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La modificació de la Llei de creació de 
Badia del Vallès enfila el seu últim tram
Un cop finalitzat el termini de presenta-
ció d’al·legacions, el tràmit per a la modi-
ficació de la Llei de creació de Badia del 
Vallès, que ha d’ajudar a millorar-ne el fi-
nançament, enfila ja el seu tram final. 

A partir d’ara, la Comissió d’Afers Insti-
tucionals nomenarà una ponència, que es 
reunirà per discutir i analitzar les esme-
nes presentades i prepararà un informe 
valoratiu del text original i les esmenes. 
La ponència debatrà l’informe i prepararà 
un dictamen que, finalment, se sotmetrà 
a debat en el Ple del Parlament. 
 
Abans d’això, però, el passat 25 de febrer, 
l’alcaldessa de Badia, Eva Menor; l’inter-
ventor municipal, Raúl López i el regidor 
de l’AEB, Quim Duran, juntament amb 
d’altres càrrecs tècnics proposats pels par-
tits i pel govern, van comparèixer davant 
la Comissió d’Afers Institucionals del 
Parlament de Catalunya que ha de trami-
tar aquesta modificació. 

L’alcaldessa va recordar que ja amb l’apro-
vació de la Llei de creació del municipi, 
es reconeixia l’existència d’un dèficit de 
capacitat fiscal i que, per això, es va in-
cloure a la Llei un finançament transito-
ri especial. L’alcaldessa de Badia va defen-
sar la necessitat d’incloure una fórmula 
de càlcul que determinés l’aportació eco-
nòmica necessària per compensar aquest 
dèficit. Eva Menor va aclarir que la de-
legació compareixia per proposar una so-
lució i no per pidolar, i va acabar la seva 
intervenció reclamant que “només volem 
ser normals”. Abans, l’alcaldessa va voler 
deixar clar que el municipi ha fet tot el 
possible per tal de potenciar la seva ca-
pacitat fiscal (revisió cadastral, pujada 

L’alcaldessa de Badia, Eva Menor, durant la seva intervenció

progressiva de taxes i preus públics, en-
tre d’altres). Així mateix, s’ha dut a ter-
me una anàlisi de l’estructura finance-
ra de l’Ajuntament per tal d’esbrinar on 
rau la causa de la insuficiència financera 
de la ciutat i poder així, posar-hi remei 
a més d’oferir al Parlament de Catalunya 
un nou marc de relacions i finançament, 
tal com es van comprometre al conveni 
de finançament. 

L’interventor municipal, per la seva ban-
da, va posar l’accent en les dificultats eco-
nòmiques que impedeixen assumir tas-
ques d’inversió i de manteniment urbà, 
que són molt necessàries, i en la mancan-
ça de tresoreria provocada en els dos úl-
tims anys per la irregularitat de les trans-
ferències corresponents al conveni vigent 
que provoca l’incompliment del paga-
ment als diferents proveïdors de l’Ajunta-
ment. Igual que també ha esdevingut una 
contrarietat l’incompliment, per part de 
la Generalitat, de la cessió de parcel·les al 
municipi –inclosa en el conveni- els ren-
diments de les quals contribuirien a la su-
ficiència econòmica de Badia.

Per la seva banda, el regidor de l’AEB de 
l’Ajuntament de Badia, Quim Duran, va 
denunciar la manca de voluntat políti-
ca d’algun grup de la Cambra i va recor-
dar que és al Parlament a qui correspon 
donar una resposta. El regidor badienc 
va finalitzar demanant als diputats i a les 
diputades que estiguessin a l’alçada. 

Tots els grups presents a la comis-
sió (CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA i 
CUP) van reconèixer l’existència d’un 
dèficit estructural difícil de combatre 
però van diferir en la solució que s’ha 
de prendre. Mentre els representants de 
PSC, PP, ICV i CUP defensaven una 
proposta que, van recordar, havia es-
tat acordada i consensuada entre tots 
els grups municipals de Badia, ERC va 
mostrar el suport del seu grup parla-
mentari a una sortida que no suposi un 
“greuge comparatiu” amb d’altres mu-
nicipis. CiU va reconèixer que no farà 
“cap contracte d’adhesió com pretén 
l’Ajuntament de Badia” però va finalit-
zar declarant la seva intenció de solucio-
nar l’afer en aquesta legislatura. n
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L’Ajuntament de Badia ofereix 
a la ciutadania un servei gratuït 
per a la retirada de mobles vells 
i inservibles, així com de qualse-
vol petit estri. Per sol·licitar-lo, 
només cal trucar al telèfon 900 
70 71 71.

Així mateix, durant tot l’any, hi 
ha el servei de deixalleria fixa, 
al qual s’hi poden portar grans 
electrodomèstics, fustes i mo-
bles, matalassos, objectes de 
plàstic dur (com cadires o persi-
anes), pneumàtics, vidres i restes 
d’obres o de poda. A més, els di-
vendres al matí hi ha el servei de 
deixalleria mòbil, on portar tot 
tipus d’aparells informàtics i de 

Serveis de recollida de mobles, deixalleries 
i reciclatge de residus a Badia

Horaris

Deixalleria fixa – horari d’hivern (de l’1 de setembre al 30 de juny)

De dilluns a divendres: de 9.30 a 14 h i de 16 a 19 h

Dissabtes: de 9.30 h a 14 h.

Deixalleria fixa – horari d’estiu (de l’ 1 de juliol al 31 d’agost)

De dilluns a divendres: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Dissabtes: de 10 h a 14 h.

Deixalleria mòbil (divendres)

de 10 a 10.55 h, a l’av. de la Costa Brava, 9

d’11 a 11.55 h, a l’av. de la Mediterrània, 32

de 12 a 12.55 h, a l’av. de Burgos amb la plaça de la Sardana

de 13 h a 14 h, al carrer de Porto (entre els números 5 i 7)

Minideixalleria (al Mercat Municipal)

dilluns de 8 a 13 h 

de dimarts a dijous, de 8 a 14 h

divendres de 7.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h

dissabtes de 7.30 a 14.30 h

L’Ajuntament ha posat en 
marxa un procés de partici-
pació ciutadana que té com 
a objectiu donar a conèixer la 
situació actual de la mobili-
tat a Badia i debatre les pro-
postes d’actuació elaborades 
per l’equip redactor del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS) de la ciutat, per tal 
de validar-les i complemen-
tar-les amb possibles millores. 
Per aquest motiu, aquest mes 
s’han dut a terme dues sessi-
ons obertes a la ciutadania, 
una de presentació de propos-
tes i una, de debat.
El PMUS de Badia, promogut 

per l’Ajuntament amb el su-
port de la Diputació i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
ha de definir quines estratègi-
es i accions s’han de desenvo-
lupar a la nostra ciutat en els 
propers anys, per tal d’acon-
seguir un model de mobilitat 
sostenible, segur i integrador. 

Per aconseguir aquest objec-
tiu es realitzarà una impor-
tant recollida d’informació a 
tot el municipi, des de finals 
de març a mitjans d’abril, que 
avaluarà els principals pro-
blemes en aquest camp. Així, 
es faran inventaris de l’ofer-
ta existents en mitjans de 

transport, es comptarà l’ocu-
pació d’aparcaments i es faran 
entrevistes i enquestes a enti-
tats, vianants, ciclistes i usu-
aris de vehicles privats, entre 
d’altres. Per tal que la mostra 
sigui representativa, es prega 
la màxima col·laboració ciuta-
dana. n

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Badia del Vallès

telefonia, cartutxos de tinta i tò-
ners, CD i DVD, olis de cuina 
i de motor, pintures, vernissos i 
dissolvents o roba i calçat, entre 
molts d’altres.

Finalment, en una de les para-
des del Mercat Municipal es tro-
ba situada la Minideixalleria, on 
els particulars poden aprofitar 
per dipositar-hi material infor-
màtic, petits electrodomèstics, 
fluorescents i bombetes, radio-
grafies, oli de cuina, piles, roba 
i calçat, envasos, pa sec, paper-
cartró i vidre.

Aquests serveis se sumen als 
contenidors específics per a 

reciclatge dels residus (envasos 
lleugers, vidre i paper-cartró) i 
els contenidors per a roba usada, 
piles i medicaments que es tro-
ben als carrers i espais propers a 
la ciutadania. n
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L’Ajuntament de Badia del Vallès 
comptarà enguany amb un pressupost 
d’11.705.307,83 euros. Els objectius de 
despesa se centraran en el manteniment 

Pressupost de l’Ajuntament de Badia per al 2015

CALENDARI FISCAL 2015

DATES DE PAGAMENT CONCEPTES

Del 30/01 a l’01/04 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

De l’01/04 al 04/06
Impost sobre Béns Immobles Urbans

Impost sobre Béns Immobles Rústics

Del 04/09 al 05/11

Impost sobre Activitats Econòmiques

Taxa per a Gestió de Residus Domèstics

Taxa per a Gestió de Residus Comercials

Taxa per a Servei de Clavegueram

RESUM DE LES BONIFICACIONS EXISTENTS A LES ORDENANCES FISCALS DE 2015

Per a conèixer la totalitat de les bonificacions i reduccions, podeu consultar el document de les Ordenances fiscals de 2015 que es troba penjat al web de l’Ajuntament (L’Ajuntament > Ordenances i reglaments > Ordenances fiscals > Ordenances fiscals 2015)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

- Exempció per als immobles urbans la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 €.

