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Celebració del 23è aniversari de 
Badia del Vallès

El divendres 14 d’abril, Badia del Vallès 
va celebrar el 23è aniversari de la seva 
independència, que va tenir lloc el 14 
d’abril de 1994.

Com és tradició, es va celebrar un acte 
institucional a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament, en el qual l’alcaldessa de la ciu-
tat, Eva Menor, va dedicar unes paraules 
al públic assistent. 

L’alcaldessa, que estava acompanyada dels 
portaveus dels grups municipals del PSC, 
Rafael Moya; d’AEB, Miguel Rodríguez i 
de la regidora de BeC, Pilar Paz, va tirar 
la vista enrere per contemplar aquests 23 
anys en els quals la ciutat, en les seves pa-
raules, ha “madurat” i ha aconseguit con-
vertir-se en el que és avui, gràcies, va asse-
gurar, a la lluita conjunta. Eva Menor va 
expressar el seu orgull per aquesta lluita i 
els resultats i va animar, també, a seguir 
lluitant per fer de Badia un lloc millor.

La primera edil badienca va convidar, així 
mateix, a mirar endavant i a imaginar la 
ciutat en els propers anys. Segons va ex-
plicar, ara mateix hi ha diversos projectes 
en marxa que, amb l’ajuda de la ciutada-
nia, han de permetre dibuixar la Badia del 
futur. En aquest sentit, va recordar que 
les ciutats són ens vius i que s’han d’anar 
adaptant als escenaris que les envolten i 
als nous reptes que es van presentant. I 
va citar alguns d’aquests reptes a Badia: 
“el respecte al medi ambient, l’eficiència 
energètica, la retirada de productes com 
l’amiant (...), la convivència i el manteni-
ment de valors cívics i participatius”.
 
L’alcaldessa de Badia del Vallès va destacar 
que s’obre una etapa plena d’oportunitats, 
en la qual la ciutat, amb una situació eco-
nòmica millor, pot abordar projectes com 
ara la millora de l’espai públic o el desen-
volupament del Pla general d’ordenació 
urbana, que ha de dotar la ciutat d’una 

zona d’activitat econòmica. A més, va de-
clarar tenir “l’esperança dipositada a veure 
com la millora del finançament de la nos-
tra ciutat es converteix en una realitat” i va 
manifestar que “continuem lluitant per-
què es modifiqui la Llei de creació del mu-
nicipi”, que ha de comportar una millora 
del finançament, una millora que va qua-
lificar de “necessària, imprescindible per a 
la supervivència i per al desenvolupament 
i creixement de la nostra ciutat”. 

Menor va posar en valor el treball fet per 
la ciutadania tots aquests anys i el que 
queda per fer, i va apel·lar a la creativitat 
i la tolerància com a motors per construir 
una ciutat millor. 

Abans d’acomiadar-se, Eva Menor va 
agrair la presència del públic assistent i 
la seva estima per una ciutat que, va dir, 
“malgrat els moments difícils que vivim, 
afronta el futur amb garanties i il·lusió”. n

D’esq. a dreta: Pilar Paz, Rafael Moya, Eva Menor i Miguel Rodríguez.
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Badia acull l’acte institucional amb motiu del 
Dia de les Esquadres de l’ABP de Cerdanyola

Celebració de la Setmana Santa

El passat 28 d’abril, Badia del 
Vallès va acollir per primera ve-
gada l’acte institucional del Dia 
de les Esquadres de l’Àrea Bà-
sica Policial (APB) de Cerda-
nyola del Vallès. L’acte va tenir 
lloc a l’Auditori Municipal i va 
comptar amb la presència, en-
tre d’altres, de les alcaldesses de 
Badia del Vallès, Eva Menor, i 
de Barberà, Sílvia Fuster, i els 
alcaldes de Cerdanyola del Va-
llès, Carles Escolà, i de Ripo-
llet, José M. Osuna. L’alcaldessa 
de Montcada i Reixac va estar 
representada per la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Montser-
rat Ribera. Entre d’altres assis-
tents, també hi havia els tinents 
d’alcaldessa de l’Ajuntament de 
Badia Rafael Moya, Montserrat 
Jiménez i Josep Martínez que, a 
més, és el regidor de Seguretat 
Ciutadana. 

L’acte, senzill i emotiu, va co-
mençar amb la projecció d’un 
vídeo i la presentació a càrrec 
del cap de l’ABP de Cerda-
nyola, Antoni Sánchez David, 
que va agrair la feina feta per 
la Unitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra (CME) i va felici-
tar tots els condecorats. 

