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Amb aquesta cita del fundador 
de la companyia Apple, l’alcaldes-
sa Eva Menor, va obrir l’acte de 
lliurament dels premis a l’excel·-
lència acadèmica, el passat 9 de 
juliol, davant un Auditori Muni-
cipal ple de gom a gom.
La taula presidencial de l’ac-
te estava formada per l’alcaldes-
sa de Badia del Vallès, Eva Me-
nor; l’inspector d’Educació, Paco 
Martín; la regidora d’Educació, 
Raquel Gracia i dos representants 
de l’AMPA. A l’acte van assistir 
els alumnes guardonats, les famí-
lies i alguns representants polítics 
de l’Ajuntament. 
Els premis a l’excel·lència acadè-
mica es lliuren a Badia del Vallès 
per tercer any consecutiu i re-
coneixen els millors expedients 

acadèmics obtinguts a la secun-
dària obligatòria, al batxillerat, 
la millor trajectòria dels cicles 
formatius de grau mitjà i dues 
mencions especials a la supera-
ció personal. 
Enguany es van atorgar un to-
tal de 42 premis. L’alcaldessa en 
aquest sentit, va explicar la pre-
tensió de reconèixer “l’esforç i la 
gran tasca” que els alumnes han 
desenvolupat al llarg de l’any i la 
importància de ser “un exemple” 
per als companys. També va ex-
plicar que la petita aportació eco-
nòmica que fa l’Ajuntament, que 
els atorga un xec per valor de 250 
euros, contribueix a motivar els 
alumnes i els ajuda a continuar 
els estudis. En el seu discurs va 
parlar de “la necessitat d’esforçar-

se sense deixar de costat els ob-
jectius”, a través de la lectura 
d’un petit conte. Alhora va des-
tacar el paper de tota la comu-
nitat educativa perquè continués 

treballant amb il·lusió,malgrat  
la conjuntura. Per la seva ban-
da, l’inspector, Paco Martín, va 
reconèixer l’esforç dels alumnes 
i alhora el de les famílies i els 

docents. Dirigint-se als alumnes 
va manifestar que “el futur està 
a les seves mans” i els va desitjar 
sort, puntualitzant que “la sort va 
acompanyada de treball i esforç”. 

“El mèrit i l’esforç sempre condueixen al triomf”
Un total de 42 alumnes van rebre un premi a l’excel·lència acadèmica

Alumnes de 1er d’ESO Alumnes de 3er d’ESO Alumnes de 1er de Batxillerat Millor trajectòria dels cicles formatius de grau mitjà

42 alumnes reben un premi a l’excel·lència acadèmica

Alumnes de 2n d’ESO Alumnes de 4t d’ESO Alumnes de 2n de Batxillerat Mencions especials a la superació personal
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Màgia i teatre en el 18è aniversari de
la independència de Badia del Vallès
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El 14 d’abril, Badia del Vallès 
va celebrar el 18è aniversari de 
la seva Independència amb una 
festa molt màgica i teatral.
L’acte es va iniciar amb el tra-
dicional discurs institucional, a 
càrrec de l’alcaldessa Eva Menor, 
que va estar acompanyada per 
la majoria dels portaveus dels 
diferents grups municipals del 
Consistori (PSC, AEB, PP, ICV-
EUiA, CiU).
L’Alcaldessa va incidir en la idea 
que Badia del Vallès “ja és ma-
jor d’edat” i per explicar les res-
ponsabilitats que aquest fet su-
posa, es va recolzar en un text 
del filòsof Kant. Com a reptes 

de futur, Menor va emfatitzar 
en la importància de la forma-
ció dels joves. En aquest sentit 
va manifestar que “Badia del Va-
llès té futur, si els joves tenen fu-
tur”. Altres reptes per a la ciutat, 
que no van quedar al marge, van 
ser d’una banda, “el desenvolu-
pament econòmic de la zona de 
Sant Pau del Riu Sec” i d’altre, 
“el reforç del comerç de proxi-
mitat amb un pla d’innovació i 
emprenedoria del comerç local”, 
va manifestar. 
A pesar del vent, el mag ba-
dienc Antonio Díaz, va deixar 
bocabadats a tots els assistents 
amb diferents jocs de màgia i va 

arrencar un munt de somriures 
amb els tocs d’humor que el ca-
racteritzen. 
A continuació va tenir lloc una 
divertida peça teatral feta a mida 
per a la ciutat, que fins i tot va 
incloure una versió musical per-
sonalitzada i que va acabar com 
el millor dels aniversaris, amb 
un pastís gegant fet a mà pel col-
lectiu d’adolescents dels educa-
dors de Badia del Vallès. Com 
a decorat de l’escenari es 
va penjar un graffitti que 
un dels integrants del Ba-
dia Style de la darrera fes-
ta major local, va elaborar 
per a l’ocasió.

1. Actuació del mag Antonio Díaz. 2. Pastís 

de colofó elaborat pels joves adolescents 

dels Educadors de Badia. 3. Actuació 

teatral per celebrar la majoria d’edat. 4. 

L’alcaldessa Eva Menor durant el discurs 

Institucional, acompanyada pels porta-

veus dels Grups Municipals, d’esquerra 

a dreta: ICV-EUiA; CiU; AEB; PSC i PP, 

davant el grafitti elaborat pel col·lectiu 

del Badia Style.

2
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Es poden consultar les corresponents Bonificacions, a les ordenances fiscals que es troben al web municipal www.badiadelvalles.net

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 el número
del Dni o passaport.

L’informatiu es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú. no es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. L’informatiu no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.

Data inici 
Període voluntari

Data fi
Període 

voluntari

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 04/04/12 05/06/12

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/04/12 05/06/12

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 03/02/12 04/04/12

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 05/09/12 05/11/12

TAXA ESCOMBRARIES 05/09/12 05/11/12

TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS 05/09/12 05/11/12

TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 05/09/12 05/11/12

TAXA DE CLAVEGUERAM 05/01/12 05/03/12

MERCAT MUNICIPAL - GENER 03/02/12 04/04/12

MERCAT MUNICIPAL - FEBRER 01/03/12 03/05/12

Data inici 
Període voluntari

Data fi
Període 

voluntari

MERCAT MUNICIPAL - MARÇ 04/04/12 05/06/12

MERCAT MUNICIPAL - ABRIL 04/05/12 04/07/12

MERCAT MUNICIPAL - MAIG 01/06/12 02/08/12

MERCAT MUNICIPAL - JUNY 03/07/12 04/09/12

MERCAT MUNICIPAL - JULIOL 03/08/12 03/10/12

MERCAT MUNICIPAL - AGOST 05/09/12 05/11/12

MERCAT MUNICIPAL - SETEMBRE 04/10/12 04/12/12

MERCAT MUNICIPAL - OCTUBRE 02/11/12 03/01/13

MERCAT MUNICIPAL - NOVEMBRE 03/12/12 05/02/13

MERCAT MUNICIPAL - DESEMBRE 28/12/12 01/03/13

Calendari fiscal 2012
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  088

Policia Local  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:
DeBarris sccl

Tiratge: 6.000 exemplars
Dipòsit legal: B-10.083-06

Telèfons d’interès

de Badia del Vallès
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Antonia Escrivá 
Grup Municipal del PP

UNA DE CUENTOS...

Hace algún tiempo ya.......
 Existía un municipio en el Vallés Occidental, envidiado por 
los de su entorno por el civismo de sus habitantes y la limpie-
za de sus calles. 
Los vecinos de los bloques, se organizaban para en los fines de 
semana todos a una, limpiar y sembrar sus jardines comunita-
rios, estaban realmente bonitos.
En verbenas y días festivos se reunían para celebrarlo y cu-
ando los niños tiraban algún papel o suciedad, se lo hacían 
recoger explicándoles que les costaba mucho cuando venían 
de trabajar limpiar su pedazito de calle o jardin. Sus anima-
les domesticos, eran limpiados y sus excrementos en la calle 
recogidos....
En fin ese municipio era amable, limpio y seguro, se llamaba: 
Badía del Vallés.....
TE SUENA A CUENTO???                             PUEDE 
VOLVER A SER REALIDAD!!!!!!!!!!!
Desde el PP de Badia, creemos que nuestras calles y jardines 
dejan mucho que desear, que nuestros perros donde dejan su 
excremento ahí sige, hemos cambiado las flores por cacas de 
perro,  por que los propietarios no lo recogen, y por que no se 
aplica la normativa que obliga a recogerlo, que por la noche 
en algunos lugares parece que es un circuito de pruebas de 
derrape, y que cuando llega la policia local ya ha terminado el 
rally, que la suciedad nos invade y no hacemos nada, que es-
tamos viendo la suciedad y nuestra responsabilidad brilla por 
su ausencia.
 Que ha pasado con la Badía de antaño?
Recuperemos nuestro municipio, tengamos un poco de res-
ponsabilidad y colaboremos en el cuidado de ella.
De lo contrario todo nos sonara a...... CUENTO!!

Montserrat Carbonell 
Grup Municipal PSC-PM

Al Ple del mes de juny, es va aprovar, inicialment, l’ordenança per a 
la concessió gratuïta de targetes de transport públic interurbà.
La situació de crisi que estem vivint, que provoca la necessitat de 
prioritzar els ajuts d’urgència social per aquelles persones i famílies 
del municipi que es troben en situació de vulnerabilitat degut a la 
manca de recursos econòmics, entre les que es troben les famílies 
pendents de percebre la Renda Mínima d’Inserció, ens ha empès a 
modificar els criteris de concessió de targetes de transport.
També som conscients de les necessitats especials del col·lectiu de la 
gent gran, amb més necessitats d’atenció mèdica i tractaments fora 
del municipi.
Per aquest motiu es va proposar una nova regulació de les targetes 
de transport interurbà d’una zona, de manera que es pugui garantir 
el lliurament de targetes a aquelles persones grans que tenen neces-
sitat de desplaçar-se per motius mèdics o per ingrés hospitalari o re-
sidencial d’un familiar.
•	 NO	 es	 cert	 que	 s’eliminin	 les	 targes	 de	 transport	 per	 a	 la	 gent	

gran com s’ha dit en algun lloc.
•	 Els	requisits	de	renda	i	edat	que	s’aplicaven	anteriorment	NO	es	

modifiquen.
•	 Les	targetes	de	transport	pels	desplaçaments	mèdics	i/o	per	ingrés	

hospitalari o residencial de familiars estan garantides mentre hi 
hagi la necessitat que ho va motivar per totes aquelles persones 
grans que compleixin amb els requisits de renda i edat establerts a 
la regulació antiga.

•	 Amb	aquesta	mesura	es	pot	 incrementar	els	 recursos	destinats	a	
ajuts d’urgència social i per tant podrem ajudar a més de 300 fa-
mílies que depenen de nosaltres per a subsistir.

La nostra Gent Gran si ens preocupa, i per això:
•	 Aquest	any,	hem	assumit	el	cost	de	32	teleassistències	que,	tot	i	

complir els requisits de la Diputació per tenir aquest servei, no 
han estat concedides per les retallades que s’estan fent.

•	 Oferim	un	servei	de	suport	en	les	activitats	bàsiques	de	la	vida	di-
ària.

•	 Oferim	un	 servei	de	neteja	 a	 la	 llar	per	 a	mantenir-la	 en	bones	
condicions d’ordre i higiene. 

•	 Oferim	un	servei	d’ajudes	tècniques,	on	un/a	professional	efectua	
visites a domicili i assessora sobre els aparells que faciliten la vida 
diària a casa i ajuden a millorar la qualitat de vida a la seva llar.

A més, volem que siguin persones actives, i per això proposem a les 
persones grans de Badia diferents activitats:
•	 Activitats	de	prevenció	i	foment	del	benestar	físic.	
•	 Activitats	de	Formació	en	Noves	Tecnologies.
•	 Activitats	d’oci	i	relació
Hi com no, el reconeixement a tota la feina que han fet, tant per la 
societat, com per les seves famílies, i per això es celebra l’homenatge 
als majors de 90 anys.

Quim Duran 
Grup Municipal AEB

REPENSAR BADIA

Assistim atònits a l’allau de notícies econòmiques que arriben pels 
mitjans de comunicació sense temps de digerir-les. Els governs de 
CiU a la Generalitat i PP al govern central no deixen de fer tot allò 
que al seu dia van dir que no farien. Això sí, sempre pel nostre bé.
Reforma laboral, retallades, rescats, amnistia fiscal, repagament, 
reforma tributària, regulacions d’ocupació i un munt de conceptes 
que no comporten més que la pèrdua de drets socials i un 
empobriment generalitzat de la ciutadania que no viu de la seva 
renda sinó del seu treball.
Quan les coses van mal dades a nivell general, Badia ho acusa 
sobremanera per manca de teixit industrial i d’apostes fermes per 
la formació d’aturats de llarga durada i joves entres 16 i 25 anys.
Que, en un pressupost general pel 2012 de 11.460.221,83€ només 
es destinin 60.000€ de recursos propis a cursos de formació (el 
0,52%), posa de relleu la pírrica aposta feta per combatre l’atur del 
govern municipal del PSC i els seus aliats per aprovar-lo, PP i ICV.
A més de donar resposta a les ajudes d’urgència social causades 
per a aquesta crisi-estafa, creiem que hem de defensar els drets 
fonamentals dels nostres ciutadans i no acceptar a cops de decret 
que desaparegui el que tant ha costat d’aconseguir. No podem 
acceptar retallades arbitràries que serveixin per a rescatar bancs al 
temps que la nostra gent no pot arribar a final de mes o ha deixat 
de percebre cap ingrés.
D’altra banda, a Badia ens trobem amb l’específic problema de 
l’habitatge. El Consistori ha de donar recolzament sense reserves a 
plataformes ciutadanes com la d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i 
personar-se com a part interessada per a evitar desnonaments a la 
nostra ciutat.
Hem de reclamar que la Generalitat pagui el que deu a Badia per 
evitar situacions tan desagradables com les amenaces de tall de 
subministrament elèctric per impagament que es van donar l’any 
passat i afrontar sense complexos la renegociació del conveni de 
finançament que expira el 2018 per assegurar un finançament just 
i durador.
Per arribar aquí hem de mirar lluny i no ocupar-nos només de 
tapar els forats del dia a dia. En aquest sentit, necessitem una 
política
assenyada de locals comercials, la reforma de l’IBI, la defensa 
aferrissada de l’educació, la cultura i la gent gran. Igualment, es 
fa imprescindible definir un model de ciutat en relació a l’entorn 
(sense plans urbanístics amb tres carrils de circulació al costat del 
balcó de casa).
En definitiva, repensar Badia per a donar-li, no ja el futur, sinó el 
present que mereix i necessita. L’AEB hi serà.