- Bonificació de fins el 50 % de la quota íntegra de l’impost per als habitatges on s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i, durant el primer any, per als locals on s’estableixi una nova activitat.

- Durant els 10 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de 

l’impost, aquells que hagin obtingut la bonificació per al primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA

- Exempció per als increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu garant, per a la cancel·lació de deutes 

garantits amb hipoteca que hi recaigui, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. També, per als increments de valor que es manifestin 

com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que hi recaigui, contrets amb 

entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

- Bonificació del 95 % de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant, realitzades a títol lucratiu per causa 

de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptats, sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.

TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

- Reducció del 90 % de l’import de la tarifa número 1 de les indicades a l’article 6è d’aquesta ordenança (tarifa per habitatge i any) en el cas que el conjunt d'ingressos familiars no sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a 

l’any de la sol·licitud o en el cas que la mitjana dels ingressos de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.500 € .

TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM

- Reducció del 100 % de la quota de la taxa per als subjectes passius de la tarifa 1 de l’article 5è d’aquesta ordenança, tarifa per habitatge i any, en el cas que el conjunt d'ingressos bruts familiars no sigui superior al salari mínim interpro-

fessional vigent per a l’any de la sol·licitud o en el cas que la mitjana dels ingressos bruts de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.500 € .

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Exempció per als vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona 

amb defecte o incapacitat físics.

- Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats 

al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

- Exempció per a tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

- Bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids o elèctrics o quan es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats 

d’olis vegetals.

- Bonificació del 25 % segons les emissions de gasos característiques del seu motor, el llindar de la bonificació s’estableix en un màxim de 120 g de CO2 per km. Podran accedir a aquestes bonificacions els vehicles de la categoria A de la 

classificació d’eficiència energètica continguda en la guia de consum de combustible i emissions de CO2, elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia.

de tots els serveis municipals, l’actuació 
en la via pública i l’augment de la despesa 
social dirigida als ciutadans i les ciutada-
nes més vulnerables. n

DETALL DEL PRESSUPOST 
DESPESES PER CAPÍTOLS

2012 2013 2014 2015

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL 4.976.157,49 4.976.157,42 4.976.157,42 4.976.157,42

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 4.695.608,22 4.901.071,08 4.933.408,37 4.827.651,73

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES 90.000,00 93.362,07 89.500,00 88.667,25

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 991.032,00 1.138.910,76 1.251.925,30 1.325.767,02

Capítol 6 - INVERSIONS REALS 163.016,86 16.500,00 0 0

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0 0 0

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 2 2,00 2,00 1

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 544.405,26 587.615,76 525.749,65 487.063,41

TOTAL DESPESES 11.460.221,83 11.713.619,09 11.776.742,74 11.705.307,83

 DETALL DEL PRESSUPOST 
D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS

2012 2013 2014 2015

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES 1.671.000,00 1.795.000,00 1.870.166,63 1.896.000,00

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.214.076,00 2.095.291,89 2.068.275,00 2.092.950,00

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.383.396,83 6.755.787,05 6.753.600,11 6.657.057,83

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 1.181.748,00 1.062.540,15 1.079.701,00 1.054.300,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 11.460.220,83 11.713.619,09 11.776.742,74 11.705.307,83
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PLE EXTRAORDINARI 
DE GENER

El Pressupost general per a l’exer-
cici 2015 de l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès va ser aprovat en 
un Ple extraordinari que es va 
fer al mes de gener. El pressu-
post, d’11.705.307,83 euros, va 
ser aprovat inicialment amb els 
vots dels regidors i les regidores 
del PSC, l’abstenció de PP i CiU 
i els vots en contra dels i de les 
representants de l’AEB i ICV. El 
regidor de PxC va excusar la seva 
presència.

El regidor d’Economia, Juan An-
tonio Lancho, va defensar un 
pressupost emmarcat en un con-
text de crisi, en una legislatura 
“difícil” i en una ciutat que, tal 
com va declarar, disposa d’una 
capacitat d’ingressos i despesa 
molt determinats.  Així les co-
ses, els objectius de despesa per 
al 2015 se centraran en el man-
teniment de tots els serveis mu-
nicipals, l’actuació en la via pú-
blica i l’augment de la despesa 
social dirigida a les persones més 
vulnerables. Pel que fa a aquest 
darrer punt, i a tall d’exemple, 
la partida d’Atenció Domicili-
ària augmenta més d’un 31%, 
passant dels 274.020 € del pres-
supost anterior a 360.819 € per 
a aquest exercici, mentre que la 
d’Atenció Primària augmenta 
gairebé un 24% (de 653.985,81 
€ a 809.854,77 €). 

Tal i com va destacar en el seu 
discurs el regidor, la consecu-
ció d’aquests objectius es durà a 

Ple Municipal terme mantenint, i en alguns ca-
sos augmentant, l’estructura de 
personal de l’Ajuntament. Així, 
es mantindrà el reforç de la Bri-
gada Municipal implementat du-
rant l’exercici anterior. A més, 
s’incorporarà un jardiner, tres re-
cepcionistes (una per als Serveis 
Socials i dos per al Complex Es-
portiu, respectivament) i, a l’àrea 
d’Acció Social i Cultural, una 
tècnica de Gestió de programes 
per als projectes destinats a mi-
llorar la possibilitat d’èxit edu-
catiu i de creació d’itineraris for-
matius sòlids per al jovent (servei 
que abans es donava a través 
d’empresa). 

Així mateix, l’alcaldessa, Eva Me-
nor, va destacar l’augment d’un 
17% en beques i subvencions, 
l’aposta pel manteniment dels 
serveis a les persones i el fet que 
s’hagi aconseguit evitar que hi 
hagi cap retallada en serveis pú-
blics.

El grup d’AEB, a través del seu 
portaveu, Quim Duran, va de-
clarar que el pressupost no respo-
nia a les necessitats de Badia i la 
seva gent i va qualificar la partida 
destinada a ocupació i autoocu-
pació d’”insuficient”.

Per la seva banda, la portaveu del 
grup del PP, Antonia Escriva, va 
establir com a “prioritàries” l’aju-
da social, la formació per a l’ocu-
pació i la inversió en via pública, 
punts aquests en els que va co-
incidir amb la regidora de CiU, 
Carme Mateu, qui va fer inci-
dència en la necessitat d’invertir 
en seguretat i millora de l’espai 
públic i, també, en foment de 
l’ocupació, formació i ajuts a en 
la recerca de feina. 

Finalment, el regidor d’ICV-
EUiA, Eusebio Argueta, va des-
tacar les “limitacions” que tenia 
el pressupost, que va titllar de 
continuista. 

A l’hora de tancar aquesta edició, 
l’acord de pressupostos, després 
de ser sotmès a exposició pública 
i no haver rebut al·legacions, es 
considera aprovat definitivament 
i ja ha entrat en vigor.

GENER

Després d’un intens debat, el 
Ple Municipal del mes de gener 
va aprovar, amb 11 vots a favor 
(PSC, PP, ICV-EUiA i CiU) i 5 
abstencions (AEB i PxC), iniciar 
l’expedient de delimitació del ter-
me municipal de Badia del Vallès 
en relació amb el terme municipal 
limítrof de Sabadell en el front del 
Riu Sec, amb l’objectiu de fixar 
acuradament les línies dels respec-
tius termes municipals afectats, 
atès que s’havia detectat que no 
coincidien els límits en ambdós 
municipis. També es va nomenar 
la corresponent Comissió de De-
limitació Territorial. 

Alguns grups van criticar la len-
titud de l’equip de govern en 
aquest procés, mentre que l’alcal-
dessa va recordar que el procedi-
ment per dur a terme un Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana és lent 
i complex, i no es fa d’un dia per 
l’altre.

Entre la resta d’acords del Ple, 
hi va haver l’aprovació de la cre-
ació formal de la Seu electròni-
ca i del Perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Badia del Va-
llès, ambdós per unanimitat. 
Tots els grups van coincidir en la 

importància que tenien aquestes 
eines per fer arribar informació al 
ciutadà i per fomentar la transpa-
rència. 