El lliurament dels reconeixe-
ments va anar a càrrec dels 
components de la taula presi-
dencial, que estava formada per 
l’alcaldessa de Badia del Vallès, 
Eva Menor; l’inspector en cap 

de l’Àrea Bàsica Policial de 
Cerdanyola, Antoni Sánchez 
David; la inspectora en cap 
de la Comissaria de Distric-
te de Barberà, Montserrat Es-
truch; la inspectora en cap de 
la Comissaria de Districte de 
Ripollet, Anna Prieto, i el sot-
sinspector en cap de la Comis-
saria de Districte de Montcada 
i Reixac, Xavier Gandia.

Després de la cerimònia d’en-
trega, va parlar el caporal Al-
bert Gàmez, en nom de tots 
els guardonats. Gàmez va 

Taula presidencial de l’acte. D’esq. a dreta: Anna Prieto, Antoni Sánchez, Eva Menor, Montserrat Estruch i Xavier Gandia

voler felicitar, igualment, tots 
els companys, per les seves ga-
nes i dedicació.  

Finalment, també l’alcaldessa 
de Badia del Vallès, Eva Me-
nor, va dir unes paraules com 
a cloenda de l’acte. En el seu 
discurs, l’alcaldessa va agrair la 
feina que fan “dia rere dia” dels 
Mossos d’Esquadra i va destacar 
la importància de la coordina-
ció, tant entre els diferents cos-
sos policials, especialment en el 
cas de la nostra ciutat, entre els 
cos de Mossos d’Esquadra i la 

Policia Local, com amb l’Ajun-
tament, fet que s’ha traduït en 
una davallada d’un 10 % de la 
delinqüència en els dos últims 
anys.

Eva Menor també va voler po-
sar en valor la voluntat del cos 
d’apropar-se als territoris i a la 
ciutadania i va destacar “l’àni-
ma social d’aquest cos, la pro-
ximitat a la ciutadania per pre-
servar els espais de convivència 
i garantir que, en períodes difí-
cils, com els que ens està tocant 
viure, els valors democràtics del 

dret a l’expressió, a la segure-
tat, a la llibertat i a la dignitat 
siguin prioritaris”. L’alcaldessa 
va qualificar la feina del CME 
com “d’una profunda dignitat 
democràtica”.

Entre les persones distingi-
des en el transcurs de l’acte, 
hi havia el recentment jubilat 
sergent de la Policia Local de 
Badia del Vallès, Miquel Bru-
llet, que va rebre un obsequi 
de mans de la cap de la CD de 
Barberà en reconeixement als 
seus anys de servei. n

Una de les festivitats més espe-
rades a Badia del Vallès, i una 
de les que més visitants atreu, 
la Setmana Santa, s’ha fet es-
perar enguany. No va ser fins 
el divendres 7 d’abril que van 
començar els actes que tradici-
onalment tenen lloc a la nos-
tra ciutat, organitzats, com 
sempre, per la Cofradía Pa-
dre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores. El tret 
de sortida el va donar el tras-
llat de les imatges des de l’an-
tic col·legi L’Empordà (seu de 
la Cofradía) fins a la parròquia 

de la Mare de Déu de la Mer-
cè, on es va celebrar una missa 
i el posterior besamanos y besa-
piés a les imatges. També a l’es-
glésia, però ja dissabte, va tenir 
lloc el pregó de Setmana Santa, 
que va anar a càrrec de l’escrip-
tora i directora adjunta per al 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa, Toñy Castillo. 

Diumenge de Rams, al matí, 
va tenir lloc la processó de la 
Borriquita, portada per in-
fants i acompanyada, en el seu 
recorregut, per l’Associació 

Musical Can Ros de Cabrera 
d’Anoia.

Els actes del dia gran de la Set-
mana Santa a Badia, el Diven-
dres Sant, van començar amb 
el Sant Rosari, seguit, a partir 
de les 18 h, de la processó, on 
les imatges de Jesús Nazareno 
i Nuestra Señora de los Dolo-
res van recórrer l’av. de Bur-
gos acompanyades de multitud 
de públic, al so de l’Agrupaci-
ón Musical Nuestra Señora de 
la Sierra i l’Asociación Musical 
Can Ros de Cabrera d’Anoia.n



Maig del 2017 5
de Badia del Vallès
l'informatiuCultura

Sant Jordi 2017
El dia de Sant Jordi, la plaça 
Major de Badia del Vallès es va 
omplir de llibres, roses i castells. 
A més, hi va haver tallers infan-
tils d’artesania, on els més petits 
van poder fer dracs i roses.