       
Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics 

Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits 
polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits

Partits polítics

Opinió
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Marta Figueras 
Grup Municipal CiU

NECESSITEm UN NOU PACTE FISCAl

Catalunya ha encetat des de fa dos anys un nou camí. Un camí que s’identi-
fica plenament amb el lema que encapçalava la multitudinària manifestació 
de la societat civil catalana del 10 de juliol de 2010: “Som una nació, nosal-
tres decidim”.
Es tracta d’un nou camí i, per tant, diferent al que ha seguit Catalunya 
aquests darrers 30 anys. La sentència del Tribunal Constitucional espanyol 
contra l’Estatut va suposar, en aquest sentit, un carreró sense sortida a la via 
seguida fins llavors, però alhora la reafirmació que Catalunya no renuncia 
a res.
Es tracta d’una transició catalana basada en l’exercici del dret a decidir per 
part del poble de Catalunya sobre el seu futur, amb un horitzó que no té lí-
mits. Sense més límit que el que ens marquem col·lectivament en cada mo-
ment. Un dret a decidir que té la seva força i el seu fonament en la llibertat i 
en la democràcia. Dos elements que no haurien d’incomodar ningú.
Dret a decidir sense límits vol dir que Catalunya vol seguir treballant per la 
seva plenitud nacional i no renunciar a l’estat propi. Però alhora, es planteja 
un gran objectiu a curt termini, una primera estació: la hisenda pròpia.
Hisenda pròpia vol dir poder decidir sobre els nostres impostos, sobre la 
nostra capacitat fiscal. Es tracta de poder disposar del màxim poder polític, 
de plena sobirania sobre els nostres recursos, sobre el nostre propi esforç fis-
cal. Es tracta de poder decidir lliurement. En aquest sentit, des de Conver-
gència	i	Unió	apostem	per	un	Pacte	Fiscal	en	la	línia	del	Concert	Econòmic.	
Es tracta de la corresponsabilitat fiscal portada a l’extrem, amb l’acceptació 
de totes les seves conseqüències. 
Volem sortir del café para todos, de la negociació multilateral. Aspirem a un 
model singular adaptat a les necessitats de Catalunya i basat en la negociació 
bilateral, entre la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol. Dit d’una al-
tra manera, volem sortir de la situació de permanent dèficit fiscal en la que 
ens trobem: l’Administració central de l’Estat i els ens que en depenen ob-
tenen de Catalunya el 19,7% del total dels seus ingressos, però hi destinen 
només l’11,2% dels seus recursos, que són majoritàriament discrecionals. 
El percentatge que no torna (la diferència entre el que contribueix i el que 
rep Catalunya) és equivalent al 40% dels tributs detrets de Catalunya. Això 
implica que per cada euro que l’Administració central recapta a Catalunya 
(excloent la Seguretat Social i l’atur), 43 cèntims no es gasten aquí. Això 
equival a un dèficit fiscal anual del 8% del PIB català. I aquest desequilibri 
es manté amb independència de si l’Estat espanyol té dèficit o superàvit. 
Aquest espoli fiscal, que a 2009 ja arribava als 19.409 milions d’euros; l’in-
compliment dels acords econòmics del sistema de finançament per part de 
l’Estat més les despeses per la seva deslleialtat suma 11.000 milions d’eu-
ros; la hipoteca sobre les finances de la Generalitat per, entre altres coses, 
l’herència de la gestió econòmica del Tripartit (dels deutes a bancs, despesa 
diferida, compromisos sense consignació, etc., tot plegat prop de 100.000 
milions d’euros). La conclusió d’aquestes dades, conjuntament amb la greu 
crisi econòmica, és la necessitat imperiosa d’aconseguir un nou model de fi-
nançament que permeti a Catalunya el progrés i el benestar dels catalans.

Eusebio Argueta 
Grup Municipal ICV-EUA

NI UNA PERSONA SOlA FRENTE A lA CRISIS

El 2012 está resultando más difícil de lo que esperábamos. El aumento del 
paro, de desalojos o de empresas que cierran están sobrepasando las cifras 
más pesimistas. Ante esta avalancha de cifras negativas y su derivada en si-
tuaciones personales muy difíciles, los partidos políticos tenemos una triple 
obligación; en primer lugar, analizar con coherencia la situación actual, or-
denándola y dándole un cierto sentido; en segundo lugar, plantear modelos 
sociales y económicos alternativos que sean la base de la salida a la actual 
situación; en tercer lugar, poner ideas concretas encima de la mesa coheren-
tes con el modelo propuesto que sirvan de tabla de flotación para quienes 
se están hundiendo a causa de la crisis. Y estas tres obligaciones han de estar 
en el centro del debate político de cada partido de manera interna y con el 
resto de la sociedad de manera abierta.
Hacía mucho tiempo que no se oía hablar tanto de política como en la actu-
alidad. Y además, nunca las ideas propuestas por ICV-EUiA han tenido tanta 
difusión entre la población (austeridad, sostenibilidad económica y ambien-
tal, dación en pago, alquiler social, banca pública, banca ética, equidad, refor-
ma fiscal…) y el resto de partidos políticos. Este momento de crisis ha de ser 
el de la política en mayúsculas, de la búsqueda de alternativas viables, cohe-
rentes y contrapuestas al modelo actual. Porque, contrariamente al discurso 
oficial de los partidos conservadores (PP-CiU) en el poder: hay alternativa. 
Es más, la alternativa es necesaria para salvar la democracia. Sin alternativa no 
hay democracia; no hay libertad.
En Badia, ICV-EUiA nos hemos propuesto cumplir con las obligaciones 
anteriormente expuestas. En primer lugar, hemos desarrollado un análisis de 
la actual crisis como manifestación de una crisis ambiental y energética más 
profunda, efecto de la competencia por recursos baratos, por la necesidad de 
producir creciendo infinitamente y la avaricia de una minoría que defiende 
un modelo económico (el capitalismo financiero y especulativo) que arrastra 
a la mayoría a una situación insostenible. En segundo lugar, hemos propu-
esto un modelo social y económico alternativo con la propuesta del New 
Green Deal: una revolución tecnológica “verde” que genere empleo, reduzca 
el consumo energético y democratice el acceso y la producción de energía 
en la que los poderes públicos tengan una incidencia importante. Este New 
Green Deal, acompañado de un impulso de los servicios públicos generará 
un estado de bienestar financiado a través de impuestos justos y progresivos 
luchando contra el fraude fiscal y después de una verdadera reforma fiscal. En 
tercer lugar, en Badia hemos propuesto medidas concretísimas para ayudar 
a quienes peor lo pasan al posibilitar la aprobación del presupuesto para este 
2012 y hemos incorporado medidas como la inclusión de 60.000€ destinada 
a un plan de empleo local, o el abrir alguna partida del presupuesto a la parti-
cipación para el 2013, o el mejorar en 20.000 € la partida para participación, 
o como el compromiso de estudiar la creación de la protección civil en Badia 
o el reducir las aportaciones municipales a los partidos políticos. 
Seguiremos trabajando y luchando hasta conseguir lo mejor para nuestro pu-
eblo en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros vecinos. Para 
conseguirlo necesitamos ser muchos más en todo este proceso de lucha para 
cambiar las cosas en tiempos de crisis. ¡Contamos contigo!

Raúl Ortiz 
Grup Municipal de Plataforma per Catalunya

ESTImADOS vECINOS/AS

Hace ya más de un año que Plataforma por Cataluña esta pre-
sente en este Ayuntamiento y a lo largo de este tiempo ha ido 
viendo como las cosas están cada vez peor y cómo el resto de 
grupos políticos se posicionan en contra de todas las mociones 
presentadas por nuestro partido durante lo que llevamos de le-
gislatura para que primero sean los de casa.
¿Les importa más a los políticos de este consistorio ayudar a los 
inmigrantes que a la gente de casa?.
Desde que democráticamente los ciudadanos badienses nos 
otorgaron su confianza hemos recibido insultos de los menos 
indicados, pero aún así seguiremos diciendo lo mismo que el 
primer día, que creemos que nuestra gente se merece ser más 
tenida en cuenta que nunca y que se merece ser ayudada más 
intensamente ya que corremos unos tiempos extremadamente 
difíciles para todos y cada uno de nosotros, y es por ello por lo 
que Plataforma por Cataluña seguirá luchando firmemente en 
este Ayuntamiento a pesar de que no nos lo pongan fácil. Sin 
embargo esperamos que a partir de ahora y a través de este me-
dio por lo menos podamos hacer llegar a todos los badienses las 
posturas que va adoptando Plataforma por Cataluña, las moci-
ones que vamos presentando y a qué fin van llegando.
Por nuestra tierra, por nuestro modo de vida, por nuestra iden-
tidad.
Nuestro más cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudada-
nas de Badía.

       
Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics 

Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits 
polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits polítics Partits

Opinió
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Cloenda del Projecte Cruïlla

L’acte va ser presidit per l’alcal-
dessa de Badia del Vallès, Eva 
Menor; el director general i la 
directora adjunta de Serveis Ter-
ritorials d'Ensenyament del Va-
llès Occidental, Lluís Baulenas 
i Empar García; la directora de 
l’institut Badia del Vallès, Cha-
ro Tomás i la directora de l’ins-
titut	 Federica	Montseny,	Maite	
Serrano.
L’alcaldessa de Badia del Va-
llès, Eva Menor, va agrair la 
col·laboració de les empreses, 
“ja que ajuden a millorar les 
competències sociolaborals de 
l'alumnat, fomentant habilitats i 
capacitats que els ajuden a enca-
rar el seu futur formatiu i labo-
ral”, va manifestar. Pel que fa a 
la crisi que afecta en major me-
sura, les persones sense titulaci-
ons postobligatòries, l’alcaldessa 
va ressaltar la importància de la 
“corresponsabilitat” de tots els 
agents implicats per assolir l’èxit 
de l’alumnat.
El director dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament del Va-
llès Occidental, Lluís Baulenas, 
va exaltar la importància del 

projecte, donat que “és el pri-
mer contacte que els joves te-
nen amb el món laboral”. Tam-
bé va ressaltar que el projecte 
“fomenta la continuïtat en els 
estudis postobligatoris” i ajuda 
“que s’obrin noves oportunitats 
per a obtenir un millor futur”. 
Les directores dels dos instituts 
van corroborar la importància 
del projecte, d’una banda, per 
“la implicació de l’alumnat i 
del professorat” i de l’altra, per-
què “el projecte obre una fines-
tra a la vida real”.
El projecte ha inclòs diferents 
actuacions per als dos cursos. 
Pel que fa als alumnes de ter-
cer d’ESO, es van portar a ter-
me dos tallers: un taller de cuina 
i el de construcció d’una barca. 
Durant l’acte es van presentar 
ambdós projectes. El de cuina 
a través d’un powerpoint i el de 
la barca, mostrant la barca físi-
cament a tots els assistents. Tant 
els professors com els alumnes 
van explicar les seves vivències 
enriquidores en el desenvolu-
pament dels tallers. Al final de 
l’acte, els alumnes del taller de 

cuina van oferir un refrigeri a 
tots els assistents a l’acte.
Els alumnes del mateix curs 
també van realitzar una altra 
activitat relacionada amb el co-

neixement d'empreses. Els tes-
timonis d’aquesta activitat van 
manifestar que “van prendre 
consciència de la importància de 
continuar els estudis”, gràcies a 

les visites que van fer a diverses 
empreses de l’entorn.
Els alumnes de quart d’ESO, 
també van explicar les seves ex-
periències entorn dels dos pro-

jectes realitzats. D’una ban-
da, una testimoni va explicar 
“de quina manera havien pres 
consciència de la importància 
de continuar els estudis” amb 

el crèdit d’orientació, desti-
nat a l’orientació acadèmica 
i professional. D’altra banda, 
els alumnes que havien realit-
zat estades en empreses van re-

bre un diploma acreditatiu de 
les hores realitzades i van ma-
nifestar la importància “d’ha-
ver après els diferents rols dins 
d’una empresa. n

El 19 de juny, la Sala Polivalent de la biblioteca Vicen-
te Aleixandre va acollir l’acte de cloenda del projecte 
Cruïlla, un projecte d’atenció educativa a la diversitat 
de l’alumnat de secundària i dirigit a l’alumnat d’Aula 

Oberta. L’objectiu del projecte ha estat motivar l’alumnat 
perquè no abandoni prematurament els estudis, acce-
deixi a l’educació postobligatòria i construeixi un projec-
te de vida personal.