També per unanimitat, es va 
acordar exigir una acció urgent, 
viable, eficaç i amb garanties, per 
a tots els afectats de l’hepatitis C. 
L’acord insta el Govern de l’Estat, 
entre d’altres, a crear de manera 
immediata un pla estatal de pre-
venció i eradicació de l’hepatitis 
C, a actuar de forma activa da-
vant les institucions europees per 
fixar una estratègia d’acció comu-
na i també a crear fórmules de 
col·laboració amb les comunitats 
autònomes per garantir l’accés 
universal als nous fàrmacs. Tam-
bé insta la Generalitat a garantir 
la medicació antiviral per a l’he-
patitis C i a crear un pla director 
sobre les hepatitis víriques que 
vagi acompanyat d’un fons espe-
cífic addicional que en garantei-
xi l’aplicació, amb equitat social i 
territorial a tot Catalunya.

FEBRER 

El Ple Municipal del mes de fe-
brer va començar amb la lectu-
ra del manifest amb motiu del 8 
de març, Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, i un resum 
de la compareixença de l’alcaldes-
sa, Eva Menor, el regidor Quim 
Duran i l’interventor municipal 
davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals del Parlament de Cata-
lunya, que ha de tramitar la mo-
dificació de la Llei de creació del 
municipi, i que havia tingut lloc 
el dia abans.

Seguidament, i ja dintre l’or-
dre del dia, es va aprovar (amb 
8 vots a favor –corresponents als 

regidors de PSC i CiU- i 9 abs-
tencions, d’AEB, PP, ICV-EUiA 
i PxC) la dissolució del Consor-
ci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental 
(COPEVO).

El següent punt, que va ser 
aprovat per unanimitat, va ser 
la proposta d’acord de suport a 
la ILP davant l’emergència ha-
bitacional i la pobresa energèti-
ca, iniciativa de la PAH de Ba-
dia. Per defensar la proposta, va 
prendre la paraula un dels inte-
grants de la plataforma, que va 
demanar als membres del con-
sistori, empatia cap a la ciutada-
nia del municipi, especialment 
envers els més desafavorits.

També va parlar un membre de 
la PAH de Badia en la defen-
sa del següent punt de l’ordre 
del dia, una moció de l’AEB, en 
aquest cas envers la Llei de segu-
retat ciutadana, coneguda popu-
larment com la Llei mordassa. El 
PSC va definir aquesta llei com 
un atac a la dignitat de la ciuta-
dania, mentre que l’AEB va voler 
recordar que el que es defensava 
amb aquesta moció que ells pre-
sentaven era la llibertat de poder 
expressar-se. ICV-EUiA, per la 
seva banda, va equiparar aquesta 
llei amb un mecanisme de con-
trol, i CiU va dir que represen-
tava un pas enrere en els drets 
de la ciutadania. El regidor de 
PxC es va mostrar en contra de 
la llei però no a favor de la mo-
ció, perquè relacionava la Llei de 
seguretat ciutadana amb “pos-
tulats franquistes”. La moció es 
va aprovar amb 13 vots a favor 
(PSC, AEB, ICV-EUiA i CiU), 3 
vots en contra (PP) i l’única abs-
tenció de PxC. n



Març del 2015 7
de Badia del Vallès
l'informatiuActualitat

Celebració del Dia Internacional de la Dona a Badia
Badia del Vallès es va sumar a les celebracions del Dia Internacional de la Dona amb diverses activitats. 

La primera d’elles va ser la ses-
sió del club de lectura fàcil 
“Cafè i Lletres”, organitzat per 

la Biblioteca Vicente Aleixandre 
i el Servei Local de Català, so-
bre el llibre Trampa de foc, de 

l’escriptora Núria Martí Cons-
tans. L’elecció del llibre no va ser 
casual,  ja que aquesta obra parla 

sobre els fets reals que van moti-
var la celebració del Dia Interna-
cional de les Dones: l’incendi de 
la fàbrica tèxtil Triangle, a Nova 
York, l’any 1911. A l’incendi van 
morir 146 persones, gairebé tot 
dones. Aquest fet va donar lloc a 
una revolta de les dones per un 
treball digne i va canviar la regu-
lació laboral dels treballadors. 

Igualment, amb motiu del Dia 
de la Dona es va poder visitar, a 
la biblioteca, l’Exposició bibliogrà-
fica de biografies de dones... Sem-
pre tenen vides interessants.

Dones i esport

També l’esport es va voler sumar 
a la celebració, amb un partit de 
futbol, seguit d’un dinar popular 

organitzat per l’Associació Tu-
menge Calí, i un taller de defensa 
personal per a dones, obert i gra-
tuït, a càrrec de la Federació Ca-
talana de Judo. El taller va ser tot 
un èxit, ja que va comptar amb 
la participació de més d’un cen-
tenar de badienques, molt ac-
tives, que s’ho van passar d’allò 
més bé seguint les instruccions 
de Fermín Parra, president de 
la Federació, alhora que apreni-
en tècniques bàsiques de defensa 
personal. 

L’acte central de les celebracions 
a Badia va tenir lloc dissabte dia 
7, amb un sopar, organitzat per 
l’Associació Dones per la Igualtat. 
Les assistents van poder gaudir de 
l’àpat i, sobretot, del ball posteri-
or, que va estar molt animat. n
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Antonia Escrivá 
Portavoz del PP

Estamos a pocos días de unas nuevas elecciones municipales y encima 
de la mesa tenemos temas tremendamente importantes.
- La Propuesta de Modificación de la Ley de Badía del Vallés, que 
ha sido muy trabajada por todos/as desde hace aproximadamente dos 
años, y la cual nos permitirá un desarrollo y tranquilidad en cuanto al 
futuro de nuestro municipio. 
Esta vez estamos convencidos que será positivo para todos nosotros, ya 
que de los errores se aprende. Y uno de esos errores fue que, en la rati-
ficación del acuerdo del 2007, fuimos excesivamente confiados.
El cálculo de déficit de capacidad fiscal en el I.B.I. es el único con base 
fiscal estable y sobre el que se ha trabajado para ofrecer una propuesta 
de la Ley para el municipio. Todos lo ven favorablemente y, si más no, 
no hay nada más... si lo hubiera, a buen seguro estaría también enci-
ma de la mesa. 
- La posibilidad de los vecinos de intervenir en la mejora del munici-
pio y aportar sus opiniones, mediante la Participación Ciudadana en 
varios temas como Urbanismo y Movilidad Urbana y Sostenible.
- Delimitación Territorial de Badía. En este tema queríamos hacer una 
aclaración pública: en la Comisión de Delimitación Territorial estará 
presente la oposición, es cierto, pero el representante es de los 5 gru-
pos políticos de la oposición NO únicamente del suyo, y también que 
la propuesta fue del grupo municipal del PP. 
Y hablando de nuestras propuestas decir que hace 2 años que propusi-
mos integrar en las tasas municipales las sanciones por los excrementos 
de los perros. Hasta ahora no se había llevado a cabo pero, lo quere-
mos aclarar pues parece que otros se atribuyen la iniciativa,  y aunque 
sea por una vez... Al César lo que es del César!
Sabemos que todos los temas que afectan al municipio son importan-
tes pero  hemos querido mencionar estos pues son los que cuentan o 
han contado con la colaboración de los vecinos.
Como decimos al principio de este escrito, son días de promesas y de 
colgarse medallas unos, pretendiendo apropiarse de aquello que creen 
mejorado y, otros, intentando mejorar según su criterio.
Tan solo seamos realistas y, sobre todo, aceptemos las críticas cons-
tructivas,  y seamos positivos en cuanto al futuro, trabajando consci-
entemente.