Pel que fa a la jornada castelle-
ra, els Castellers de Castellar del 
Vallès, els Castellers de la Vila de 
Gràcia i els Castellers de Sabadell 
van oferir una actuació impeca-
ble, ja que van descarregar to-
tes les construccions que van fer. 
Així, els de Castellar van descar-
regar un pilar de quatre, un qua-
tre de sis amb agulla, un cinc de 
sis, un tres de sis amb agulla i dos 

1r de primària 

4t de primària 

1r i 2n d’ESO 

2n de primària 

5è de primària 

3r i 4t d’ESO i Batxillerat

3r de primària 

6è de primària 

Servei Local de Català 

pilars de quatre. Els graciencs, en 
les seves cinc rondes, van descar-
regar un pilar de quatre, un tres 
de vuit, un quatre de vuit, un 
cinc de set i, en la cinquena ron-
da, un pilar de cinc i dos pilars 
de quatre. Finalment, els Saba-
lluts van descarregar un pilar de 
quatre, un tres de vuit, una torre 
de set, un quatre de vuit i dos pi-
lars de cinc.

Mostra Literària

Al dia següent, dilluns 24, 
l’Auditori Municipal va ser l’es-
cenari del lliurament de premis 
de la Mostra Literària, que cada 

any se celebra al voltant de Sant 
Jordi. L’acte va ser conduït, 
amb molt d’humor, per Jorge 
Albuerne, de Zirkus Frak. En 
total, 22 alumnes de les esco-
les de la ciutat i dues del Servei 
Local de Català van rebre els 
seus guardons de mans de l’al-
caldessa, Eva Menor; el tinent 
d’alcaldessa de l’Àrea d’Acom-
panyament a les Persones i re-
gidor d’Educació, Ivan Sanz, i 
la regidora d’Igualtat, Benes-
tar Social i Gent Gran i De-
pendència, Ma. José Granados. 
Tots els guanyadors van rebre 
la tradicional rosa, el llibre i un 
diploma honorífic. n

- Escola La Jota: Carlos Daniel Ceba Paleracio. Obra: Un rodolí amb el 
meu nom

- Escola La Sardana: Miriam Martínez. Obra: L’hort de l’escola
- Escola Las Seguidillas: Dalila López Moreno. Obra: Endevinalla.

- Escola La Jota: Juan Bernabé Pérez. Obra: El Mussol
- Escola La Sardana: Dara Noemí Cortés Rubio. Obra: El pastís i el conill
- Escola Las Seguidillas: Oscar Priego Cárdenas. Obra: Endevinalla.

- Escola La Jota: Xavi Guillén Ureña. Obra: El meu gos
- Escola La Sardana: Olivia Secku. Obra: Viatge a la lluna
- Escola Las Seguidillas: Alba Chacón Martín. Obra: Un viatge a la lluna.

- Escola La Jota: Noa Pérez Martínez. Obra: Els sentiments
- Escola La Sardana: África Lallave. Obra: Els nens astronautes.
- Escola Las Seguidillas: Alejandro Ogalla Díaz. Obra: La guerra dels plàtans.

- Escola La Jota: Claudia Galindo Robles. Obra: El bosc misteriós
- Escola La Sardana: Javier López López. Obra: Javier i els seus amics en 

aventures zombis
- Escola Las Seguidillas: Nerea Álvarez Soriano. Obra: El futur astronauta.

- Escola La Jota: Adrián Díez Purificación. Obra: El roure i el mar
- Escola La Sardana: Izan Campos. Obra: Poema Pokémon
- Escola Las Seguidillas: Xoan Rozas Negro. Obra: Temps per viure.

- INS Badia del Vallès: Yamina Sajia Chkadri. Obra: Una nit espantosa i 
Gerard Jimena Guerrero. Obra: Jo del passat

- INS Federica Montseny: Laura Abril. Obra: Enamorada i Laura Pujalt. 
Obra: Carta al cielo

- INS Badia del Vallès: Judith Espejo Maraña. Obra: La lluna desitjant ser 
el sol i Sergi Bellido Verdejo. Obra: La casa del riu

- INS Federica Montseny: Mustapha Oubaslam. Obra: Una història de 
superació i Carla Armesto. Obra: Palabras que vuelan

- Silvia García Rubio. Quan tornava de casa
- M. José Molina Valderrama. Obra: Quan vaig començar a treballar.

Premiats:
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Plan de trabajo para la progresiva 
eliminación del amianto

L’Ajuntament reforça 
l’assessorament en 
matèria de clàusules 
terra

Trabajar por la progresiva eliminación del 
amianto-cemento en nuestro municipio 
es una de las propuestas recogidas en el 
programa electoral del equipo de gobier-
no. Con este objetivo se está trabajando 
con la complicidad de otras administra-
ciones y se está participando con la Co-
misión del Amianto de la Asociación de 
Vecinos/as.
 
