tot el mes de 
setembre, la biblioteca oferirà una expo-
sició retrospectiva d’aquests 5 anys de 
servei i obrirà un procés participatiu per 
plantejar els propers anys de futur. 

Durant el mes de setembre, la biblioteca 
obsequiarà els seus usuaris/àries amb un 
petit detall commemoratiu com a agraï-
ment per aquests anys de creixement. n
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• Rafael Muñoz es, desde el pasado 
27 de abril, fecha en que tomó pose-
sión de su cargo, el representante del 
grupo del PP en el Pleno municipal. 
¿Cómo afronta este nuevo reto?

Lo afronto con mucha ilusión y ga-
nas de ayudar a los ciudadanos de Ba-
dia y trabajar para una mejora del mu-
nicipio, junto al equipo que me rodea. A 
pesar de haber llegado con la legislatura 
ya empezada, esto no será un problema 
para ir aportando mi granito de arena.

• ¿Cuáles serán los ejes estratégicos de 
su actuación durante el resto de legis-
latura?

Mi estrategia, como siempre he dicho, 
es “yo vengo a construir, no a destru-
ir”. Quiero decir con esto que no miro 
de qué formación política (presente ac-
tualmente en el municipio) viene un 
proyecto; si consideramos que es bueno 
para Badia, tendrá nuestro apoyo.

• ¿Qué le pide al gobierno municipal 
encabezado por la alcaldesa, Eva Me-
nor?

Son tantas cosas las que se le podría 
pedir al equipo de gobierno que ne-
cesitaríamos muchas páginas, pero 
algo importante para un regidor de la 

“No miro de qué formación política viene un 
proyecto; si consideramos que es bueno para 

Badia, tendrá nuestro apoyo”

RAFAEL MuñOz CONtRERAS

Rafael Muñoz. 27 años. Concejal y portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento. Trabajador del sector de la hostelería, actualmente 
se encuentra en paro. Casado y con dos hijos, ha vivido toda su vida en Badia del Vallès. 

oposición es que nos mantengan siem-
pre informados de todos los movimi-
entos que sucedan en el Ayuntamiento 
(reuniones, documentación, etc.)

• ¿Qué es lo que más le gusta de nues-
tra ciudad?

Lo que me gusta de Badia es que, por 
lo general, todos nos conocemos y es 
una ciudad muy familiar, por así decir-
lo. De hecho, yo he estado cerca de un 
año trabajando en Tarragona y no veía 
el día de regresar, se me hacía eterno. 
Así, cuando venía a Badia, estaba alegre 
pero cuando tenía que volver, me cam-
biaba el humor. 

• En su opinión, ¿cuáles son las ne-
cesidades más urgentes de Badia del 
Vallès?

A mi parecer, los temas más urgentes a 
solucionar serían el alto número de de-
sempleados que tenemos en el munici-
pio y el deterioro de nuestras calles. 

• ¿Qué le llevó a querer dedicarse a  
trabajar por su ciudad y presentarse 
en una candidatura a les elecciones 
municipales?

Lo que me llevó a presentarme en las 
candidaturas fue, entre otras cosas, el 

poder contribuir y ayudar en la mejora 
de Badia desde dentro y a que a los ciu-
dadanos de Badia se les escuche a través 
de nosotros, que para eso estamos. La 
pasada legislatura hicimos un buen tra-
bajo a pie de calle y espero poder hacer 
lo mismo en ésta.

• ¿Cómo se ve en el futuro?

Podría decir “como alcalde de Badia” 
pero, sinceramente, nunca me he plan-
teado un futuro dentro de la política. 
Todo dependerá del balance personal 
que haga al final de esta legislatura. n