Juan Antonio Lancho Aceituno
Portavoz del PSC

ES LA HORA DE BADIA

Estamos viviendo un momento de descrédito en la política: la ciudada-
nía se siente defraudada por unos políticos que únicamente miran por 
sus intereses personales y de partido. El PSC de Badia se ha caracteriza-
do por poner siempre los intereses de la ciudad y de la ciudadanía por 
encima de todo y eso se refleja en la acción de gobierno de estos cuatro 
años de mandato.
La crisis económica ha marcado esta legislatura y ha condicionado las 
acciones del equipo de gobierno. El PSC ha priorizado las políticas soci-
ales por encima de todo, incrementando año a año los recursos destina-
dos a las personas más vulnerables.
Los reiterados impagos de la Generalitat pusieron en grave riesgo la 
capacidad de pago del Ayuntamiento. Sin embargo, la buena gestión 
económica del PSC ha garantizado la prestación de los servicios públi-
cos básicos (becas, ayudas para alimentos y suministros, teleasistencia y 
atención domiciliaria para los mayores, recursos para que las escuelas, 
equipamientos culturales y deportivos puedan funcionar con normali-
dad, atención a las familias, Casal dels Infants, casal de verano, etc.)
El elevado índice de paro es uno de los grandes problemas de nuestra 
ciudad que desgraciadamente, no podemos resolver pero sí debemos 
afrontar. Por ello, hemos creado más de 80 puestos de trabajo en planes 
de ocupación y de inserción laboral.
Nuestra apuesta por la educación ha sido contundente y ambiciosa. El 
resultado ha sido muy bueno, incrementando en un 20 % las graduaci-
ones en secundaria y mejorando los resultados de las pruebas de compe-
tencias básicas en primaria y secundaria.
El PSC ha dado la cara ante el problema de los desahucios, hemos nego-
ciado con la Agència Catalana de l’Habitatge, con la Agencia Tributaria, 
con los bancos; hemos dado asesoramiento a los afectados y apoyo a la 
PAH en sus acciones. 
Una de las asignaturas pendientes, por no disponer de recursos sufici-
entes, es el mantenimiento de la vía pública. Aún así, hemos realizado 
diversas intervenciones como la reforma de la biblioteca, avenida Cantá-
brico, eliminación de barreras arquitectónicas y vallas perimetrales, en-
tre otros. De todos modos, la buena gestión económica realizada ha me-
jorado nuestra situación y nos permite ahora poner en marcha proyectos 
pendientes (entorno del mercado, aparcamiento de c. de Santander, 
PUOSC Mediterráneo...). 
El PSC siempre ha creído en la independencia de la ciudad, por eso 
durante esta legislatura hemos presentado al Parlament de Catalunya 
la modificación de la Ley de creación del municipio para garantizar la 
independencia y los recursos económicos que esta ciudad necesita. Un 
trabajo serio y riguroso que, confiamos, vea la luz como ley.
En definitiva, el PSC trabaja para mejorar nuestra ciudad y lo seguirá 
haciendo con la misma convicción, honestidad e ilusión con la que lo 
ha venido haciendo hasta ahora. Se abre una etapa de oportunidades, 
sin duda ES LA HORA DE BADIA.

Quim Duran 
Grup Municipal AEB

4 ANYS

S’acaba la legislatura.
Més enllà dels efectes globals de l’anomenada crisi econòmica, toca 
revisar què s’ha fet des de Badia per millorar la qualitat de vida dels 
nostres veïns. És moment de veure si, des de l’ajuntament, s’ha fet 
prou per lluitar contra l’atur, la pobresa i l’exclusió social, si s’ha treba-
llat per la neteja i el manteniment de la via pública o per un transport 
públic i de qualitat. Cal mirar si s’ha defensat amb prou força els ser-
veis de l’ambulatori que teníem, s’han remunicipalitzat serveis públics 
privatitzats, s’ha lluitat pel manteniment de línies escolars, pel futur 
econòmic de Badia o per la qualitat de l’aire que respirem. És necessari 
tenir present què s’ha fet per la retirada gratuïta de l’amiant cancerigen 
de les nostres cases o en polítiques per a gent gran i joventut.
La realitat política pràctica és la bruta i descuidada “Badia de las Va-
llas” on lluiten el col·lectiu d’Aturats Actius i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) per evitar desnonaments a la nostra ciutat. Una 
realitat on el PSC s’ha aliat amb el PP per tirar endavant els pressupos-
tos anuals i sense cap més projecte de ciutat.
Davant dels cants de sirena de noves formacions polítiques que di-
uen que ho arreglaran tot, que tots són corruptes excepte ells i que 
l’endemà de les eleccions viurem al paradís, ens trobem amb els par-
tits tradicionals que continuen venent allò de “Tenemos, tendremos” 
a Badia, un nou país a Barcelona, o retallades socials i democràtiques 
a Madrid.
Arriben les eleccions i el govern municipal desperta. Comencen les 
obres per rentar la cara a Badia pintant passos de vianants, fent cam-
panyes publicitàries i alguna obra menor per fer veure que fan alguna 
cosa. És una vella recepta que ja coneixem.
A la plaça de la Sardana, temps de canvis i renovació profunda per fer 
propostes des de l’oposició per a tenir una Badia millor.
El 2014 a l’AEB, va ser temps d’aniversari. 20 anys treballant per Ba-
dia amb la gent amb totes les mancances pròpies de l’autogestió i la no 
professionalització. Aquest Sant Jordi presentarem el llibre que recull 
bona part d’aquesta experiència vital de lluita lligada a Badia i la seva 
gent i esperem poder comptar amb tu.

Seguim.
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Carme Mateu i Sala 
Grup Municipal CiU

Encara no ha començat la campanya electoral... com a mínim, no ha 
començat en termes juridicoadministratius. Però està clar que tots els 
partits polítics tenen/ tenim les eleccions massa al cap, darrerament. 
El temps que ens espera, aquests poc més de dos mesos, seran compli-
cats. M’agradaria poder afirmar amb rotunditat que a Badia hi haurà 
joc net. Però per aconseguir-ho, és clar que tots sense excepció, hi hem 
de posar de la nostra part. Tots detectem fàcilment quines actuacions 
barroeres enrareixen el clima entre els participants actius de la vida po-
lítica badienca. 
Tots sabem que patim una greu crisi social, econòmica i política. Po-
sem llum a la gestió municipal, ara no és moment de sigles ni persona-
lismes. Aprofitem l’oportunitat que tenim per fer net a les institucions 
polítiques.
Des de CIU, lluitarem per un punt de vista diferent en les prioritats 
de la ciutat, enfocat a millorar la qualitat de vida, amb més justícia i 
atenció social. Per aquest motiu és tan necessària la unitat, per abordar 
la urgència social que patim.

Raúl Ortiz 
Grup Municipal de PxC

BADIA DESPIERTA!!!!

Después de casi cuatro años, y agotando la legislatura, toca 
repasar un poco algunos temas, y cómo no, desde PXC habla-
remos del tema de la inmigración ya que a ningún grupo mu-
nicipal de este consistorio parece importarle, pues para ellos 
lo más importante es el multiculturalismo y la globalización 
de todos los pueblos, y si algún día hablan sobre inmigraci-
ón es para decir que “es mentira que los inmigrantes se lleven 
más ayudas que la gente de casa”, pues según ellos por ejem-
plo, de 317 becas de comedor otorgadas en Badia sólo 60 las 
reciben personas de nacionalidad extranjera. Parecen pocas, 
pero que no nos engañen, si en Badia hay un 6,1 % de inmi-
gración esto supone que ese 6,1 % de inmigrantes reciben el 
20 % del total de ayudas, un porcentaje muy alto y represen-
tativo.
Por otra parte, para que no nos digan que PXC sólo sabe ha-
blar de inmigración, dejamos algunas mociones presentadas 
en esta legislatura que hablan de varios temas:
Mociones: 

- Contra el aforamiento de los políticos
- Contra la subida de precios de las guarderías públicas de 

la Generalitat
- Contra la financiación de la banca con fondos públicos
- Contra la corrupción política.

Todas estas propuestas son de PXC y no han salido adelante 
porque los demás grupos municipales siempre las votan en 
contra. Si los badienses preocupados por la situación actu-
al supieran qué es lo que defiende y por lo que lucha PXC, 
nuestro crecimiento sería exponencial, ya que nosotros deci-
mos alto y claro en este Ayuntamiento lo que muchos piensan 
pero que políticamente no está bien visto, pero eso a nosotros 
nos da igual. Como siempre hemos hecho, seguiremos luc-
hando por la buena gente de casa para que en ayudas, trabajo 
y vivienda sean PRIMERO LOS DE CASA.
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Eusebio Argueta 
Grup Municipal ICV-EUA