Durant el 2010 i el 2011 s'ha 
portat a terme a Badia el De-
bat familiar: cultivem l’educa-
ció a Badia del Vallès. Es tracta 
d'una proposta que vol visibi-
litzar les famílies com a agents 
educadors i socials centrals per 
a la comunitat, i promoure una 
reflexió sobre l'educació al nos-
tre municipi. 
 El Debat familiar va iniciar-se 
amb un qüestionari que havi-
en d’omplir conjuntament els 
membres de les famílies parti-
cipants (entre 3r de primària i 
4t d'ESO). El qüestionari plan-
tejava un diàleg entre gèneres i 

entre generacions sobre la im-
portància del fet educatiu i aju-
dava les famílies a interrogar-se 
sobre la seva relació amb ell. 
Es va recollir informació sobre 
180 famílies, amb un partici-
pació total de 500 persones. El 
qüestionari i la seva correcció 
van ser realitzats pel Departa-
ment de Psicologia Evolutiva i 
de l'Educació de la Universi-
tat de València, actualment els 
màxims experts en l'instrument 
Debat	Familiar.
Amb el qüestionari i la seva 
correcció no acaba el Debat 
familiar. Ara cal retornar les 

conclusions a les famílies 
i seguir debatent els temes 
que han anat sorgint i que 
són molts. Per exemple: un 
96,8 % dels pares i mares 
preveuen dificultats en el 
futur educatiu dels seus fills 
i filles, les famílies s'autoin-
culpen com a màxims respon-
sables del fracàs escolar, l’ex-
pectativa d’estudis superiors 
(un 47'7%) és clarament molt 
baixa, hi ha contradiccions im-
portants pel que fa a la satisfac-
ció amb l’escola...
Com a conclusió general dels 
continguts del Debat familiar, 

podem afirmar que la proble-
màtica escolar a Badia i la vi-
sió que en tenen les famílies 
genera importants contradic-
cions i dubtes. El proper mes 
d'octubre presentarem els re-
sultats en públic i seguirem 
treballant amb l'objectiu de 

millorar la qualitat de l'edu-
cació a Badia i les oportu-

nitats educatives dels nos-
tres infants i joves, en 

un moment en el qual 
ha quedat totalment 

clar que, sense for-
mació, no hi ha 
futur. n

Debat familiar: cultivem l’educació a Badia del Vallès

Educació

Alumnes premiats i empreses col·laboradores
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Campus Ítaca

El 21 de juny va tenir lloc l’ac-
te de cloenda del Campus Ítaca a 
l’Hotel Serhs Campus de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 
un acte en el que l’alumnat par-
ticipant va exposar davant dels 
seus familiars, institucions i enti-
tats col·laboradores, els diferents 
projectes que han treballat du-
rant la seva estada al campus. 
El Campus Ítaca consisteix en 
una estada de dues setmanes du-
rant els mesos de juny i juliol, 

en la qual l’alumnat participant 
(nois i noies de 15 anys que han 
acabat 3r d’ESO) realitza un se-
guit d’activitats que tenen com 
a objectiu incentivar-los a conti-
nuar la seva formació acadèmica 
un cop finalitzada l’etapa obli-
gatòria. Alhora, el programa, 
vol ser un espai de convivència 
entre alumnat d’entorns soci-
als diversos i potenciar l’ús del 
català com a llengua vehicular. 
Durant aquest curs acadèmic 
han participat en el projecte un 
total de 8 alumnes de l’Institut 
Badia del Vallès i 8 alumnes de 
l’Institut	 Federica	 Montseny.	
Aquests van rebre, durant l’ac-
te, els diplomes acreditatius de 
la seva participació.
El perfil d’alumnat al qual va 
adreçat és el d’estudiants amb 
bones capacitats acadèmiques 

però, que per diferents motius, 
algunes vegades, no se senten 
atrets per l’opció de continuar 
estudiant. Sovint, tampoc no se 
n’adonen de la importància de 
la formació per al seu futur pro-
fessional i laboral, que encara 
veuen molt llunyà. 
La realització d’aquest projecte 
és una iniciativa de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
que compta amb el patrocini del 
Banco de Santander. Tanmateix, 
per a que el projecte es pugui 
portar a terme, compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès.
A més, la UAB i el Banco San-
tander han concedit durant els 
darrers tres cursos acadèmics 
les Beques Salari Ítaca. És vo-
luntat de la UAB que l’alumnat 
beneficiari de les beques salari 

Ítaca-Santander, pertanyi a cen-
tres participants en el programa 
Campus Ítaca.
Aquestes ajudes han estat adjudi-
cades a estudiants de batxillerat 
amb un alt rendiment acadèmic, 
provinents d’entorns socioeconò-
mics amb dificultats. Les beques 
salari inclouen el pagament de 

500 euros mensuals durant deu 
mesos l’any, renovables mentre 
durin els estudis de grau, sempre 
que es finalitzi l’any acadèmic 
amb totes les assignatures supera-
des. Aquesta beca també, inclou 
la matrícula gratuïta dels anys de 
durada d’un grau impartit pels 
centres propis de la UAB. n

Educació
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Més d'una vintena de sessions 
del projecte d'Acompanyament 
al	Suport	Educatiu	a	les	Famílies	
s'han dut a terme durant aquest 
curs acadèmic a Badia del va-
llès.	El	projecte	ASEF	pretén	do-
nar recursos a les famílies per tal 
de contribuïr a l'èxit escolar dels 
seus fills i filles. 

Aquest projecte està pensat per 
ajudar les famílies en qüestions 
tant concretes com donar suport 
en diferents accions, com: deu-
res, preparació d'exàmens, hà-
bits de treball, organització, entre 
d'altres. Concretament, s’han fet  
sessions grupals amb les famíli-
es de l'alumnat de 5è i 6è de les 

escoles, i de 1r i 2n d’ESO dels 
instituts, que participa als Tallers 
d'Estudi Assistit.
Durant aquest curs acadèmic 
s'han portat a terme un total de 
24 sessions, 6 sessions per nivell, 
on s'ha aprofundit en aspectes 
com: el paper de la família en el 
suport escolar dels seus infants, 

bons hàbits i condicions d’estudi, 
la importància del treball escolar 
i el procés d’ensenyament d’apre-
nentatge, eines per a acompanyar 
en l’estudi, el projecte professio-
nal...
Al mes de març, el Servei d'Edu-
cació de l'Ajuntament de Badia 
del Vallès va ser convidat a expli-
car i compartir l'experiència del 
projecte	ASEF,	a	les	“Jornades	de	
Bones Pràctiques Educatives XII: 
La lluita contra el fracàs escolar, 
experiències locals”, organitzades 
per Educació de l'Àrea de Conei-
xement i Noves Tecnologies de la 

Diputació de Barcelona, i que va 
tenir lloc a Granollers.
En aquesta jornada es van pre-
sentar la selecció d'experiències 
municipals de promoció de l'èxit 
escolar dels municipis de Badia 
del Vallès, Begues, Granollers, 
Santpedor, Terrassa i Vic.
També, s'ha publicat recent-
ment, a la revista Guix (elements 
d'acció educativa, 384) un article 
del Servei d'Educació de l'Ajun-
tament,	 sobre	 el	 projecte	 ASEF,	
en el que s'exposa com va néixer, 
funciona i s'articula aquesta ex-
periència pilot al municipi. n

Jornada acompanyament
Quasi bé un centener i mig de 
persones van participar el pas-
sat	 mes	 de	 maig,	 a	 la	 Jornada	
d'Acompanyament Educatiu a 
Adolescents en Medi Obert, a 
l'Auditori Municipal i al Casal 
de	Joves	de	Badia	del	Vallès.	La	
jornada va ser organitzada pels 
educadors de l’Ajuntament, 
amb el suport de la UAB.
Concretament, van assistir un 
total de 140 persones vingu-
des d'arreu de Catalunya, bà-
sicament personal tècnic de 
diferents ajuntaments i tam-
bé estudiants universitaris. 
L’obertura de la jornada la va 
realitzar l’alcaldessa, Eva Me-
nor, que va destacar “la com-
plexitat de ser adolescent en la 
nostra societat i la desprotec-
ció dels adolescents en una so-
cietat tan agressiva”.

El professor de la UB, Artur 
Parcerisa, va parlar de les carac-
terístiques del treball en medi 
obert i les seves fases. A més, va 
destacar “el temps requerit per 
part dels professionals per po-
der fer treball comunitari i de 
prevenció, fet que hauria de ser 
entès tant pels planificadors i 
polítics, com pels mateixos tre-
balladors socials”.
Jaume	 Funes	 va	 remarcar	 “la	
necessitat d’un treball específic 
amb adolescents centrat en les 
seves necessitats i el seu posi-
cionament real en el món i en 
la societat”. També va incidir 
en “la necessitat que els serveis 
s’adaptin i s’aproximin a ells 
per poder-los donar eines que 
els permetin crear els seus pro-
jectes de vida”.
Després de la pausa, el ca te-

dràtic de la UAB, Xavier Úcar, 
va presentar una taula d’ex-
periències de treball educatiu 
en medi obert integrada per: 
l'Ajuntament de Vitòria-Gas-
teiz; l’associació A Peu de Car-
rer, de Tarragona; el projecte 
de l'Ajuntament de Badia del 
Vallès i una videoconferència 
des de Lisboa amb Hélder Luis 
Santos, de l’associació interna-
cional	d’educadors/es	de	 carrer	
Dynamo.
La sessió de la tarda també va 
ser molt participativa, ja que es 
van realitzar quatre tallers en-
torn els temes de: xarxes, es-
port, centres educatius i treball 
amb minories. 
El treball iniciat en aques-
ta jornada es pot seguir a tra-
vés del bloc de la jornada que 
va recollir les informacions que 

anaven sorgint. La idea és aca-
bar constituint una comuni-
tat de pràctica, amb el suport 

d’una universitat, i mantenir 
una línia de treball de creació i 
transferència de coneixement. n

Projecte d’Acompanyament al Suport 
Educatiu a les Famílies (ASEF)

Educació
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Els focs artificials del diu-
menge 17 de juny van ser 
l’epíleg d’una Festa Major 
que l‘organització qualifica 
com a inoblidable. La mà-
gia de les il·lusions creades 
durant el primer Festival de 
Màgia a la ciutat i les més 
de sis mil persones aplega-
des a la plaça Major, durant 
la tercera edició del Badia 
Street Festival, van fer que 
aquesta edició de la Festa 
Major fos un èxit rotund. 

La festa Major 2012 va 
concloure amb un rècord 
d’afluència. Més de sis mi-
lers de persones, segons 
fonts policials, van aple-
gar-se a una de les activi-
tats més destacades de la 
Festa Major 2012: el Badia 

Street Festival. Aquesta 
tercera edició del Festival 
ha superat amb escreix les 
darreres edicions, conver-
tint l’espectacle en una de 
les majors atraccions de la 
programació i convertint la 
ciutat en seu nacional del 
hip-hop.

La novetat d’aquest any va 
ser la celebració del primer 
Festival de Màgia, organit-
zat per la companyia An-
tonio Díaz i presentat per 
un divertit conductor, Noe 
Blancafort, protagonista 
del darrer anunci Estrella 
Damm 2011. Durant tres 
dies consecutius, l’Auditori 
Municipal va acollir grans 
personatges de la màgia i 
joves promeses en aquest 

món, gràcies al concurs 
amateur que es va celebrar 
durant el Festival. El gua-
nyador d’aquest certamen 
va ser Adrián González, 
amb un espectacle entorn 
de les noves tecnologies. 

El segon lloc va ser per la 
tarragonina Melanie Cacho 
i el tercer lloc, per al ba-
dienc Màgic Brian. La or-
ganització d’aquest primer 
Festival subratlla que “tot 
i no haver pogut omplir 

l’Auditori” se senten molt 
satisfets amb el seu desen-
volupament i apunten que 
“tots els artistes partici-
pants van quedar molt con-
tents”.

El bon temps, la qualitat 
dels espectacles i la bona 
organització en tots ells va 

ajudar que la gent sortís al 
carrer i participés en totes 
les activitats. Els més pe-
tits van poder gaudir de di-
verses activitats com els in-
flables, els llits elàstics i el 
Badia Cosmòpolis, amb nou 
emplaçament i mateix èxit. 
Tots els tallers que van tenir 
lloc al llarg del diumenge 

La Festa Major 2012: màgica festa de
la il·lusió durant tres dies consecutius
La tercera edició del Badia Street Festival conclou amb rècord d’assistència i el Primer Festival de Màgia commou la il·lusió

Torneig de partides ràpides d’escacs a càrrec dl Club d’Escacs i Cultura

Danses escolars de sardanes amb els alumnes de badia al Parc Joan Oliver

Jornada esportiva per la diversitat funcional a càrrec de la Fundació Tallers

Els Gegants Joan i Helena

Especial Festa Major 2012

XXXII Torneig de Futbol Formatiu i de l’Amistat al Camp de Futbol Municipal Sergio 

Busquests Burgos
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al Parc de Joan Oliver de-
dicats a infància, petita in-
fància i família van deixar 
patent que els més petits po-
dien apropiar-se del carrer i 
jugar durant hores i hores 
a tallers tan originals com: 
l’espai sensorial, la xarxa 
de mitges, les caixes blan-
ques, l’empaperat i molts 
més. Moltes de les famílies 
que es van apropar al parc 
durant el diumenge, van ex-
pressar la satisfacció de l’or-
ganització d’activitats per 
als més petits.

El tret de sortida de la gran 

oferta cultural que hi havia 
programada per divendres, 
el va donar una activitat 
pensada per als infants i per 
a tota la família: la IV Gim-
cana Tastallengües de Festa 
Major, a càrrec del Servei 
Local de Català i la bibliote-
ca Vicente Aleixandre, amb 
la col·laboració del Casal 
dels Infants. Unes 50 perso-
nes, la majoria d’elles inte-
grades en equips, van resol-
dre les diferents proves de 
la gimcana distribuïdes per 
la plaça de l’Ajuntament 
i voltants, el Mercat i el 
Complex Esportiu. Després 

del repartiment de premis 
als tres primers guanyadors, 
es van repartir obsequis a 
tots els participants que ha-
vien acabat la gimcana. A 
les 20.30 h, després de gau-
dir dels gegants Joan i He-
lena, els Capgrossos i la co-
lla de Gralles i Timbals, la 
gent va poder sentir el Pre-
gó de Festa Major, a càrrec 
d’un dels personatges més 
carismàtics del programa 
de TV3 Crackòvia, l’exju-
gador madrileny “Guti”, 
interpretat per l’actor Xavi 
Serrano, que va aixecar pas-
sions entre els espectadors 

més joves. Des del balcó de 
l’Ajuntament i prèviament 
presentat per l’alcaldessa, 
Eva Menor, va fer que tot 
els assistents concentrats a 
la plaça Major, coregessin 
la seva coneguda frase “pim 
pam la fiestaca va a empe-
zar” a cop de braç enlairat. 
Entre bromes pròpies del 
personatge que caracterit-
zava, “Guti” va fer una pre-
sentació del programa de 
Festa Major, parlant en clau 
irònica de les bondats de la 
ciutat i va destacar “Badia 
del Vallès com a bressol de 
grans esportistes”. 

Tot seguit, i a diferència 
d’anys anteriors, el XV Fes-
tival de Rock que organitza 
l’AIGMB, Badia’N’Rock, 
es va celebrar en el Casal 
de Joves, un escenari que 
va afavorir el bon ambient 
i la germanor dels assis-
tents. Alhora, el Recinte Fi-
ral acollia una exhibició de 
balls folklòrics a càrrec de 
les Amigas de la Cultura.

Ben entrada la nit, els dos 
escenaris de la ciutat van 
oferir diferents actuacions 
que van conquerir el públic 
assistent. D’una banda, la 

plaça Major va congregar 
multitud de joves dispo-
sats a ballar fins ben entra-
da la matinada amb la dis-
comòbil i d’altra, a l’altre 
emplaçament de la ciutat, 
el recinte Firal, i per segon 
any consecutiu, va actuar 
el grup badienc de flamenc 
Prefiero Soñar, que va tor-
nar a fer somiar als nom-
brosos espectadors. 