Una legislatura perdida

Probablemente este sea mi último artículo como portavoz del Grupo Mu-
nicipal de ICV-EUiA, responsabilidad que llevo desarrollando desde hace 
unos años en este ayuntamiento. Han sido dos legislaturas en las que el 
hecho de estar como único regidor de ICV-EUiA  y la imposibilidad, por 
falta de apoyo del consistorio y del gobierno,  de llevar a cabo una gran 
cantidad de propuestas que hemos realizado, han sido los hechos que me-
jor las definirían, desde mi punto de vista. Imposibilidad que no me ha 
desanimado a seguir trabajando por la ciudad que nos merecemos como 
ciudadanos del siglo XXI. 
En concreto, esta última legislatura la defino como perdida a causa de la in-
movilidad institucional y la pasividad de un equipo de gobierno incapaz de 
entender y encauzar la enorme cantidad de  dificultades a las que los badi-
enses nos hemos visto enfrentados. Las maneras y formas de la institución 
se han mostrado lentas e insuficientes ante una sociedad que nos exigía estar 
más a su lado en la resolución de los problemas cotidianos. En representaci-
ón de mis compañer@s de ICV-EUiA presentamos propuestas alternativas 
a los diferentes presupuestos, impulsar medidas para ahorrar en energía, la 
necesidad de un acuerdo de desarrollo de la zona industrial, medidas contra 
el paro y la formación profesional, el impulso de medidas de ayudas para las 
familias que peor lo están pasando, impulsar medidas de tarificación soci-
al en las tasas municipales, estudiar la municipalización de servicios como 
la limpieza y la recogida de basuras, impulsar partidas económicas para la 
construcción de espacios deportivos al aire libre, impulsar fórmulas de par-
ticipación en los presupuestos por parte de la ciudadanía. Seguramente me 
olvido de muchas otras propuestas, fruto de horas de trabajo, que han que-
dado olvidadas en un cajón y en el menosprecio del equipo de gobierno y 
buena parte de los concejales. A nivel institucional, me quedo con los pocos 
proyectos que desde hace años defendimos en anteriores programas electo-
rales y que se han hecho realidad (Nit de l’esport, barrera sónica o ayudas 
para estudiantes con mejor expediente académico). Y algunas que tenemos 
encaminadas desde el consenso (modificación de  la ley de creación del mu-
nicipio) que han sido defendidas desde 2007 por ICV-EUiA. Muchas otras 
siguen en el cajón del olvido y esperan nuevos aires para ver la luz. Esperan 
una manera diferente de hacer y entender la política, que vendrá seguro de 
la mano de Guanyem Badia con Eli Ruiz al frente y un equipo de gente nu-
eva entre las cuales me encuentro con mucho orgullo. Este paso personal es 
para empujar desde atrás con más fuerza e ilusión hasta conseguir los objeti-
vos colectivos que nos hemos trazado.
Finalizo agradeciendo el apoyo y confianza dada por parte de todas las per-
sonas que me han apoyado, ayudado, consultado e incluso criticado. Sin 
todas ellas, este trabajo de representación deliberativa no hubiese tenido 
sentido. Agradecer a mis compañer@s de ICV-EUiA la cantidad de horas 
trabajadas en pro del bienestar de los badienses. Y, cómo no, a mi familia 
por la gran cantidad de horas de ausencia de las que nunca podré resarcir-
les. Ell@s saben que lo he hecho de corazón y con el convencimiento de 
hacer lo correcto en el momento oportuno. Un abrazo a tod@s.  
Eusebio Argueta, portavoz del Grupo Municipal de ICV-EUIA.



Març del 201510
de Badia del Vallès
l'informatiu

El Carnaval 2015 torna a omplir de 
colors i diversió els carrers de Badia 

Especial Carnaval

El Carnaval 2015 va tornar a omplir Ba-
dia de colors, alegria i diversió. La pri-
mera parada del llarg cap de setmana 
de Carnestoltes va ser divendres, amb el 
Carnaval Escolar i Jove, on els petits van 
desfilar amb les seves escoles en una con-
correguda rua que va discórrer per l’avin-
guda de Burgos i els carrers adjacents, en 
molts casos, seguits de ben a prop per pa-
res, mares, àvies i avis. La comitiva va es-
tar amenitzada pel grup de batucada de 
l’IES Badia del Vallès.

Un cop finalitzada la rua, la festa es va 
traslladar al Casal de Joves, on els adoles-
cents del municipi van poder gaudir d’un 
ambient més adient a la seva edat sota un 
agradable sol d’hivern. A més, també va 
haver-hi lloc per al concurs de disfresses 

CARNAVAL ESCOLAR

Especial Carnaval

individuals i grupals. Els premis indivi-
duals van ser per a les disfresses de zom-
bie de l’IES Federica Montseny i de l’IES 
Badia del Vallès. Pel que fa a les disfresses 
de grup, els premis van ser per a la com-
parsa “Little Freak”, de joves de 1r d’ESO 
del Federica Montseny; per a “Little Dia-
monds”, també d’estudiants de 1r d’ESO 
però de l’IES Badia del Vallès i per a tots 
els grups de 2n d’ESO de l’IES Badia del 
Vallès, que anaven de monges. El Carna-
val Jove va ser organitzat pels delegats i per 
les delegades dels instituts de Badia. 

CARNAVAL POPULAR

El dia central del Carnestoltes va ser dis-
sabte, quan va tenir lloc el Carnaval Po-
pular. La rua de Carnaval, que va sortir de 

la plaça Major, va recórrer els principals 
carrers del municipi fins arribar al Com-
plex Esportiu. Va ser allà, un cop finalit-
zada la festiva desfilada, on va començar la 
festa de debò. Animats per la Beach Party, 
les badienques i els badiencs, lluint les se-
ves disfresses –moltes d’elles, ben origi-
nals- van gaudir de la música i el ball fins 
el moment del lliurament de premis. L’al-
caldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, 
va ser l’encarregada d’entregar el premi a 
la Millor disfressa individual (“Polyklin”) i 
a la Millor comparsa (“Aquellos años 60”, 
de l’entitat Virgen del Rocío). El premi a 
la 2a Millor comparsa va ser per “Bote de 
pintura” de l’entitat Can Sanfeliu, que va 
rebre la distinció de mans del regidor de 
Cultura, Antonio Rodríguez. Finalment, 
la regidora Montserrat Carbonell va lliurar 

el premi a la Comparsa més divertida, que 
va anar a parar a les “Muñecas Fufuchas”. 
Després dels premis, la festa va continuar 
fins a la mitjanit.

Diumenge va ser el dia del Carnaval Fa-
miliar i Infantil. Va haver-hi xocolatada, 
jocs per als més menuts, passarel·la de 
disfresses i, per descomptat, premis a la 
Millor disfressa infantil, que va ser per a 
“Model d’Ágata Ruiz de la Prada”, a qui 
va lliurar el premi la regidora d’Infància, 
Petita Infància i Joventut, Raquel Gracia, 
i a la Millor disfressa familiar o de com-
parsa, guardó que van rebre “Els punkies” 
de mans del regidor de Cultura. La festa 
va comptar, així mateix, amb un espec-
tacle per a infants i famílies a càrrec de 
Kids Party Show. n

CARNAVAL JOVE
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PREMIS

Especial Carnaval

PREMIS

Millor disfressa individual “Polyklin” Millor comparsa “Aquellos años 60” 2a Millor comparsa “Bote de pintura” Comparsa més divertida “Muñecas Fufuchas”

CARNAVAL POPULAR

CARNAVAL INFANTIL I FAMILIAR

Millor disfressa infantil “Model d’Àgata Ruiz de la Prada” Millor disfressa familiar “Els punkies”
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ProBadia Lab, una estratègia pionera per facilitar 
la reinserció laboral de les persones desocupades
L’Ajuntament de Badia del Vallès 
i la consultora en innovació social 
COMA han posat en marxa Pro-
Badia Lab, una iniciativa pionera 
al nostre país perquè les persones 
en situació de desocupació del 
municipi puguin refer els vincles 
amb el mercat de treball. 

Aquesta iniciativa, basada en 
tècniques innovadores, consta 
de tres fases diferenciades –que 

podríem anomenar exploració, 
ideació i implementació– i per-
met abordar reptes socials com 
la desocupació de manera més 
oberta, creativa, tangible i con-
sensuada.

Cocreació i cooperació

El punt de partida d’aquest pro-
cés, basat en noves formes de 
cocreació i cooperació entre els 
actors implicats, és un estudi ex-
haustiu dels col·lectius que pa-
teixen aquesta situació, per crear 
un espai on el quart sector i el 
col·lectiu en situació d’atur tre-
ballin conjuntament amb l’ob-
jectiu comú de trobar sortides 
viables a aquesta situació blo-
quejada. En la fase d’ideació, les 

persones desocupades treballen 
plegats amb els diferents actors 
que col·laboren en el projecte i 
llancen idees amb l’objectiu de 
marcar-se un itinerari. En una 
tercera fase, la d’implementació, 
es donarà forma a aquestes idees 
a través de sessions de desenvo-
lupament.

Paper actiu en la reinserció

L’objectiu del programa és apo-
derar les persones en situació de 
desocupació, donar-los eines, po-
sar al dia les seves competències 
per tal de reinserir-se al mercat 
laboral. D’aquesta manera, les 
persones que són a l’atur passen 
a tenir un paper molt més actiu 
en el seu camí cap a la reinserció 

laboral. Com a resultat, en comp-
tes d’allunyar-se i debilitar les se-
ves competències, que és una de 
les conseqüències de l’atur de 
llarga durada, s’aconsegueix la 
millora de les seves capacitats per 
a la cerca de noves oportunitats.

ProBadia Lab és un projecte que 
sorgeix en un context de baixa 
creació d’ocupació i un atur es-
tructural que afecta les perso-
nes que el pateixen fins al punt 
d’arribar a ser un problema de 
primer ordre amb conseqüènci-
es socials i personals que dificul-
ten la seva inserció laboral futura, 
ja que l’atur de llarga durada no 
només danya l’autoestima sinó 
que debilita les competències ja 
adquirides. El treball conjunt de 

l’administració, els agents econò-
mics i socials, l’empresa, el tercer 
sector i les persones desocupades 
obre nous espais i noves maneres 
d’afrontar els reptes socials actu-
als.

Els agents que fins ara han col-
laborat en aquesta iniciativa, 
a més de l’Ajuntament de Ba-
dia i la consultora COMA, són 
el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (COPEVO), UGT 
de Catalunya, el Consell Inter-
sectorial d’Empresaris (CIESC), 
les empreses Roca González, Co-
mac, Cespa-Ferrovial, La Bruixa 
i Nooem i les entitats Fundació 
Tallers, Fundació IReS i Funda-
ció Autònoma Solidària. n
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El plans ocupacionals a Badia ofereixen formació i una oportunitat 
de reinserció laboral a les persones més colpejades per la crisi

En els darrers anys, l’Ajuntament de Badia ha impulsat tot un seguit de plans ocupacionals en col·laboració amb 
diverses institucions: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació i el Departament d’Empresa i Ocupació. 

Aquests plans s’han intentat diri-
gir, des d’una perspectiva social, a 
les persones que en aquest temps 
de crisi passen més dificultats a 
la nostra ciutat: famílies sense in-
gressos o amb ingressos molt bai-
xos i persones soles més grans de 
50 anys aturades de llarga durada.

Amb aquests plans s’intenta no 
sols oferir un contracte de treball 
sinó també experiència laboral, 
formació, millora de les compe-
tències i un acompanyament per-
sonalitzat per a la creació d’un 
itinerari, tant de formació com 
d’inserció. Es treballa molt espe-
cialment per a aconseguir que, 

gràcies a haver passat per aquests 
plans, les persones contractades es 
trobin en una 

situació millor respecte el mer-
cat de treball, un cop finalitzat el 
programa. A més a més, totes les 
tasques que es duen a terme en 
aquests plans suposen millores per 
a la nostra ciutat.

Beneficis per al municipi

A tall d’exemple, els últims plans 
han permès a l’Ajuntament con-
tractar més de 40 persones. Una 
part han treballat en l’espai públic 
(carrer del Cantàbric, accessos a 

la zona comercial, jardins i espais 
verds...). D’altres han creat un 
hort comunitari on els centres 
educatius i associacions podran 
fer agricultura ecològica. També 
s’ha fet l’arranjament de diversos 
espais a l’edifici El Molí i de dos 
locals per a projectes socials, i fi-
nalment, s’han dut a terme serveis 
domiciliaris a persones grans. 

Experiència i millora de 
competències

Per a la majoria de les persones 
participants, aquests plans ocu-
pacionals han suposat una ex-
periència valuosa en termes de 
reconnectar amb el món del tre-
ball, replantejar-se el seu itinera-
ri i millorar competències que els 
facilitaran trobar o crear feina.

En breu, l’Ajuntament iniciarà 
un nou pla que, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
permetrà contractar més de vint 
persones que treballaran bàsi-
cament en la millora de la via 

pública i els equipaments mu-
nicipals. Aquest pla s’adreçarà a 
diversos col·lectius de persones 
aturades: joves, persones amb fa-
mílies a càrrec i ingressos baixos 

o persones aturades de llarga du-
rada. Properament, apareixerà al 
web municipal la informació so-
bre la convocatòria. n
(www.badiadelvalles.cat) 

Els components del pla de capacitació agrària posen amb els monitors i membres de la Funda-
ció Tallers, l’alcaldessa de Badia i la regidora d’Ocupació 

Grup de participants en un pla d’ocupació fent tasques d’operari de jardineria, amb els seus di-
plomes acreditatius

Els treballadors del Pla d’ocupació de capacitació agrària van oferir una visita guiada a l’hort 
que han plantat
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Obres de millora de la via pública 

Els últims mesos, diversos punts 
de la nostra ciutat han millorat 
en accessibilitat i eliminació de 
barreres arquitectòniques. A tall 
d’exemple, la brigada munici-
pal ha dut a terme les tasques de 
construcció de baranes, tanques 
i murs, i de supressió de barre-
res arquitectòniques d’accés a les 

El c. de la Bètica núm. 5, un cop finalitzades les obres

Obres de supressió de barreres arquitectòniques al c. de la Bètica 

El c. de la Bètica núm. 9, abans de la reforma

comunitats de veïns del carrer de 
la Bètica, números 5, 7 i 9. 

En aquests moments, també s’es-
tan duent a terme tasques simi-
lars, però a més gran escala, en 
diversos sectors de l’avinguda 
de la Mediterrània. Així, s’es-
tan suprimint les barreres a les 

comunitats de l’av. de la Medi-
terrània, 2-10 amb l’arranjament 
de l’espai d’interblocs, la cons-
trucció d’un parc infantil i el tan-
cament i pavimentació de l’en-
torn, que inclou enjardinament, 
plantació d’arbres i disposició de 
mobiliari urbà. Aquest projecte, 
finançat en part per la Genera-
litat, dins del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, va ser re-
dactat pels serveis tècnics muni-
cipals d’Urbanisme, amb la par-
ticipació dels veïns.

També s’està actuant a l’espai 
d’interblocs de l’avinguda de la 
Mediterrània, 24-28, on hi ha 
un problema de canalització d’ai-
gües i impermeabilització d’un 
dels patis posteriors. Les obres 
van començar el passat mes de 
febrer i tindran una durada apro-
ximada de 6 mesos. L’empresa 
adjudicatària de les obres, per un 
import de 285.123,96 euros, és 
GICSA. 

Aquest i altres projectes es poden 
consultar al web de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, www.badia-
delvalles.cat, a l’apartat d’Urba-
nisme – Actuacions a la via pú-
blica i, pel que fa a les condicions 
i especificacions del contracte, a 
l’apartat Perfil del contractant.

També a l’apartat del Perfil del 
contractant es pot consultar l’estat 
de les obres de millora de l’entorn 
del Mercat Municipal, que actual-
ment es troben en fase d’adjudica-
ció. Les obres consisteixen, entre 
d’altres, en la supressió de barreres 

arquitectòniques i l’arranjament 
de la vorera, que es troba en mal 
estat. Aquesta obra està finança-
da per la Diputació de Barcelona, 
dins de les actuacions del Pla Xar-
xa de Governs Locals 2012-2015,  
en l’àmbit de les meses de concer-
tació de manteniment d’equipa-
ments. El pressupost ascendeix a 
106.917,09 euros i ha estat redac-
tat pels serveis tècnics municipals 
d’Urbanisme. L’inici de les obres, 
de dos mesos de durada aproxi-
mada, està previst pel mes d’abril.

Una altra de les actuacions pre-
vistes al nostre municipi és la 

construcció d’un aparcament 
en superfície a l’espai d’inter-
blocs del c. de Santander, dar-
rere de l’av. de Burgos. Es tracta 
d’unes obres finançades pel ca-
tàleg d’actuacions metropolita-
nes (CAME) de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) i 
que consisteixen en la pavimen-
tació de l’espai de sauló que ac-
tualment ja s’utilitza com a apar-
cament. També s’obrirà un accés 
alternatiu al pàrquing, que el 
connectarà amb el situat al c. 
de Saragossa, i es suprimiran les 
barreres arquitectòniques amb la 
plaça de la Sardana. Les obres es 
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La rehabilitació del parc de Joan Oliver ha de començar a finals d’estiu Construcció d’unes escales al camí que va a l’Ikea

Obres a l’avinguda del Cantàbric 

Els bassals que es formen a la zona d’aparcament del c. de Santander desapareixeran amb la 
pavimentació

gestionen des de l’AMB i van ser 
adjudicades a l’empresa Euroca-
talana Obres i Serveis SL, per un 
import de 417.116,55 euros. Les 
obres han començat aquest mes 
de març i han de durar sis mesos.

Altres obres

Entre la resta d’obres de millo-
ra i adequació de la via pública 
que han tingut lloc les darreres 
setmanes, hi ha la pintura dels 
passos de vianants, prioritzant 
els que estan en més mal estat; 
la construcció d’unes escales 
al camí per a vianants que va a 
l’Ikea, que els mateixos veïns ha-
vien habilitat però que en cas de 
pluja es tornaven intransitables; 
l’arranjament de l’enllumenat 
públic a diversos carrers; la subs-
titució del paviment de la vore-
ra de l’espai d’interblocs de l’av. 
del Cantàbric, 43; la supressió 
dels graons d’accés als blocs 39-
41 i la col·locació de jocs infan-
tils al parc del núm. 41, i l’ar-
ranjament puntual de les voreres 
que ho necessiten.