El dissabte, milers de jo-
ves esperaven, sens dubte, 
la tercera edició del festival 
de hip-hop, ja consolidat, a 
Badia del Vallès: el Badia 

Gimcana de personatges de contes i pel·lícules de dibuixos animats a càrrec del 

SLC, la Biblioteca i el Casal d’Infants. Colla de Gralles i Timbals acompanyant els gegants i capgrossos El “Guti” del Crackòvia durant el Pregó

Exhibició de balls folklòrics a càrrec de les Amigas de la Cultura Badia’n’rockActuació de “la Banda del Coche Rojo”

Especial Festa Major 2012
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Assistents al concert de “Prefiero Soñar” Ballant amb la Discomòbil

Agrupació Musical de Badia del VallèsExhibició club de karate de Badia

Street Festival. La tercera 
edició d’aquest festival va 
aplegar més de 6.000 perso-
nes, superant l’afluència de 
les darreres edicions. Des 
de les 18 hores i fins pas-
sades les 3 de la matinada, 
un cop més, els gairebé set 
milers d’assistents van po-
der gaudir de l’àmplia pro-
gramació, des de Bboying, 
la tradicional Batalla de 
gallos, i les grans actuaci-
ons d’artistes reconeguts 
del panorama nacional del 
hip-hop. El cartell va estar 
format per: Capaz, Falsa-
larma, Badia Street Team, 
Piezas&Jayder; Tosko&Jah 
Nattoh, Gran Pueblo, Sil-

va&Warha, San grexSan gre 
Bboybattle 3Vs3.

Paral·lelament al Festival 
de hip-hop, però al Recinte 
Firal, la Banda del Coche 
Rojo, encenia els motors 
de tot el públic que es tro-
bava allà concentrat i els 
va fer ballar, a ritme de 
versions, fins altes hores 
de la matinada.

Com ja és tradició, es va ce-
lebrar al pàrquing del Mer-
cat Municipal la XV Edició 
de Trobadia i VIII Mostra 
Gastronòmica”, una mostra 
de folklore i gastronomia 
que s’ha consolidat amb 

el temps i que va delitar el 
paladar de la gran quanti-
tat de gent que va tastar els 
plats típics de les diferents 
comunitats autònomes i 
dels diferents països d’ar-
reu del món.

D’altra banda, també van 
comptar amb molta partici-
pació les diferents exhibici-
ons i actuacions celebrades 
al Recinte Firal: l’espec-
tacle de Bollywood que se 
celebra per tercer any con-
secutiu, l’exhibició infantil 
de ball Jazz Fusion, a càrrec 
de l’AMPA Las Seguidillas, 

l’actuació musical infantil 
de l’Associació Amics de la 
Música, l’exhibició de ball 
del grup d’aeròbic infantil, 
els balls de saló amb l’Aca-
demia Javi y Maika i un bon 
nombre d’activitats més ce-
lebrades al llarg del cap de 
setmana i en altres indrets, 
com: l’actuació de la Coral 
Ginesta i la Coral A Qua-
tre Veus de Barberà del Va-
llès, celebrada a l’Església 
Mare de Déu de la Mer-
cè; la Ballada de Sardanes 
amb la Cobla Principal de 
l’Escala i Badia Sardanis-
ta; la trobada de bolilleras 

o el Tai-txi a càrrec de la 
Casa Regional Castilla-La 
Mancha, al parc de Joan 
Oliver; la Cercavila Mu-
sical a càrrec de la Banda 
de Cornetas y Tambores de 
la Cofradía Padre Jesús de 
Nazareno; el Concurs de 
Truites a càrrec de l’As-
sociació de Veïns de Badia 
del Vallès o l’emotiva in-
auguració de la plaça de les 
Flors, entre moltes altres 
activitats més. 

Un any més, la Festa Major 
va servir d’aparador a les 
entitats del municipi per 

mostrar les activitats soci-
als, esportives, artístiques 
i musicals que preparen 
durant tot l’any. Cal des-
tacar la gran afluència de 
públic a les activitats es-
portives, com: l’exhibició 
del Club de Judo Badia, el 
Torneig d’Escacs, la Copa 
Catalana Infantil de Nata-
ció, l’exhibició d’Abadá 
Capoeira, l’exhibició de 
Karate o les 18 Hores de 
Futbol al Camp Municipal 
Sergio Busquets Burgos i 
moltes més que es van ce-
lebrar durant els tres dies 
de Festa Major.

Copa Catalana Infantil de Natació

II Trobada d’Escriptors de Grafit “Badia Style”

Especial Festa Major 2012
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Troba’m a la festa major!
Durant la festa major 
d’enguany heu pogut 
trobar, a diferents in-
drets del municipi, unes 
bafarades on s’hi podien 
veure diverses professi-
ons i els seus estudis cor-
responents. Aquests car-
tells formen part de la 
campanya “Tens futur”, 
que any rere any, inicia 
l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de motivar al nos-
tre jovent a formar-se, i 
a buscar aquelles sorti-
des professionals que més 
s’avinguin a les seves ca-
racterístiques personals i 
projecte de futur.
Tenint en compte la si-
tuació actual on el 70% 
de les persones aturades 
no han accedit a estudis 
post-obligatoris, una for-
mació de llarg recorregut 
és cada cop més necessà-
ria. És per això, que s’ha 

volgut oferir al jovent di-
ferents alternatives d’es-
tudis, per tal de fomentar 
la reflexió i la motivació 
vers sortides professionals 
no sempre conegudes. 
Les professions que s’han 
pogut veure a la campa-
nya han estat una mos-
tra de la múltiple oferta 
que podem trobar al ter-
ritori, on s’hi han vist re-
flectits els diferents grups 
professionals i les diver-
ses possibilitats d’estudis 
post-obligatoris (Cicles 
Formatius	de	Grau	Mitjà	
i de Grau Superior, estu-
dis Artístics i Esportius i 
formació Universitària).
Seguint amb l’objectiu 
de fomentar la reflexió, 
des de ben petits, so-
bre els projectes de futur 
formatiu, el dissabte al 
matí	al	Parc	Joan	Oliver,	
i el diumenge a la tarda 

a	 l’Espai	 Jove,	un cente-
nar d’infants i joves van 
poder decorar una xapa 
personalitzada amb allò 
que els agradaria dedi-
car-se quan siguin grans, 
i omplir unes bafarades 
gegants amb els seus de-
sitjos formatius i profes-
sionals de cara el futur.
En la mateixa línia d’ac-
tuació, l’Ajuntament de 

Badia del Vallès ofereix el 
servei d’Orientació l’Ei-
na; un servei que dóna 
suport a l’elaboració d’iti-
neraris formatius a joves i 
a les seves famílies. Ens 
podeu trobar diàriament 
i amb cita prèvia a l’edi-
fici	 del	 Casal	 de	 Joves	
(telèfon: 93.729.46.51, 
e-mail: tet.eina@gmail.
com). n

Inflables per als més petits al parc Joan Oliver L’Alcaldessa Eva Menor i el regidor de Cultura al Badia CosmopolisCorrefoc de la colla de Diables de Badia i altres colles convidades

“Cuidar a les persones és fer salut mental”

XIII Mostra Gastronòmica

Especial Festa Major 2012
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El Badia Street Festival durant les actuacions de la tarda

L’escenari

Actuació durant el Festival

Més de 6000 persones van passar pel Festival de Hip HopLa plaça Major plena

Badia
Street
Festival

Especial Festa Major 2012
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Badia, la ciutat dels infants

Diu Tonucci que “els pobles i les ciutats han deixat 
de ser el lloc dels infants”. Els cotxes, la pressa, 
les necessitats dels adults fan que acabem rele-
gant el seu desig de jugar, de saltar, d’experimen-
tar amb allò que el medi els proposa. I els acabem 
tancant en parcs, dient-los contínuament a què 
poden i a què no poden jugar, com ho han de fer... 
I les seves rialles ja no són tan sorolloses. 
Durant els dies de Festa Major, des del Servei d’In-
fància de l’Ajuntament es va intentar trair aquesta 
lògica i es va convertir Badia en el lloc dels in-
fants. Amb una oferta d’activitats unificades per 
als nens i les nenes de 0 a 12 anys, es va omplir 
el parc de Joan Oliver dels seus dibuixos, les se-
ves veus, els seus experiments, els seus jocs... 
I es va intentar fer partint de propostes obertes, 
creatives i basades en l’experimentació. 
La pretensió va ser que aquest espai fos un 
pretext perquè els grans, aquells que cada dia 
acompanyen els infants (avis, àvies, mares, pa-
res, tiets, tietes...) poguessin pensar i prendre 

consciència de les necessitats reals dels infants. 
Tonucci, amb les seves meravelloses vinyetes, va 
ser el mestre de cerimònies. Mitjançant la seva 
ploma sap expressar com ningú allò que l’esperit 
dels nens necessita.
Des del Servei d’Infància creiem que la Festa 
Major va acabar sent un escenari privilegiat per 
comprovar un cop més, que els nens i les ne-
nes necessiten poc més que fang, aigua, papers i 
pintures... Necessiten un espai on poder-se mou-
re amb llibertat amb la seguretat que els dóna la 
mirada respectuosa dels adults. I necessiten, això 
sí, un compromís creatiu per part nostra. Que 
sortim de la lògica que ens empenta a comprar 
milers de joguines per tenir-los entretinguts, per-
què el que volen és temps i mirada; i necessiten 
també viure en una ciutat que viu com un privile-
gi escoltar la rialla dels nens omplint els carrers 
amb els seus jocs...
És ben senzill: Badia, ha de ser la ciutat dels in-
fants! Durant la Festa Major i sempre.

Primer premi del Concurs de Màgia amateur

Actuació del badienc “Màgic Brian”

El mag Sasha

Primer Festival de Màgia

Especial Festa Major 2012
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El mes de maig, va tenir lloc a la 
Biblioteca Vicente Aleixandre un 
emotiu acte per celebrar el 35è 
aniversari del Centre Cultural 
Nova Badia i l’acomiadament de 
la seva revista.
La taula presidencial de l’acte es-
tava formada pel Molt Honorable 
Senyor	Jordi	Pujol,	expresident	de	
la Generalitat de Catalunya; el di-
rector de Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya, Antoni Molons; l’alcaldessa 
de Badia del Vallès, Eva Menor; el 
president del Centre Cultural, Ra-
mon Carreras; i la directora de la 
revista digital, Mònica Escolà. El 
director del Centre Cultural i de 
la	revista	NovaBadia,	Josep	Oñate	
va conduir tot l’acte.
A l’acte van assistir nombroses 
persones i algunes d’elles, “les 
que sempre han estat al costat del 
Centre Cultural” va manifestar 
en	Josep	Oñate,	van	rebre	un	re-
cord de l’ultima portada del nú-
mero 150 de la revista Nova Ba-
dia. En finalitzar l’acte va tenir 
lloc un petit refrigeri per a tots 
els assistents.

El primer torn de paraula va ser 
pel president Ramon Carreras, 
que va explicar la seva experièn-
cia al Centre Cultural i la seva es-
treta relació amb la revista. Segui-
dament,	el	director,	Josep	Oñate,	
va recordar els inicis del Centre 
Cultural i de la revista Nova Ba-
dia, una revista que va qualificar 
de “reivindicativa des dels inicis, 
fins al final”. Oñate va fer una 
repàs a les tasques desenvolupa-
des pel Centre Cultural, com la 
recopilació de la història de Ba-
dia, a través dels 3 volums editats 
o el material audiovisual que s’ha 
anat compilant des dels inicis.
Tot i la complicitat que van ma-
nifestar	 amb	 l’expresident	 Jordi	
Pujol i com aquest va qüestio-
nar l’acomiadament de la revista, 
Oñate va aprofitar per acomia-
dar-se de les seves tasques com a 
director del Centre Cultural i va 
assolir un to reivindicatiu en refe-
rir-se a la manca de subvencions 
per part de la Generalitat, “per 
poder tirar endavant la revista”. 
El director de Nova Badia va ma-
nifestar que es trobava “cremat, 

esgotat i buidat “, alhora que es 
congratulava “de la bona feina 
duta a terme”. Oñate va parlar de 
l’era digital i va aprofitar per do-
nar-li la paraula a la directora de 
la revista digital, Mònica Escolà, 
qui va explicar la nova aposta en 
la versió digital.
Seguidament, el director de Mit-
jans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya, Antoni Mo-
lons, va manifestar la seva passió 
pel món local i la importància de 
la comunicació de proximitat en 
un món globalitzat. Al·ludint al 
títol de l’últim número de la re-
vista Nova Badia “Bona nit”, 
Molons va deixar entreoberta la 
possibilitat d’estudiar la continu-
ïtat de la revista, dient que “des-
prés de la nit ve el dia”.
L’alcaldessa, Eva Menor, va ma-
nifestar que tenia un “sentiment 
agredolç” ja que d’una banda, 
se celebrava el 35 aniversari del 
Centre Cultural i de l’altra es 
presentava l’últim número de la 
revista Nova Badia. En aquest 
sentit, va ressaltar i agrair la bona 
feina duta a terme pel Centre 

Cultural, tant en la seva tasca en-
vers la llengua catalana, com en 
les tasques realitzades en la com-
pilació de la història de Badia en 
els tres volums editats, els arxius 
audiovisuals o a través de la revis-
ta. Menor va subratllar la impor-
tància de la “llibertat d’expressió” 
coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial de la Llibertat de 
Premsa, i va posar de manifest la 
rellevància del bon periodisme i 
“dels mitjans de comunicació 
lliures, pluralistes i independents” 
com a òrgans que propicien soci-
etats lliures i democràtiques.
Per	 últim,	 Jordi	 Pujol	 va	 posar	
de manifest la seva aflicció per la 

desaparició de la revista, i va apel-
lar a continuar lluitant per la seva 
subsistència. Va exaltar la figura 
del	 director,	 Josep	 Oñate,	 com	
a “guerrer de batalles no fàcils”. 
L’expresident Pujol va explicar la 
seva afinitat personal amb la ciu-
tat badienca, ja que la considera 
“un repte social” en convivència, 
cohesió social i fins i tot en ma-
tèria lingüística. Pujol va recor-
dar que sota el seu mandat, va 
construir una de les primeres bi-
blioteques de Catalunya a Badia 
i va ressaltar la importància que 
Badia continués essent indepen-
dent, fent memòria històrica del 
municipi.  n

El Centre Cultural Nova Badia celebra el 35è 
aniversari i acomiada la seva revista

D’esquerra a dreta: Josep Oñate, Ramon Carreras, Antoni Molons, Jordi Pujol i Eva Menor

Actualitat
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Davant de l’èxit dels cafès tertú-
lies organitzats per la Comissió 
de Gent Gran del Pla Comuni-
tari durant l’any 2011 al Casal 
d’Avis, aquest any la comissió 
ha procurat donar continuïtat 
a aquestes trobades, i per això 
ha proposat a les infermeres del 
CAP Badia del Vallès dinamit-
zar-les, gràcies al coneixement 
que tenen d’aquest col·lectiu. 
S’han realitzat dues sessions fins 
ara, una sobre el tema de la feli-
citat i l’altre sobre el tema de la 
soledat, que va suggerir la ma-
teixa comissió, sent un tema de 
preocupació per a la gent gran 
del nostre municipi. Aquestes 
trobades són una oportunitat 
perquè la gent gran pugui parlar 
i intercanviar sobre temes d’in-
terès, i això de forma entretin-
guda, ja que les dues infermeres, 
Manoli	Fuentes	i	Carme	Llumà,	
referents per a molta gent de Ba-
dia, animen el debat amb reco-
manacions, jocs... S’agraeix la 

seva implicació i s’anima la gent 
gran de Badia a participar en 
aquests cafès tertúlies!

El Voluntariado Social 

Te preocupan las personas? ¿Si-
entes que el mundo es injusto y 
crees que nadie hace nada para 
cambiarlo? Si crees que todos po-
demos ayudar a cambiar el mun-
do y que nadie te pagará nada. 
Se trata solamente de contribu-
ir para que una persona que ne-
cesita ayuda la reciba o para que 
si se siente sola triste esté acom-
pañada y más contenta, que si-
enta que alguien la aprecia. Ésta 
es la mejor recompensa. 
¡Colabora con la Asociación de 
Voluntariado Social! ¡Badia del 
Vallès necesita gente como tú!
Si quieres colaborar, ponte en 
contacto con nosotros: 
Hotel de entidades de Badia 
del vallès. Plaza de las entida-
des, 2ª planta, despacho 13. n

Cafès tertúlies
al Casal d’Avis

Una seixantena de badiencs i ba-
dienques van participar el pas-
sat mes de maig, a la Cloenda 
del Cicle de Passejades de Gent 
Gran que organitza la Diputació 
de Barcelona, un acte celebrat 
durant dos dies consecutius, 23 
i 24 de maig, a Puig-reig.
La Colònia de Cal Pons (Puig-
reig) va acollir a quasi un mi-
ler de persones, de 22 munici-
pis d’arreu de Catalunya, que 
van gaudir d’una passejada en 
un dia estiuenc i en un esce-
nari paisatgístic formidable. 
La passejada va transcórrer per 
una distància total de 9,26 Km, 
un recorregut que es va allar-
gar durant gairebé quatre ho-
res. Les persones participants 
van exaltar la bellesa del paisat-
ge i del patrimoni històric i in-
dustrial de la zona. A continu-
ació es van programar diverses 

activitats suaus, com: tai-txi, 
Ioga i Qi gong i una visita a la 
Basílica de Can Marçal.
Com a totes les passejades que 
s’han fet al llarg de l’any, des-
prés del recorregut i de les di-
verses activitats, va tenir lloc el 
dinar de germanor per tal de re-
posar forces. El grup badienc va 
estar acompanyat durant l’àpat 
per l’alcaldessa Eva Menor, que 
va ser l’encarregada d’atorgar els 
posteriors diplomes. 
Després del dinar, tothom que 
ho va desitjar va poder partici-
par d’una sessió de ball, a càrrec 
de dues animadores. Per acabar 
la jornada i després dels parla-
ments d’algunes autoritats, els 
representants municipals dels 
diferents municipis van lliurar 
els corresponent diplomes de 
participació a un representant 
de cada municipi. 

El diputat d’Esports de la Di pu-
tació	de	Barcelona,	Josep	Salom,	
va voler felicitar tots els partici-
pants per “l’esforç de la passe-
jada” i es va congratular per la 
iniciativa, ja que a més, “l’any 
2012 coincideix amb l’any Eu-
ropeu d’Envelliment Actiu”, va 

afegir. Salom va voler agrair la 
tasca dels alcaldes i alcaldesses 
“per la gran implicació amb la 
gent gran” i va aprofitar per par-
lar dels beneficis de l’activitat fí-
sica que “incrementa la qualitat 
de vida i la cohesió social”, va 
apuntar. 

Seguidament, l’alcalde de Puig-
reig, Antoni Clement, es va su-
mar a les felicitacions del Di-
putat cap als participants i va 
aprofitar per a convidar tots els 
assistents a visitar el territori, 
concretament les colònies indus-
trials al voltant del Llobregat. n

Una seixantena de badiencs i badienques participen 
a la cloenda del Cicle de Passejades de Gent Gran

El mes de maig, el Casal de 
d’Avis va acollir una xerrada so-
bre Consells de Seguretat per a 
la Gent Gran, a càrrec de la Po-
licia Local de Badia del Vallès i 
els Mossos d’Esquadra de Bar-
berà del Vallès. La xerrada va ser 
molt participativa, ja que hi va 
haver moltes aportacions i dià-
leg per part dels assistents.
A l’acte van assistir l’inspector 
en cap de la Policia Local de Ba-
dia	del	Vallès,	 Juan	Carlos	Bar-
ranco; la regidora de Gent Gran, 
Montserrat Carbonell; la inspec-
tora en cap de la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Barberà 
del Vallès, Montserrat Estruch i 
l’agent responsable de l’Oficina 
de Relacions amb la Comunitat 
(ORC) de la mateixa Comissa-
ria, Vanesa Casanovas.
Davant més d’una trentena de 

persones, l’agent dels Mossos 
d'Esquadra, Vanesa Casanovas, 
va centrar els seus consells en les 
diferents mesures de seguretat 
que cal prendre per tal d’evitar 
furts al carrer o robaments en 
els domicilis. En aquest sentit, 
va donar una sèrie de consells 
pràctics com: tancar sempre la 
porta amb clau i no obrir-la a 

desconeguts, utilitzar caixes de 
seguretat o en el cas de marxar 
de vacances, evitar donar mos-
tres que s’està fora de la llar. 
Tanmateix, l’agent també va 
aconsellar la millor manera de 
treure diners dels caixers auto-
màtics i fins i tot va explicar les 
estafes més comunes per ajudar 
a detectar-les. n

Una xerrada de seguretat 
per a la gent gran molt 
participativa

Gent gran
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Per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament de Badia del Va-
llès i l’Oficina Local de la Creu 
Roja de Sabadell han signat un 
conveni de col·laboració per fa-
cilitar Lots de Suport Social a la 
població de Badia del Vallès que 
més està patint els efectes de la 
crisi econòmica.
A través d’aquest projecte i amb 
la col·laboració dels seus volun-
taris, la Creu Roja distribueix 
lots amb productes alimentaris i 
higiènics adreçats a famílies que 
tinguin menors a càrrec o a per-
sones en una situació d’especial 
vulnerabilitat (gent gran, perso-
nes malaltes, alt risc d’exclusió 
social...).
El projecte es desenvolupa a Ba-
dia del Vallès des de l’any 2010. 

Els alts nivells d’atur i les reta-
llades de les prestacions socials 
per part d’altres administracions 
han abocat més famílies a sol-
licitar ajuda. Per aquest motiu, 
durant aquest temps, el projec-
te dels lots de suport social s’ha 
consolidat i, malauradament, 
no es preveu que a curt termini 
deixin de ser necessaris.

En la seva línia d’atendre els col-
lectius més desfavorits, l’Oficina 
Local de la Creu Roja de Saba-
dell ha intensificat la seva in-
tervenció en el nostre municipi 
amb d’altres actuacions. Durant 
els mesos d’abril i maig, ha dut 
a terme dos cursos de formació 
per a joves del municipi que es 
trobaven en situació d’atur per 
tal que poguessin obtenir el títol 
de Socorrisme Aquàtic i accedir 
a les ofertes laborals de l’actual 
campanya d’estiu tant a plat-
ges com a piscines. Tanmateix, 
també s’està preparant un altre 
projecte de col·laboració amb 
l’Ajuntament: el de Grups de su-
port emocional a persones en situ-
ació d’atur, que s’iniciarà passat 
l’estiu. n

Durant aquest any es conti-
nuarà mantenint l’activitat 
de natació adaptada per a 
persones amb discapacitat
L’ajuntament i el Club Es-
portiu Horitzó han sig-
nat un contracte de 
col·laboració per tal de 
mantenir durant l’any 2012 
l’activitat de natació adaptada 
per a persones amb discapacitat 
al municipi. 
El Club Esportiu Horitzó  és 
una entitat sense ànim de lu-
cre  adreçada a la promoció i a 
la divulgació de l’activitat física 
i l’esport adaptats a les persones 
amb discapacitats, vist des del 
punt de vista rehabilitador, en 
les seves vessants física, psíqui-
ca	i	social.	Fa	més	de	deu	anys	

que aquesta entitat col·labora 
amb l’ajuntament i desenvolu-
pa els cursos de natació adapta-
da a Badia del Vallès.
Aquests cursets de natació es 
realitzen al poliesportiu mu-
nicipal, els divendres a la tar-
da i dissabte al matí. Per a 
més informació, podeu adre-
çar-vos al Servei de Benestar 
Social de l’ajuntament (telf: 
93.718.16.62). n

Conveni de col·laboració 
amb la Creu Roja

Conveni amb el Club 
Esportiu l’Horitzó

Actualitat

La	 segona	 Fira	 del	 Comerç	 de	
Badia del Vallès, celebrada du-
rant el passat mes de maig, va re-
sultar un èxit de participació. Al 
voltant de 1.200 persones van 
poder gaudir de la gran oferta 
de productes i serveis que es van 
concentrar en la trentena de pa-
rades ubicades a la plaça Major. 
La presidenta de l’Associació de 
Comerciants, Eva Rueda, valo-
ra molt positivament la inicia-
tiva que ha implicat “un gran 
esforç de dinamització per part 
de l’Associació”. A més, es con-
gratula perquè “és la primera 
campanya de comerç d’aquestes 

dimensions que s’organitza al 
municipi”. 
El regidor de Comerç, Antonio 
Sabariego,  va agrair  a l’Associa-
ció de Comerciants el seu esforç 
i dedicació i els va felicitar pel 
bon resultat obtingut. A més, va 
apuntar que “aquest tipus d’ini-
ciatives ajuden en gran mesura, 
a dinamitzar i potenciar el co-
merç local”.  
La campanya d’imatge que es va 
realitzar des de l’Associació de 
Comerciants va resultar un al-
tre	dels	punts	àlgids	de	la	II	Fira	
del Comerç. La presentació de 
la Guia Comercial de Badia i la 

Campanya Per descomptat... es 
compra a Badia, que funcionarà 
al llarg de tot l’any, van tenir una 
gran acollida. Tots els usuaris que 
es	van	apropar	a	la	Fira	van	rebre	
un taló que contenia  74 cupons 
de descompte, vàlids per bescan-
viar en les diferents botigues  i 
parades de mercat associades.
Durant la jornada, també es van 
de sen volupar diverses activitats 
per als més joves i fins i tot, va 
tenir lloc una campanya de medi 
ambient. Els més petits podien  
lliurar un dibuix relacionat amb 
el comerç, a canvi d’un petit ob-
sequi. n

Èxit rotund en la segona edició de la Fira
del Comerç a Badia del Vallès
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Mònica Escolà

Los miembros de la Platafor-
ma de Afectados por las Hipo-
tecas de Badía salieron ayer, de 
la mesa redonda celebrada en 
el Auditorio Municipal, con un 
hilo de esperanza. La problemá-
tica que afecta a muchas fami-
lias del municipio, obligadas a 
firmar un contrato de dación en 
pago con algunas entidades ban-
carias, principalmente Catalu-
nya Caixa, por no poder hacer 
frente a las letras de sus hipote-
cas, no ha sido la solución a sus 
problemas. Ahora es Hacienda 
quien	les	reclama	el	IRPF	de	esa	
supuesta compra-venta, a raíz de 
un fraude que se destapó hace 
dos años en el municipio.
Los pisos de protección ofici-
al de Badía fueron vendidos sin 
control a precios del mercado 
libre y la escritura que se ha-
cía llegar a la sociedad pública 
de la Generalitat de Catalunya 
ADIGSA era legal. Allí se ha-
cía constar el precio que oscilaba 
entre los 6.000 y 50.000 euros.
El problema radicó en que los 
vendedores cobraron una suma 
entre 2 y 5 veces superior a la 
que constaba en la escritura. En 
este asunto se encuentran impli-
cados los propietarios de los pi-
sos, por superar la limitación de 
precios establecida en el régimen 
de viviendas sociales, las entida-
des financieras que concedieron 
hipotecas de hasta 200.000 eu-
ros, los intermediarios inmobi-
liarios que participaron en este 
negocio mediante comisiones 
y los notarios que aceptaron las 
operaciones.
Además, el pasado 26 de junio, 
IU, ICV-EUiA y CHA, presen-
tó en la Comisión de Hacienda 
y Administraciones Públicas del 
Congreso de los Diputados, con 
el apoyo de del PSOE i CiU, 
una propuesta no de ley para re-
clamar	 la	 exención	 del	 IRPF	 a	

los afectados por esta coyuntura 
en Badía del Vallés, ya que es un 
caso particular. Sin embargo, el 
PP votó en contra.
Con el firme objetivo de en-
contrar soluciones, ayer se ce-
lebró en el Auditorio Munici-
pal una mesa redonda donde 
participaron algunos diputa-
dos al Parlament de Catalunya, 
con representación municipal, 
como fueron Salvador Milà 
(ICV-EUiA), Lourdes Ciuró 
(CiU), Isabel López (PSC) y 
Daniel Serrano (PP), respondi-
eron a los afectados que forman 
la PAH de Badía.