Obres de rehabilitació del 
parc de Joan Oliver

Actualment, sempre que plou, 
a causa dels diferents nivells, el 
parc de Joan Oliver queda inun-
dat. Atès que el parc està situ-
at al centre del municipi i que 
és molt utilitzat, cal garantir-ne 
el seu bon estat. Així doncs, un 

equip d’arquitectes ha redactat 
el projecte d’aquestes obres per 
a la millora de la canalització 
d’aigües, un projecte molt res-
pectuós amb l’estat actual del 
parc i amb la conservació dels 
pins, que preveu també l’ampli-
ació de la zona de jocs i de gespa 
per tal que la ciutadania de totes 
les edats en pugui gaudir durant 
tot l’any. A més, es suprimiran 
les barreres arquitectòniques per 
fer-lo totalment accessible des 
del carrer de la Manxa i s’ampli-
arà la vorera davant la llar d’in-
fants La Mainada per facilitar-
ne l’accés dels infants i les seves 
famílies.

Subvenció finalista

Aquestes obres estan finançades 
dins el Catàleg d’actuacions me-
tropolitanes de l’AMB, a través 
d’una subvenció que tracta de 
dotar de serveis i infraestructu-
res a tots els municipis de l’Àrea 
Metropolitana per igual i no pot 
ser destinada a un altre concepte 

que no sigui obres d’inversió per 
al municipi i d’aprofitament per 
a tots els ciutadans. Amb aques-
ta intervenció, el parc passarà a 
formar part de la Xarxa de Parcs 
Metropolitans de Barcelona, fet 
que suposa, entre d’altres avan-
tatges, que l’AMB es faci càrrec 
del seu manteniment.

L’inici de les obres s’ha ajornat 
fins a finals d’estiu, a causa de 
la seva coincidència en el temps 
amb el període de màxima aflu-
ència i ús del parc, que és durant 

la primavera i per la Festa Ma-
jor. L’empresa adjudicatària de 
les obres, que tindran una dura-
da aproximada de set mesos, és 
Grup Romero Polo, per un im-
port de 761.855,63 €.

Campanya d’ajuts per a 
l’arranjament de jardins

Aquest mes de març s’ha posat 
en marxa una nova campanya 
d’ajuts per a l’arranjament de 
jardins, gràcies a la qual les co-
munitats de veïns i veïnes i els 

centres educatius de Badia que 
ho volguessin podien sol·licitar 
terra, adob i plantes per als seus 
jardins. El lliurament del mate-
rial s’està fent aquests dies, sem-
pre segons l’ordre d’arribada de 
les sol·licituds i fins a exhaurir-
ne les existències. n
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Badia se suma a la celebració del Dia 
Internacional de la Llengua Materna

Aquest mes de febrer s’ha celebrat a Badia del Vallès, per sisè any, la Festa de la Llengua Materna, promoguda per la UNESCO.

Entre les activitats que es van or-
ganitzar en motiu de la Festa de 
la Llengua Materna va destacar 
la presentació del llibre El xalet 
de Puigcerdà, que va comptar 
amb la presència del seu autor 
–i descobridor de la història que 
hi ha al darrera-, Jordi Finestres. 
En un sala plena de gom a gom, 
i en un acte presidit per l’alcal-
dessa de Badia, Eva Menor, Jor-
di Finestres va parlar de la histò-
ria darrera del seu llibre. 

El xalet de Puigcerdà explica la 
història de centenars d’infants 
orfes de la Guerra Civil que, 
gràcies a una organització inter-
nacional, van viure a la locali-
tat ceretana apadrinats per ciu-
tadans estrangers, alguns d’ells 
tan coneguts com Gary Cooper, 
Frank Sinatra, Ingrid Bergman, 
Groucho Marx o Eleonor Roo-
sevelt. La documentació sobre 
aquests nens va ser eliminada 
pel govern franquista, que va 
acusar aquesta organització (ac-
tualment, la més gran del món) 
de tràfic de blanques i d’es-
clavitud infantil. La investiga-
ció de l’autor el va conduir a la 

Cursos de català per a persones 
adultes a Badia del Vallès

- Cursos de matí, tarda i vespre

- Cursos a distància

- Cursos amb certificat oficial

- Activitats culturals fora de l’aula

- Voluntariat per la llengua 

Proper període de matrícula: 
a partir del 23 de març de 2015

Més informació: Servei Local de Català de 
Badia del Vallès, Casal Cívic 2a planta, tel. 

937293434, badia@cpnl.cat

Universitat de Rhode Island (als 
Estats Units) on va trobar tota la 
documentació en unes caixes, al 
magatzem de la biblioteca.

A més, també a l’entorn del 
Dia Internacional de la Llengua 
Materna es va organitzar un ci-
nefòrum al Casal d’Avis o dife-
rents activitats sobre diversitat 
lingüística destinades al públic 
infantil, a la Biblioteca. Tam-
bé a la biblioteca es va organit-
zar l’exposició Català, llengua 
d’Europa. 

Dia Internacional de la 
Llengua Materna

La festa va arribar a Badia de la 
mà de Razía Sultana, alumna 
dels cursos del Servei Local de 
Català. I és que la celebració té 
el seu origen a Bangladesh, país 
de la Razía, on se celebra des del 
1953 per commemorar la mort 
d’uns estudiants en unes ma-
nifestacions pel reconeixement 
oficial de la llengua bengalí. El 
1999, la UNESCO va aprovar 
la demanda de Bangladesh de 
convertir aquesta diada en un 

L’escriptor Jordi Finestres, l’alcaldessa de Badia, Eva Menor, i Razía Sultana, promotora de la festa a Badia

dia de reconeixement internaci-
onal i, des del 2000, se celebra 
arreu del món, cada 21 de fe-
brer, amb l’objectiu de promou-
re la diversitat lingüística i l’edu-
cació multilingüe i reconèixer la 
llengua com un factor d’identi-
tat cultural. Enguany se celebra-
va ja la 15a edició que tenia com 
a tema central la inclusió dins i 
a través de l’educació, recordant 
que “l’ensenyament d’idiomes 
compta”, dins el programa Edu-
cació per a Tothom.

Badia ha estat sempre un lloc 
d’acollida per a gent tant de l’Es-
tat com, més recentment, d’ar-
reu del món. A la nostra ciutat hi 
ha gent procedent de països tant 
distants –tant geogràficament 
com culturalment- com l’Equa-
dor, Ucraïna o Nigèria, per ci-
tar-ne només alguns, i s’hi parlen 

més de 20 llengües. Les llengües 
expressen la nostra riquesa cul-
tural i la seva preservació és ga-
rantia de pluralisme, pau i demo-
cràcia. Són una eina d’integració, 
d’acollida i d’adaptació que ga-
ranteix la convivència pacífica 
entre els pobles. 

En aquest context, l’educació 
mulltilingüe és una opció ne-
cessària en un món afectat per 
processos de globalització i afa-
voreix tant el desenvolupament 
psicològic de les persones com el 
progrés econòmic, social i soste-
nible de les comunitats. n
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La primavera arriba a Badia plena 
d’activitats culturals

Ja gairebé hem deixat enrere el 
fred de l’hivern i els carrers de 
Badia s’omplen de nou d’activi-
tats culturals de la mà de la 6a 
Mostra de Teatre i Música i el 
Badia Spring.

Mostra de Teatre

La 6a Mostra de Teatre i Música 
començarà enguany l’11 d’abril, 
amb l’actuació –que es repetirà al 
dia següent- del Grup de Teatre 

“Flash”, que representarà l’obra 
“Locas Resto Bar”, a l’Auditori 
Municipal. També a l’Auditori, 
la setmana següent (19 d’abril), 
actuarà el Grup de Teatre Maika-
mente amb “El casting”.

Ja al mes de maig, podrem assis-
tir als concerts de la Coral Gi-
nesta (dissabte 9, a l’Església de 
la Mare de Déu de la Mercè), de 
l’Agrupació Musical (amb “Tri-
butos del Rock & Pop”, dissab-
te 16, a l’edifici Antonio Mac-
hado) i a l’acústic del cantant 
i compositor José Luis Lozano 
(dissabte 23, a l’Auditori Muni-
cipal). Finalment, el dissabte 30 i 
el diumenge 31, les Dones per la 
Igualtat representaran “Veróni-
ca”, a l’Auditori Municipal. 

Badia Spring 

El conjunt d’activitats que tin-
dran lloc durant la primavera 
s’han agrupat sota el nom de 
Badia Spring. El programa del 
Badia Spring inclou la Diada 
de Sant Jordi, el 23 d’abril, amb 
paradetes, venda de roses, inter-
canvi de llibres i ballada de sar-
danes, a la plaça Major. Aquell 
dia també es lliuraran els premis 
de la Mostra Literària Escolar, a 
l’Auditori Municipal.

Els dies 24 i 25 d’abril, se cele-
brarà el Dance Expression Day, 
jornades de dansa urbana i ta-
llers infantils organitzats pel Ser-
vei d’Adolescència i Cultura de 
l’Ajuntament de Badia. El dia 

següent, 26 d’abril, tindrà lloc 
la Diada Castellera que compta-
rà amb la presència dels castellers 
de Sabadell i dues colles més, en-
cara per confirmar, que aixecaran 
castells al parc de Joan Oliver. 

Finalment, el 9 de maig, l’As-
sociació Can Sanfeliu organitza 
una jornada de ball on prendran 
part diverses entitats badien-
ques, amb motiu de la celebra-
ció de la Cruz de Mayo. nJosé Luis Lozano actuarà el 23 de maig a l’Auditori Municipal

Grup de teatre Flash
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Una cinquantena de badiencs i badienques 
participen a les passejades per a la Gent Gran 
Aquest passat 17 de març, una cinquantena de persones grans de Badia van prendre part en la passejada que va tenir 
lloc a Sant Vicenç de Castellet (el Bages), en una activitat emmarcada dins el Cicle de Passejades per a la Gent Gran 

del programa “A cent cap als cent” de la Diputació de Barcelona. 

Aquest projecte agrupa els mu-
nicipis que hi participen de qua-
tre en quatre, en torns rotatoris 
que canvien cada any. Enguany, 
Badia del Vallès comparteix l’ac-
tivitat amb els municipis de Cal-
des de Montbui, Lliçà d’Amunt 
i Sant Vicenç de Castellet.

La caminada de Sant Vicenç va 
ser la darrera d’aquesta tongada 
de quatre. La primera va ser a 
Badia del Vallès, que va ser l’am-
fitriona de la passejada que es 
va fer al mes de novembre i que 
va consistir en un itinerari de 

9,5 km que transcorria íntegra-
ment per pistes forestals i amb 
desnivells molt suaus (el desni-
vell positiu acumulat era de tan 
sols 100 m). La caminada es va 
iniciar a la serra de Galliners i es 
va dirigir a Bellaterra, amb una 
petita parada prèvia al mirador 
de Can Camps. Finalment, el 
grup es va dirigir al Complex 
Esportiu de Badia, on van dinar 
i ballar totes les persones parti-
cipants. 

Al gener, els caminaires van vi-
sitar la població de Caldes de 

Montbui (Vallès Oriental) amb 
un itinerari que els va portar al 
poblat iber de Torre Roja per, 
més tard, fer un breu recorregut 
pels principals elements patri-
monials de la vila, a la plaça de 
la Font del Lleó. En la visita a 
Lliçà, al febrer, els i les partici-
pants van gaudir d’allò més fent 
esport i, posteriorment, durant 
el dinar de carmanyola que va 
tenir lloc a la població. 

La cloenda d’aquesta edició serà 
a Tona (Osona) a finals d’abril, 
on s’ajuntaran tots els pobles 
participants, dividits en dos 
grups, per passejar plegats.

Pràctica d’esport adaptada 
als participants

El Cicle de Passejades per a la 
Gent Gran pretén oferir un ele-
ment dinamitzador i de moti-
vació a aquells municipis on es 
realitzi activitat física amb grups 
de la tercera edat, alhora que es 
donen a conèixer els entorns ge-
ogràfics de la província d’una 
manera amena. Tot això amb la 
pràctica de l’esport –adaptada a 
les possibilitats i necessitats de 
les persones que hi participen- 
com a element central. n

El proper 19 d’abril, se ce-
lebrarà la Cursa Badia 10 
km així com la Cursa Popu-
lar 3,5 km i les curses infan-
tils. El termini d’inscripció 
s’ha obert aquest mes i ro-
mandrà actiu fins el dia 15 
d’abril o fins exhaurir les 
places. 

Les inscripcions es podran 
fer per Internet, a través del 
web www.lacursabadia.com, 

o presencialment al Com-
plex Esportiu de Badia. 

El preu per participar en la 
Cursa Badia 10 km és de 
12 euros i, per a la Popular, 
es podrà fer una aportació 
voluntària d’un euro. Part 
d’aquest diners aniran a pa-
rar a l’Associació Contra el 
Càncer de Badia del Vallès. 
Participar en les curses in-
fantils, és gratuït. n

Obertes les inscripcions per a la 
Cursa de Badia 2015
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Recentment t’has proclamat 
campiona d’Espanya de Na-
tació Adaptada, guanyant les 
quatre proves en les quals 
participaves i fent gala de la 
teva versatilitat (victòria en 
proves d’esquena, crol i es-
tils). Però, quin és l’estil en el 
qual et sents més còmoda?

L’estil en el qual em sento més 
còmoda és la braça, tot i que 
en aquest campionat no vaig 
nedar cap prova de braça per-
què el meu entrenador vol que 
nedi tots els estils.

A quina edat vas començar 
a practicar la natació? Què 
et va fer decidir per aquest 
esport?

Vaig començar als sis anys, a 
l’escola de natació del CN Ba-
dia, tot i que abans ja havia fet 
cursets. Vaig començar a ne-
dar perquè els meus germans 
ja practicaven aquest esport i 
he decidit dedicar-m’hi perquè 
m’agrada molt la competició i 
els seu ambient.

En un futur, t’agradaria ne-
dar de manera professional? 
Si no, què vols ser de gran?

Estaria molt bé dedicar-m’hi 
de manera professional, però 

“El meu repte, en aquest moment, seria classificar-me per 
al Campionat d’Europa”

MARIAN POLO LÓPEZ

Marian Polo. Nedadora del CN Badia. Nascuda al 2000, entrena dues hores al dia, 5 dies a la setmana. Aquest esforç l’ha portat, de moment, a 
proclamar-se campiona d’Espanya de Natació Adaptada. 

és molt complicat. Quan acabi 
l’ESO, vull fer alguns estudis 
relacionats amb la cuina. 

Quant de temps dediques als 
entrenaments?

Entreno dues hores cada dia, 
de dilluns a divendres.

T’has plantejat mai participar 
en un campionat internacional, 
com ara uns Jocs Paralímpics? 

Pensar-hi, hi he pensat més 
d’una vegada però, realment, 
és molt complicat, ja que el ni-
vell és molt alt. El meu repte, 
en aquest moment, seria clas-
sificar-me per al Campionat 
d’Europa.

De quina carrera o victòria et 
sents més orgullosa? Quines 
són les properes competicions 
en les qual prendràs part?

Totes són importants i no puc 
escollir-ne només una, encara 
que el que més m’agrada són 
les proves de relleus. 

Amb el meu club tenim la Lli-
ga Catalana Absoluta, el Cam-
pionat de Catalunya d’Estiu 
Junior i el Campionat d’Espa-
nya de Clubs de Natació Adap-
tada, al juny. El més proper, 

però, és el Campionat d’Espa-
nya de Natació Adaptada per 
Comunitats Autònomes, on 
participo amb Catalunya.

Qui és el teu ídol esportiu?

No tinc un ídol, però hi ha una 
persona a la natació adaptada 
que és un bon exemple de com 
ha d’ésser una nedadora: Carla 
Casals.

Trobes que els esportistes amb 
alguna discapacitat tenen el re-
coneixement que es mereixen?

Depèn de l’esport i la disca-
pacitat, n’hi ha que tenen més 
o menys reconeixement. Es-
ports com la natació, l’atle-
tisme o el ciclisme són més 
coneguts que d’altres, com el 
golbol i la boccia. 

Formes part del Programa 
AXA de joves promeses pa-
ralímpiques. Ens pots expli-
car en què consisteix aquest 
programa?

És un programa que patroci-
na AXA conjuntament amb el 
Comitè Paralímpic Espanyol, 
i que organitza una sèrie de 
campionats i concentracions 
per a joves menors de 18 anys, 
amb l’objectiu que alguns de 

nosaltres arribem als Jocs Pa-
ralímpics. 

Què significa per a tu el CN 
Badia?

En una sola frase: és el meu 
club. Aquí vaig començar a ne-
dar, hi porto tota la vida i es-
pero continuar la meva carrera 
esportiva lligada a ell. Hi tinc 
molts bons companys, hi ha 
bon ambient i, encara que ens 
matxaquen una mica, els entre-
nadors són bona gent!

Què és el que més t’agra-
da de Badia? I què t’agrada 
menys? Hi ha alguna cosa 
que milloraries de la nostra 
ciutat, per tal de fer-la més 
accessible?

El que més m’agrada de Badia 
és la seva gent i no penso en 
el que menys m’agrada. Per 
millorar, jo hi posaria semà-
fors sonors i voreres rugoses 
per a fer més fàcil la mobilitat 
de les persones amb discapa-
citat visual. n