Decreto Ley en el Parlament

María Ulloa, portavoz de la 
PAH de Badía introdujo a los 
asistentes sobre el tema a deba-
tir durante la sesión. Leyó un 
manifiesto en el que expuso la 
particularidad existente en el 
municipio sobre la dación en 
pago. “Estas viviendas de pro-
tección oficial se vendieron a 
un precio superior al marcado 
por la ley, con el consentimien-
to de todos los actantes. ¿Quién 
es el responsable? Se nos acusa 
de vivir por encima de nuestras 
posibilidades pero ¿quién deci-
día el precio? Y los bancos ¿por 
qué concedieron hipotecas por 
encima del valor estipulado? 
No nos gusta pagar porque sí. 
Si se nos permite la dación en 
pago, la deuda debe ser condo-
nada”, relató. 
En este sentido, la PAH de Ba-
día recoge firmas cada jueves 
en la Plaza Mayor para apoyar 
la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) para que la dación en 
pago sea retroactiva y se condo-
ne la deuda, como fórmula para 
resolver de este conflicto. 
Precisamente, Salvador Milà 
adelantó, tras la no aprobación 
de la proposición no de ley en 
el Congreso, que el próximo 18 

de julio se presentará un Decre-
to Ley en el Parlament para re-
solver estas irregularidades que 
sucedieron en el pasado, en ple-
na burbuja inmobiliaria, y que 
son el colectivo más vulnerable 
quien se encuentra atrapado en 
este espiral.
“Con la unidad de todos los gru-
pos políticos, se podrá conseguir 
dar marcha atrás a esta situaci-

ón. Las leyes, si son injustas, es-
tán para cambiarse y es en la cá-
mara donde se pueden resolver 
estos problemas sociales. Hay 
que buscar soluciones urgentes 
porque si no ha habido lucro 
en la dación en pago, no tiene 
sentido que Hacienda reclame a 
estas familias este tributo”, co-
mentó al respecto el diputado 
de ICV-EUiA.
Por su parte, Lourdes Ciuró de 
CiU compartió esta misma opi-
nión y admitió que “cualquier 
familia, lo último que deja de 
pagar es su vivienda, su lugar de 
intimidad. En este caso, es una 
medida específica que ocurre en 
Badía y no se ha dado en otros 
puntos del país y sería necesario 

una ley de urgencia para desdra-
matizar esta situación”.
En esta misma línea intervino 
Isabel López de PSC quien ex-
puso que “los políticos estamos 
obligados a apoyar a la PAH de 
Badía porque también es nu-
estra responsabilidad. No se 
cumplió la labor de control de 
las VPO y no damos soluciones 
a estas familias si nos acusamos 

entre los grupos políticos. Es 
necesario que este mensaje cale 
en Madrid para intentar que 
Hacienda no mande a ninguno 
de los afectados ninguna noti-
ficación de apremio porque no 
existió”.
El momento más esperado de 
la tarde fue la intervención de 
Daniel Serrano, representan-
te del PP quien votó en contra 
de la proposición no de ley en 
el Congreso. Su presentación 
se llevó la recriminación de los 
asistentes, ya que, si bien, admi-
tió que “el Gobierno de España 
es consciente de la problemática 
de Badía” sí reconoció que esta 
medida obedece a la ley presu-
puestaria. No obstante, admitió 

que “no se nos puede acusar de 
insensibles y me comprometo 
a hacer de intermediario con el 
Ministerio de Economía y Ha-
cienda para buscar una soluci-
ón a este problema particular 
y me pongo a disposición de la 
PAH”.
De hecho, Serrano confirmó 
que durante el mes de septiem-
bre los miembros de la PAH re-

cibirían una respuesta. Mien-
tras que la alcaldesa de Badía, 
Eva Menor, quien intervino en 
la sesión como público, puso a 
disposición de los asistentes las 
mociones realizadas por los gru-
pos políticos en el Ayuntamien-
to sobre esta problemática.
Los afectados, que también tuvi-
eron la oportunidad de pregun-
tar a los asistentes para encontrar 
soluciones a sus casos particula-
res, abandonaron el Auditorio 
Municipal con una promesa en 
firme y fueron escuchados, una 
vez más, por los representantes 
de los principales grupos políti-
cos en el Parlament, conscientes 
de la difícil situación por la que 
atraviesan. n

Daniel Serrano (PP) se compromete con la PAH de 
Badía a intermediar con el Ministerio de Economía 
sobre la exención fiscal en la dación en pago
El viernes 6 de julio, se celebró en el Auditorio Municipal una mesa redonda con la participación de los diputados al Parlament 
de Catalunya de los grupos políticos con representación municipal

Habitatge

De izquierda a derecha: Daniel Serrano (PP), Lourdes Ciuró (CiU), Salvador Milà (ICV-EUiA), María Ulloa (PAH), Isabel López (PSC)
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AUTORITZACIÓ DE LLOGUER
D’UN HABITATGE PROTEGIT

Es tracta d’una autorització que la persona titular del pis pot dema-
nar per llogar l’habitatge sí, per alguna raó de caràcter transitori, de-
gudament justificada, no pot utilitzar l’habitatge com a residència 
habitual i permanent.

Va dirigit a:
· Titulars de l’habitatge que es vol llogar.

La documentació que cal adjuntar és la següent:
·	 Fotocòpia	dels	DNI	dels	titulars	de	l’habitatge.
·	 Fotocòpia	de	les	escriptures	de	compravenda	de	l’habitatge
·	 Justificació	dels	motius	pels	quals	es	demana	l’autorització.
· En el cas d’haver gaudit d’ajuts per a l’adquisició de l’habitatge, 

certificat de l’entitat bancària on consti la data.

El formulari de sol·licitud d’autorització de lloguer d’un habitatge de 
protecció oficial es pot decarregar a www.gencat.cat.

El formulari s’ha de presentar a:
A la Secretaria de l’Habitatge.
Carrer de la Diputació, 92. Telèfon 93 228 72 00.

Un cop concedida l’autorització, el lloguer s’haurà de fer a través de 
la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA (abans ADIGSA)

OFICINA COMARCAL D’HABI
TAT GE DEL VALLÈS OCCIDENTAL

a qui atén?
A tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin fer consultes 
en relació a l’habitatge.

Què ofereix?
•	 Informació	i	assessorament	general	en	temes	relacio-

nats amb l’habitatge.
•	 Serveis	i	tràmits	d’ajudes	per	a	habitatge.
•	 Informació	per	ajuts	al	pagament	del	lloguer.
•	 Informació	i	assessorament	en	habitatges	de	caire	social.
•	 Informació	sobre	la	cessió	d’habitatges.
•	 Autorització	de	lloguer	d’un	habitatge	de	protecció	oficial.

on es troba?
C/ de la Diputació, 92. 08015 Barcelona
Tel. 93 228 72 00 (directament atenció ciutadana)
Tel. 93 228 71 00 (centraleta)
Correu electrònic per a consultes ràpides:
agenciahabitatge@gencat.cat

Quins horaris té?
De dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 16 a 18 h.

a qui atén?
A tots els habitants de la comarca que no disposen d’Ofi-
cina Local d’Habitatge.

Què ofereix?
•	 Informació, assessorament i orientació general sobre 

l’habitatge.
•	Gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis 

i habitatges.
•	Tramitació i inspecció de cèdules d’habitabilitat d’habi-

tatge usat.

on es troba?
Carretera N-150, km 15. 08227 Terrassa
Tel. 93 727 35 34
Correu electrònic per a consultes ràpides:
habitatge@ccvoc.cat

Quins horaris té?
De dilluns a dijous, de 9 a 18 h
Divendres de 9 a 14 h
També es pot concertar visita via telefònica.

Habitatge
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OFIDEUTE
Què és Ofideute? Ofideute és un servei d’informació i 
assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al 
pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, 
en risc de perdre el seu domicili habitual. L’objectiu principal 
d’Ofideute és evitar els desnonaments provocats per la falta de 
pagament dels crèdits hipotecaris.

Com t’ajuda Ofideute? Ofideute s’ofereix com a mediador 
entre la família i l’entitat financera, per intentar trobar l’estratègia 
més vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament.

Qui pot ser usuari d’Ofideute? Els propietaris d’un únic ha bi-
tatge que l’utilitzen com a habitatge principal i que no poden fer 
front a les quotes del préstec hipotecari obtingut per comprar-lo.

Què cal fer? En el moment en què es preveuen els problemes 
per fer front a les quotes del préstec, cal parlar amb l’entitat 
financera per tal de negociar possibles solucions. En cas de 
resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, 
podeu adreçar-vos a Ofideute.

Si el deute ja és important i heu rebut avisos d’execució:
·	 Demaneu	assessorament	legal	al	Servei	d’Orientació	Jurídica	
(SOJ)	dels	col·legis	d’advocats.

· Adreceu-vos a Ofideute perquè analitzi el vostre cas i faci de 
mediador amb l’entitat financera.

Documentació que cal presentar a Ofideute:
· DNI dels titulars.
· Escriptura de compra.
· Escriptura del préstec.
· Certificat de l’entitat financera de l’estat del préstec actualit-

zat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis 
del préstec, tipus d’interès actual i import de les quotes.

· Certificat de convivència o del padró del vostre ajuntament.
· Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat 

familiar.

Sol·licitud de cita prèvia
93 553 88 29

PROCÉS DE RECLAMACIÓ:

1. Dirigir-se a l’entitat bancària proveïdora de les Participacions preferents i presentar un full de 
reclamació (el podeu trobar al web de l’Agència Catalana de Consum).

Si la resposta és insatisfactòria o han transcorregut 2 mesos sense rebre cap resposta, cal presentar 
la reclamació, per escrit, davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) o per via ju-
dicial. 

2. Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
•	 Telèfon	d'atenció	a	l'inversor:	902	149	200	(de	9	a	19	h)
•	Carta dirigida a la Oficina d'Atenció a l'Inversor: Passeig de Gràcia, 19 08007 Barcelona o 
C/	Miguel	Ángel,	11	28010	Madrid.	

•	 www.cnmv.es

Per a més informació sobre les Participacions preferents, consulteu el web de l’agència Catalana 
de consum: www.consum.cat

Al voltant d’un centenar de 
persones van assistir el 20 de 
juny, a la xerrada informativa 
sobre les Participacions prefe-
rents que va organitzar l’Ajun-
tament a la Sala de Plens. La 
xerrada va anar a càrrec d’una 
representat d’ADICAE, que 
va explicar de forma molt di-
dàctica les causes de la toxici-
tat del producte i els passos a 

seguir per tal d’efectuar una 
reclamació. 
A l’acte van assistir diversos re-
presentants dels grups munici-
pals del consistori: PSC, AEB, 
ICV-EUiA. Per la seva banda, la 
regidora de consum, Montserrat 
Jiménez,	 va	 explicar	 la	 decisió	
d’organitzar la xerrada “ja que 
diverses famílies a Badia s’han 
vist afectades pel producte”.

La representant d’ADICAE va 
explicar la història de la comer-
cialització de les Participacions 
i va aconsellar a tots els afectats 
que busquessin la documenta-
ció que tinguessin, per tal d’ini-
ciar un procés de reclamació 
amb cada entitat. Cal destacar 
que cada entitat té unes parti-
cularitats a l’hora d’oferir solu-
cions als seus clients. n

Participacions Preferents
L’Ajuntament organitza una xerrada informativa per a les persones 
afectades per les Participacions preferents

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

Si vols
estar

informat,

visita
el nostre

web

Actualitat
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 Ple Municipal 
MAIG 

El 30 de maig va tenir lloc 
un prolongat Ple Municipal, 
on es van aprovar un gran 
nombre de punts de l’ordre 
del dia, entre ells, la presa de 
coneixement de la renúncia al 
càrrec de regidor de Sergio 
Escribano, regidor de l’AEB. 
Aquest punt, posposat fins 
al final del Ple, va emocionar 
tot el consistori. Escribano va 
agrair a tots els integrants el 
tracte personal al llarg de tots 
els anys que ha estat regidor 
i va parlar de la seva trajectò-
ria personal i política. Aquest 
fet va provocar la resposta 
emocionada per part dels 
seus companys d’hemicicle 
que també li van dedicar unes 
paraules. 
D’entre la llarga llista de 
punts, es va aprovar, amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern i les abstencions de 
la resta de grups, el Comp-
te General corresponent a 
l’Exercici 2010 i el Reglament 
de bon ús de les instal·lacions 
esportives. Aquest últim, amb 
els vots favorables del PSC i 
ICV-EuiA, i les abstencions 
de la resta de grups polítics: 
AEB, PP, CiU i PxC.
Un altre dels punts que va 
causar debat polític i que va 
quedar aprovat, amb el suport 
del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, 
els vots en contra de l’AEB 
i l’abstenció de PxC, va ser 
el que determina els serveis 
prioritaris en relació amb l’ar-
ticle 3.2 del Reial decret llei 
20/2011 de mesures urgents 
en matèria pressupostària, 
tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, 
que va imposar el Govern 
central.
El decret, aprovat el passat 
30 de desembre de 2011, es-
tableix que durant l’any 2012 
no es pot contractar personal 
temporal, ni personal estatu-
tari temporal, ni funcionaris 
interins, només en casos ex-
cepcionals i per cobrir ne-
cessitats urgents que no es 
puguin ajornar.
En aquest sentit, l’Ajuntament 
de Badia va considerar la ne-
cessitat de determinar diver-
sos serveis com a prioritaris 
per tal de poder contractar de 

forma temporal i/o nomenar 
funcionaris interins en els su-
pòsits de necessitats urgents 
i inajornables que afectin el 
funcionament dels serveis 
públics prioritaris o essenci-
als. 
Els serveis que es va aprovar 
considerar com a prioritaris 
són: el personal de l’equip 
d’atenció primària de Serveis 
Socials , els llocs de treball 
de caràcter unipersonal, la 
Policia Local, els auxiliars de 
manteniment-conserges dels 
equipaments municipals i els 
de la Biblioteca Vicente Alei-
xandre, el personal adscrit a 
la Brigada d’Obres i Manteni-
ment dels equipaments muni-
cipals i via pública, el perso-
nal tècnic qualificat destinats 
a funcions d’assessorament 
jurídic, control i verificació de 
subministraments, obres i pro-
moció econòmica, com l’OAC, 
l’OMIC, Urbanisme, Informà-
tica i Promoció Econòmica i 
tots aquells inclosos a l’Acord 
aprovat al Ple de la Diputació 
de Barcelona de data 23 de 
febrer de 2012, que estiguin 
dins de les competències 
d’aquest Ajuntament.
Un altre dels punts que va 
quedar aprovat va ser la pe-
tició d’un canvi de model 
envers la Renda d’Inserció 
Mínima adaptada a les noves 
necessitats socials. Aquest 
punt va comptar amb el su-
port del grup del PSC, AEB, 
PP, ICV-EUiA, l’abstenció de 
CiU i el vot en contra de PxC. 
L’any 2011, la Generalitat de 
Catalunya va modificar els re-
quisits i protocols de la Renda 
Mínima d’Inserció, una deci-
sió que afecta un bon nombre 
de ciutadans i ciutadanes de 
Badia, donada la conjuntura 
de crisi econòmica. Entre les 
reivindicacions que recull el 
punt, s’insta el Govern de la 
Generalitat a redefinir la RMI 
en el nou context actual, amb 
una millor coordinació entre 
el Govern i les administraci-
ons locals, més transparència 
en els endarreriments dels 
pagaments als usuaris pen-
dents de cobrament i una 
compensació als ajuntaments 
per poder donar resposta a 
les situacions d’emergència 
social, entre d’altres.

Alhora també va quedar apro-
vat per majoria, només es va 
abstenir PxC, un acord a favor 
d’un sistema públic de salut. 
L’acord explica que el sistema 
de salut pot ser sostenible 
sense realitzar retalls en les 
prestacions, sense minvar la 
qualitat i sense implantar el 
repagament sanitari. Entre 
d’altres peticions, es demana 
al Govern de la Generalitat a 
dialogar amb les forces políti-
ques, agents socials, comuni-
tats autònomes i ajuntaments 
per assolir un gran acord que 
permeti garantir la sosteni-
bilitat del Sistema de Salut, 
retirar l’euro per recepta i que 
no apliqui les retallades sani-
tàries.
El consistori també va donar 
suport amb els vots favora-
bles de PSC, AEB, ICV-EUiA, 
CiU i PxC i l’abstenció del PP, 
a la petició al Govern de la 
Generalitat d’incrementar re-
cursos per a la realització de 
polítiques actives d’ocupació 
i més competència a nivell 
municipal per poder-les im-
plementar. 
En aquest sentit, continuant 
amb els problemes derivats 
de la crisi econòmica, da-
vant les retallades en matè-
ria d’educació aprovades pel 
Govern de l’Estat, el Ple, amb 
tots els vots a favor i els vots 
en contra del PP, va aprovar 
un acord rebutjant aquestes 
retallades. Alguns exemples 
que es recullen en l’acord, 
són: la retallada dels 3.000 
milions d’euros per curs es-
colar, l’increment d’un 20% 
de les ràtios d’alumnes per 
aula, la possibilitat que els 
instituts ofereixin només una 
modalitat de Batxillerat o la 
congelació de l’increment 
d’hores ens els currículums 
dels Cicles formatius de FP. 
Amb caràcter autonòmic, es 
destaca: el no cobriment de 
les substitucions del profes-
sorat fins a 10 dies de baixa 
o l’increment d’hores lectives 
del mateix. 
Per unanimitat, es van apro-
var tres punts de l’ordre del 
dia. D’una banda, la sol·licitud 
del dret a vot dels càrrecs 
electes en cas de maternitat, 
paternitat o malaltia greu. Un 
altre, en contra de la dismi-

nució dels ajuts de l’Estat a 
persones amb discapacitat 
i dificultats especials; i per 
últim, una moció del PP en 
contra de la persecució de les 
minories i a favor de la lliber-
tat de pensament , expressió 
i religió; una moció en relació 
amb la condemna a mort per 
blasfèmia d’una dona cristia-
na al Pakistan. 
Una altra moció aprovada, 
presentada pel grup de l’AEB 
i que va comptar amb el su-
port del PSC, AEB, ICV-EUiA, 
CiU, l’abstenció del grup del 
PP i el vot en contra de PxC, 
va ser una que condemna 
la repressió dels moviments 
socials, com la aplicada als 
estudiants que es van mani-
festar el 29 M, ja que justifica 
la involució democràtica en 
drets i llibertats.

jUNY

Durant el Ple Municipal del 
mes de juny, es van debatre 
diverses mocions i va prendre 
possessió del càrrec la nova 
regidora de L’AEB, Cristina 
Fàbregas, en substitució de 
l’anterior regidor, Sergio Es-
cribano. 
Els primers punts del Ple 
Municipal pel que fa a mo-
dificacions del pressupost de 
despeses mitjançant trans-
ferències de crèdit van que-
dar aprovades amb els vots 
favorables del PSC i majoria 
d’abstencions de la resta 
de grups. Només una de les 
modificacions va tenir el su-
port del grup de l’AEB, donat 
que la finalitat era fer efectiu 
l’acord dels treballadors de 
l’Ajuntament de destinar els 
diners trets en motiu de la 
vaga general a ajuts d’urgèn-
cia social.
Un dels punts que va causar 
més discrepància va ser la 
modificació de l’ordenança 
per a la regulació de targe-
tes de la mobilitat. Donat el 
context de crisi econòmica, 
l’Ajuntament s’ha vist en la 
necessitat de prioritzar els 
ajuts d’urgència social, an-
teposant la despesa per a 
aquelles persones i famílies 
que es troben en situació de 
vulnerabilitat degut a la man-

ca de recursos econòmics. En 
aquest sentit, es va proposar 
a l’aprovació del Ple una nova 
regulació en l’atorgament 
gratuït del “carnet de la mobi-
litat”. Enguany, amb els vots a 
favor del PSC i CiU, l’absten-
ció del PP i els vots en contra 
del grup de l’AEB; ICV-EUiA i 
PxC, va quedar aprovat aquest 
punt que inclou concedir les 
targetes, prioritàriament, a 
aquelles persones que tenen 
necessitat de desplaçar-se 
per motius mèdics, per ingrés 
hospitalari o per ingrés resi-
dencial d’un familiar. 
Per majoria, també es va 
aprovar una moció de CiU en 
defensa del model d’orga-
nització territorial propi, amb 
els vots a favor de CiU, PSC, 
AEB, ICV-EUiA i l’abstenció de 
la resta de grups: PP i PxC. 
La iniciativa insta el Govern 
central a no extralimitar-se 
en les seves competències i 
a no vulnerar la competència 
exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre organització 
territorial. Tanmateix, es re-
clama el compliment amb el 
pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en 
les diferents lleis, reglaments 
i sentències que afecten el 
desenvolupament de les com-
petències de la Generalitat i 
dels ens locals, especialment, 
en matèria social i educativa.
Aquesta defensa sobre el 
model d’organització territo-
rial propi ve donada, perquè 
el Govern central va propo-
sar una recentralització ad-
ministrativa, que suposaria 
la supressió de la meitat de 
municipis de Catalunya, un 
fet que segons la moció apro-
vada “vulnera clarament la 
competència exclusiva de la 
Generalitat sobre l’organitza-
ció territorial de Catalunya, 
regulada a l’article 151 de 
l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya”. 
Per unanimitat, es va aprovar 
una altra moció presentada 
per CiU en favor del corredor 
del Mediterrani, un corre-
dor ferroviari que la propos-
ta defineix com a “prioritari 
per a l’Estat espanyol i una 
infraestructura bàsica per a 
Catalunya i Europa”. La mo-
ció insta el Govern central a 

procedir amb diverses actu-
acions com: licitar i adjudicar 
immediatament els accessos 
ferroviaris i per carretera de-
finitius al nou moll Prat del 
Port de Barcelona, a accelerar 
urgentment les obres neces-
sàries perquè el Port de Tar-
ragona tingui connexió ferro-
viària en ample internacional 
per al transport de mercade-
ries fins la frontera francesa, 
a finalitzar la construcció del 
desdoblament de la connexió 
ferroviària entre Tarragona i 
Vandellós perquè estigui en 
servei l’any 2013 i a instal·lar 
celeritat al més aviat possible 
un tercer rail en el tram de Fi-
gueres a Portbou.
La moció presentada pel grup 
de l’AEB, en rebuig al projec-
te d’Eurovegas, amb el suport 
de la majoria dels grups: PSC, 
AEB, ICV-EUiA i PxC va cau-
sar un avivat debat polític. Els 
grups del PP i CiU van votar 
en contra. 
A l’inici del Ple Municipal to-
tes les forces polítiques van 
acordar incloure dos punts. 
D’una banda es va aprovar 
unànimement una moció 
d’ICV-EUiA, reprovant el vot 
del PP a la Comissió d’Hisen-
da i Administracions Públi-
ques al Congrés dels Diputats 
de la proposició no de llei 
que buscava aconseguir una 
exempció fiscal per als veïns 
de Badia que haguessin fet 
la dació en pagament a Ca-
talunya Caixa. El fet que el PP 
votés en contra significa que 
els veïns de Badia del Vallès 
hauran de pagar a la seva de-
claració de renda, l’increment 
d’un patrimoni que mai es va 
arribar a produir.
L’altre punt inclòs com a ur-
gència va ser una moció de 
CiU rebutjant la sentència 
del Tribunal Suprem contra el 
model d’immersió lingüística 
català. La moció va ser apro-
vada amb els vots a favor dels 
grups: PSC, AEB, ICV-EUiA, 
CiU, l’abstenció de PxC i els 
vots en contra del grup mu-
nicipal del PP. Amb aquesta 
aprovació l’Ajuntament de 
Badia del Vallès pretén mani-
festar el seu suport al model 
d’immersió lingüística del sis-
tema educatiu vigent a Cata-
lunya.

Actualitat
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El pasado 14 de Abril se celebró 
la fiesta de la mayoría de edad 
en Badia del Vallès desde su in-
dependencia. Esta celebración 
empezó con un discurso de 10 
minutos aproximadamente, re-
citado por la Alcaldesa Eva Me-
nor. La versión de este discurso 
se hizo en catalán y castellano.
A continuación se hizo un es-
pectáculo de magia elaborado 
por Antonio Díaz, un joven 
mago badiense, que con su es-
pectáculo, se metió a los ciu-
dadanos de Badia en el bolsi-
llo, uno de los trucos que más 

llamó la atención a los ciuda-
danos, fue un truco mental que 
consistió en cerrar un sobre y 
entregárselo a uno de los espec-
tadores, que serviría para resol-
ver el truco al final del show; el 
mago solicitó un número y un 
país a otros dos espectadores. 
Cuando iba a acabar el show, 
el mago abrió el sobre, que en 
ningún momento fue abierto, 
y en el papel estaba escrito el 
país y el número que anterior-
mente habían decidido los resi-
dentes; la gente no daba crédi-
to de lo que veían en sus ojos. 

Después se realizó un pequeño 
monologo, que daría paso a un 
espectáculo de baile realizado 
por		“Four	Street”,	un	grupo	de	
chicas jóvenes, que bailan todo 
tipo de música. 
Una de las cosas que más im-
presionó a los habitantes fue un 
pastel de material reciclado, que 
realizaron los jóvenes y regidores 
del	“Casal	de	Joves”.	Parte	de	la	
decoración del escenario estaba 
hecha por unos “graffitis” crea-
dos por “Badia Style”, que gra-
cias a estos integrantes el escena-
rio tuvo un gran decorado. n

¿Qué es lo que más le ha lla-
mado la atención de la fiesta 
mayor de este año?
La valoración global que hago 
de	 la	 Fiesta	Mayor	 de	 este	 año	
es muy positiva, la participación 
de las entidades en los actos que 
hemos realizado ha sido todo un 
éxito desde las actuaciones de los 
más pequeños, hasta la de las en-
tidades más veteranas de nuestra 
ciudad. Las entidades deportivas 
y sociales también han aportado 
su granito de arena con un exce-
lente resultado.
Como novedades a destacar, el 
espacio infantil y familiar en el 
parque	 Joan	 Oliver	 con	 activi-
dades diferentes y muy partici-
pativas han sido una de las que 
más me han gustado, y el em-
plazamiento del concierto de 
Rock	este	año	en	el	Casal	de	Jo-
ves creo que ha sido un acierto.
Otra de las novedades que me 
gustaría destacar, aunque no tu-
vieron mucha participación fue 
el primer festival de Magia de 
Badia del Vallès organizado por 
la compañía Abozzi de nuestro 
vecino Antoni Díaz. En el fes-
tival se realizó un concurso de 
magia amateur en el que un ve-
cino de nuestra ciudad, el Magic 
Brian, quedó tercero y en el que 
participaron Magos de una gran 
calidad. El festival de Hip Hop 
Badia Street fue un éxito de par-
ticipación y se ha consolidado 
como uno de los festivales de re-
ferencia en este tipo de música.

¿Qué ha visto que se podría 
mejorar?
Siempre hay pequeños deta-
lles que tener en cuenta para la 
próxima edición, desde el servi-
cio de cultura ya se ha hecho la 
primera valoración y se realizará 
una reunión con las entidades 
que	forman	 la	Comisión	de	Fi-
esta Mayor para acabar de valo-
rar aciertos y errores.
Como más significativo, creo 
que el festival Badia Street ha 
tomado unas dimensiones que 
nos hacen plantearnos sacarlo 
del	programa	de	Fiesta	Mayor,	y	
darle un espacio propio. Tambi-
én hay que plantearse modificar 
el horario de algunas de las acti-
vidades sobre todo por la época 
del año en la que tiene lugar nu-
estra	Fiesta	y	el	calor	en	algunos	
espacios y franjas horarias, como 
el Trobadia.
Pero sobretodo, lo más impor-
tante, hay escuchar las opiniones 
de las entidades y de la ciudada-
nía para empezar a programar la 
fiesta del año que viene.

¿Tiene proyectos, para mejorar 
la próxima fiesta mayor?
Cada año, según va transcurri-
endo	la	Fiesta	Mayor,	vamos	co-
mentando todo el equipo aque-
llas cosas que valoramos como 
positivas, las que vemos que no 
funcionan y todas aquellas que 
se nos van ocurriendo para me-
jorar la del año siguiente y sí, te-
nemos proyectos para mejorarla, 

pero debemos esperar a conocer 
las opiniones de la Comisión de 
Fiesta	Mayor	y	de	la	ciudadanía,	
porque es el seno de esta comi-
sión en el que se propone cómo 
será la fiesta mayor del año que 
viene.	La	Fiesta	Mayor	es	de	to-
dos y todas.

¿Cuánto tiempo lleva prepa-
rarla?
Desde que acaba una fiesta 
mayor se comienza a preparar 
la	del	año	siguiente.	En	la	Fies-
ta Mayor intervienen todos los 
servicios del ayuntamiento, aun-
que quien dirige el proyecto es 
el servicio de cultura, participa 
urbanismo, policía, el servicio 
de deportes, el casal dels infants, 
el servicio de educación, de pe-
queña infancia, infancia y ju-
ventud, y ello requiere de muc-
ha coordinación y preparación.
Aprovecho para dar las graci-
as a todas las personas que han 
hecho	 que	 la	 Fiesta	 Mayor	 sea	
un éxito, que han realizado jor-
nadas de trabajo muy largas y 
que se han implicado más allá 
de su obligación profesional: A 
la técnica de cultura, al perso-
nal de brigada de mantenimi-
ento, al personal de policía, a las 
monitoras del casal dels infants, 
a la administrativa y a las técni-
cas del servicio de atención a las 
personas, a los educadores, a la 
técnica del pla de desenvolupa-
ment comunitari, al servei lo-
cal de català, al personal de la 

biblioteca, a premsa, y a todas 
las entidades y personas que han 
participado en el programa de 
fiesta mayor.

¿Qué le parece que se realice 
en estos tiempos de crisis eco-
nómica?
Creo que la fiesta mayor es 
mucho más que un espacio en 
el que divertirse, en un espacio 
de convivencia, de fomento de 
la cultura y del deporte, por ello 
a pesar de estar en una coyun-
tura complicada no creo que de-
bamos frivolizar sobre lo que re-
presenta una fiesta mayor.
Evidentemente hay que ser aus-
teros en el gasto ya que hay que 
destinar los recursos públicos, 
que son de todos, a las perso-
nas que más lo necesitan, pero 
no creo que debamos eliminar 

la fiesta mayor con motivo de la 
crisis.
Este	año	el	presupuesto	de	Fies-
ta Mayor ha sido un  40% me-
nor que el del año pasado.

¿Cómo ha visto la participaci-
ón ciudadana este año?
Los y las badienses de todas las 
edades han salido a la calle y 
han participado en muchas de 
las	actividades.	La	Fiesta	Mayor	
ha servido de escaparate de las 
entidades del municipio para 
mostrar las actividades sociales, 
deportivas, artísticas, y musica-
les que preparan durante todo el 
año.
Durante los tres días que ha du-
rado nuestra fiesta mayor, Badia 
del Vallès ha sido un ejemplo de 
convivencia y respeto, muchas 
gracias a todos y a todas. n

Entrevista a Eva Menor Cantador

18 años Badia del Vallès

L’alcaldessa a una de les activitats infantils de la Festa Major
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Los días 15,16 y 17 de junio se 
celebró	la	Fiesta	Mayor	de	Badia	
del Vallés, unas jornadas en las 
que tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a una parte de la po-
blación badiense para conocer 
su opinión. 
En general, hubieron diferen-
tes puntos de vista. La gente 
joven con la que pudimos ha-
blar, destacó que lo que más les 
gustó fue el buen ambiente , la 
participación ciudadana y so-
bretodo, el festival de Hip Hop 
“Badia Street”. La gente adulta, 
por el contrario, prefería el pre-
gón, los “correfocs” y los fuegos 
artificiales. 
Los jóvenes por su lado, opina-
ron que se podrían mejorar las 
actividades infantiles y el nú-
mero de paraditas, ya que con-
sideraban que éstas habían dis-
minuido respecto a otros años. 
En cambio la gente adulta tuvo 
distintas opiniones. Unos opi-
naban que hacía falta “variedad 
de música y no tanto rap”, mi-
entras otros opinaban que las 
actividades “ya estaban bastan-
te bien con el presupuesto de 
este año”.
Otra valoración que obtuvimos 
de la ciudadanía fue acerca de la 

organización de las actividades y 
la participación ciudadana. La 
mayoría de la gente estuvo de 
acuerdo con su organización y 
piensan que están bien compen-
sadas y distribuidas, tanto para 
la gente mayor como para los 
más pequeños. 
Un dato interesante, fue la res-
puesta que obtuvimos en cuanto 
a	celebrar	la	Fiesta	Mayor	en	es-
tos tiempos de crisis económica. 
La mayoría de la gente, con la 
que hablamos, estaba totalmen-
te de acuerdo con la celebración 
de	la	Fiesta	Mayor	ya	que	“ayu-
da a olvidarse de los problemas 
económicos y personales” apun-
taron la mayoría.

Otros datos
Un 80% de los entrevistados 
afirmaron ser más felices du-
rante	 los	 días	 de	 Fiesta	Mayor.	
El 95% destacaron que “les sa-
bían a poco las fiestas” e inclu-
so “les gustaría que duraran más 
días”. En cambio el 20 % opi-
nó que “es incorrecto la utiliza-
ción del dinero público para la 
Fiesta	Mayor,	porque si no hay 
suficiente para carnaval u otras 
fiestas, tampoco hay dinero para 
ésta”, manifestaron.

Durante los tres días observa-
mos que no solo asistió la ciu-
dadanía de Badia del Vallès, 
sino que también se contó con 

la presencia de poblaciones ve-
cinas, como: Rubí, Cerdanyola, 
Sabadell y Barbera del Vallès. La 
actividad más aglomerada fue 

sin	duda	 el	 “Badia	 Street	Festi-
val” que por tercer año consecu-
tivo obtuvo un gran éxito en cu-
anto a afluencia juvenil. n

Jóvenes periodistas

La Fiesta Mayor 2012 Laura Martín Ruiz
Adrian Gragera Cardona

“El Guti” va fer cantar a tots els assistents “Pim Pam la fiestaca va a empezar”

Espai “Skate”

Multitud de persones gaudint amb l’actuació de “la Banda del Coche Rojo”

Badia’n’rock
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Èxit absolut a la Volta Badia 10K
Al voltant d’un miler de perso-
nes van participar el diumenge 
3 de juny a la Volta Badia 10K, 
un dels esdeveniments esportius 
més importants que s’organit-
zen a la ciutat, enguany organit-
zat per l’Ajuntament, el Club 
Triatló de Badia, el Club d’At-
letisme i AE Viu l’Esport. L’es-
deveniment estava inclòs dins 
de	la	programació	de	la	Festa	de	
l’Esport que organitza cada any 
la Diputació de Barcelona. 
A les 9 hores del matí, el regidor 
d’Esports, Antonio Rodríguez, 
va donar el primer tret de sorti-
da de la Volta Badia Base, on van 
participar els més petits, d’edats 
compreses entre els 3 i 16 anys. 
Seguidament, mitja hora més 
tard, l’alcaldessa Eva Menor, do-
nava el tret de sortida a la Volta 
Badia Pro, una carrera compe-
titiva que enguany, s’ha orga-
nitzat per primera vegada a la 
ciutat. La Volta  va constar d’un 
total de 10 km i hi van partici-
par 170 persones. Aquesta cursa 
inclosa dins de les competicions 
catalanes i puntuada mitjançant 
el sistema Champion Chip, va 
resultar tot un èxit de participa-
ció i execució. 
La Volta Badia Pro va aconse-
guir molt bones marques, va ser 
una de les curses cursa més rà-
pides del cap de setmana en la 
lliga Champion Chip de 10 km. 
El guanyador en la categoria 
masculina va ser Paul Sie Kwa-
si, amb una marca de 31 minuts 
41 segons.  Seguidament i amb 
molt poca diferència, Abdeslam 
El Quahabi que va aconseguir 
el segon lloc, amb una marca 
31 minuts 42 segons. La terce-
ra classificació va ser per al gua-
nyador de l’edició de la cursa de 
l’any passat, Benito Ojeda, amb 
31 minuts 45 segons.  
Pel que fa a la categoria femeni-
na, la guanyadora va ser Hasna 

Bahon en primer lloc, amb una 
marca de 36 minuts 28 segons. 
Seguidament, Inna Lebedia en 
segon lloc, amb 38 minuts 3 se-
gons  i Montserrat Cinca en ter-
cer lloc, 42 minuts 30 segons.
Per acabar l’atlètica jornada, to-
cades les 11 hores del matí, es 
va iniciar la Cursa Popular, no 
competitiva aquest any, que se 
celebra a Badia del Vallès per 
23è any consecutiu. Aquesta 
cursa va comptar amb un total 
de 600 participants.
En arribar a la meta, tots els par-
ticipants van rebre una bossa de 
corredor. A més, se’ ls va oferir 
un lot d’avituallament per tal de 
reposar forces i qui ho va desit-
jar, va poder rebre un massatge a 
la carpa instal·lada per gentilesa 
del	Centre	Fisio	Teràpies.
Els patrocinadors de la jorna-
da van ser: Coca-cola, Nutries-
port,	 Caixa	 Penedès,	 Federació	
Catalana	de	Judo,	Diputació	de	
Barcelona,	 GEDO,	 Fisio	 Terà-
pies , Comac. Les empreses col-
laboradores: Badia Veterinaria, 
Marmara, Desitj Estilistes, Un-
nim, Viatges Iberplan, Baricen-
tro, Gestior Químics, Hicemexs 
Servicios,	Ferreteria	Marangues,	

Juan	Suñe	S.A,	Ziro	 Instalacio-
nes, Equips d’Ofician Salvans, 
TEA3 S.L,  La Torrada, Infor-
manía,  Línea Práctica, Eclipse 
Papelería, Expenduria nº 3 i Re-
lojeria Lucle.
Cal destacar que aquest any, 
la Volta 10 K es va solidaritzar 
amb l’Associació contra el Càn-
cer de Badia del Vallès, en la di-
fusió de la seva lluita. 

Clausura Esport Escolar 

Durant tot el cap de setmana i 
dins	 la	programació	de	 la	Festa	
de l’Esport que organitza la Di-
putació de Barcelona, va tenir 
lloc la clausura de l’Esport Esco-
lar. Des del dijous 31 de maig i 
fins el dissabte dia 2 de juny es 
van celebrar diverses activitats 
esportives per finalitzar el cicle 
escolar.
D’una banda es va celebrar una 
exhibició de patinatge, de gim-
nàstica rítmica, ball modern, ae-
ròbic i per acabar, un torneig de 
futbol sala, amb el corresponent 
lliurament de premis de la mà 
de l’alcaldessa, Eva Menor i el 
regidor d’Esports, Antonio Ro-
dríguez. n
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“Crec necessari impulsar l’Associació de Comerciants per 
tal de conscienciar la gent que el petit comerç pot oferir 
més avantatges, més serveis i un tracte personalitzat i de 
proximitat davant les grans superfícies”.

EVA RUEDA SALVADÓ

Com a dona emprenedora i 
presidenta de l’Associació 
de Comerciants de Badia del 
Vallès, quina visió creu que 
pot aportar al comerç local?
Em considero, com bé dius, 
una dóna emprenedora i capaç 
de liderar la cohesió del comerç 
local.

D’on neix l’Associació de 
Comerciants?
L’associació neix arran de la 1a 
Fira	 del	 Comerç	 de	 Badia	 del	
Vallès, durant la reunió de va-
loració. En realitat no neix, sinó 
que es reprèn l’associació que 
per diferents motius estava atu-
rada des de feia 3 o 4 anys. Es va 
valorar la necessitat d’impulsar-
la a causa de la crisi econòmica 
i la necessitat d’associar els co-
merços per buscar finalitats co-
munes. 

Amb quins objectius?
L’objectiu principal és la dina-
mització del comerç local i la 
recerca dels serveis comuns dels 
comerços, com per exemple el 
conveni signat amb el Banc de 
Sabadell, per tal que atorguin 

condicions preferents per als co-
merços associats. 
Un altre objectiu és la unificació 
de determinats serveis que són 
comuns a tots els comerços. Cre-
iem que fent grup podem acon-
seguir millors condicions. En de-
finitiva pretenem fer de Badia la 
botiga més gran del Vallès. 

Quines actuacions es 
preveuen des de l’Associació 
per a aquest any 2012?
Durant	la	II	Fira	del	Comerç	es	
va presentar la campanya “Per 
descomptat es compra a Badia”, 
una campanya que encara és vi-
gent fins el mes de desembre. 
També es va presentar una guia 
comercial. A l’octubre d’aquest 
any, està prevista la campanya 
“Badia 10” que consistirà que 
tots els comerços associats pre-
sentin ofertes, o bé un 10% de 
descompte, o bé que ofereixin 
determinats articles a 10 euros, 
durant una setmana. 
Al desembre es celebrarà la II 
Fira	Nadalenca	del	Comerç,	per	
facilitar les compres nadalen-
ques a tots els veïns i veïnes de 
la ciutat.

En què beneficia als 
comerços ser un comerç 
associat?
Doncs que tots els comerços po-
den participar en les diferents 
accions de dinamització comer-
cial, anunciar-se i resoldre pro-
blemes comuns. 

Quins són els punts forts del 
comerç badienc?
Jo	 diria	 que	 la	 proximitat	 i	 el	
tracte amb el client

Com està vivint el comerç 
local els efectes de la crisi 
econòmica?

Estem patint moltíssim els efec-
tes de la crisi, perquè el client 
prioritza les seves necessitats. 
Per això crec necessari impulsar 
l’Associació de Comerciants, per 
conscienciar la gent que el petit 
comerç pot oferir més avantat-
ges, més serveis i un tracte per-
sonalitzat i de proximitat davant 
les grans superfícies. 

La Fira de Comerç que es 
va celebrar el passat 13 
de maig és la II Fira que 
se celebra sota la seva 
presidència. Quina valoració 
en fa ?
Estem molt contents perquè va 
haver-hi molta participació, molt 
suport per part dels comerços, de 
l’Ajuntament i de la població en 
general. Aquesta fira va servir per-
què la població veiés la gran di-
versitat de comerços i productes 
que hi ha a Badia. També va ser 
una bona oportunitat per llençar 
la campanya “Per descomptat es 
compra a Badia” que com deia 
abans, és vigent fins el 31 de de-
sembre. Si algú encara no té talo-
naris, els pots aconseguir a qual-
sevol comerç associat. n

La contraportada

Eva Rueda. Fotògrafa i empresària. És la presidenta de l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès. Va néixer l’any 1969 i és la filla de José Rueda, 
un empresari i fotògraf que va obrir un dels primers comerços a Badia del Vallès, l’any 1975.