En la presente legislatura, y hasta el mo-
mento, se han llevado a cabo diferen-
tes actuaciones en este sentido. En pri-
mer lugar, se adquirió el compromiso 
de dotar presupuestariamente cada año 
diferentes partidas, bien para estudios, 
bien para trabajos de retirada, en el pre-
supuesto municipal, con el fin que es-
tos trabajos no se vieran interrumpidos 
por falta de consignación presupuesta-
ria. Así, en 2016 y 2017 se dotaron de 
26.584 € en concepto de estudios y tra-
bajos técnicos y 15.000 € para actuacio-
nes concretas.

El plan de trabajos y estudios planificado 
tiene la siguiente estructura:

- Asesoramiento en la eliminación de 
contenidos e implementación de los 
protocolos municipales asociados a la 
ejecución de trabajos con riesgo de ex-
posición al amianto.

- Elaboración y redacción del marco le-
gal, técnico y político para el desarro-
llo del Plan director conceptual para la 
retirada planificada y responsable del 
amianto del municipio.

- Identificación, diagnosis y evaluación 
de materiales con contenido de amian-
to en los equipamientos municipales de 
Badia del Vallès

- Identificación, diagnosis y evaluación 
de elementos/materiales con contenido 

El Servei de Consum de l’Ajuntament ha 
ampliat el seu horari per atendre les per-
sones amb consultes sobre préstecs hipo-
tecaris amb clàusules terra. Així doncs, 
l’horari d’atenció al públic d’aquest servei 
és ara els dimarts al matí, de 10 a 13.30 
h, per atendre tot tipus de consultes rela-
cionades amb consum (també les que tin-
guin a veure amb clàusules terra), i els di-
jous, també entre les 10 i les 13.30 h, per 
atendre específicament les peticions sobre 
aquestes clàusules considerades abusives.

A més, a partir d’aquest mes de maig, i 
almenys fins el mes de desembre, l’asses-
sorament en matèria de clàusules terra al 
nostre consistori s’amplia 8 hores més al 
mes, en les quals, en virtut d’un acord 
signat entre la Diputació de Barcelona i 
el col·legi d’Advocats de Barcelona, un 
advocat expert en la matèria atendrà les 
persones que així ho demanin. Tot i que 
l’horari encara està per determinar, el ser-
vei s’oferirà dos dies al mes durant quatre 
hores als matins, excepte al mes d’agost. 
Un cop passat l’estiu, si les necessitats del 
servei així ho determinen, es podria esta-
blir un dia d’atenció a la tarda. 

A més una trentena de persones va assis-
tir el passat 19 d’abril a la xerrada sobre 
clàusules terra, organitzada pel Servei de 
Consum de l’Ajuntament amb la col-
laboració de la Diputació de Barcelona i 
diferents associacions de persones consu-
midores. 

Per a més informació sobre clàusu-
les terra, podeu consultar l’espai que 
hem habilitat al nostre web (http://
www.badiadelvalles.cat/document.
php?id=4758).

de amianto en viviendas de uso resi-
dencial en Badia del Vallès.

Actualmente nos encontramos en la fase 
final del primer punto, el de asesorami-
ento. Básicamente, este trabajo recoge di-
ferentes protocolos de actuación con res-
pecto a la actuación frente al amianto y 
son los siguientes:

- P.A.-1: Protocolo para la recogida de 
pequeñas cantidades de amianto-ce-
mento en vía pública.

- P.A.-2: Protocolo a seguir para otorgar 
licencia de obras

- P.A.-3: Protocolo para la contratación 
municipal de empresas R.E.R.A.

- P.A.-4: Protocolo para el seguimiento y 
cierre de actuaciones con riesgo de ami-
anto. 

En breve serán aprobados los diferentes 
protocolos  y daremos por finalizado el 
primer trabajo e inmediatamente conti-
nuaremos con el siguiente.

Dejando de lado el marco conceptual, se 
han realizado intervenciones concretas 
sobre el terreno, como la retirada de una 
chimenea de amianto-cemento en av. del 
Cantábrico, a través de una empresa ho-
mologada, y el derribo de dos edificios en 
el polideportivo de av. del Tibidabo (uno 
de ellos ya se ha ejecutado y el otro está 
pendiente de ejecución).

Paralelamente, y con motivo de la de-
tección de algún elemento de fibroce-
mento en las escuelas, se ha encargado 
y llevado a cabo un trabajo de identi-
ficación y evaluación de materiales con 
contenido de amianto en dichos cen-
tros. Fruto de la inspección de las escu-
elas del municipio y sus pabellones, se 

han elaborados los primeros informes y 
ya se ha procedido a la retirada de ele-
mentos en la escuela La Sardana. Pro-
gresivamente, se irán retirando los ele-
mentos que aparezcan en los informes 
del resto de centros. 

Además, existe la propuesta en firme de 
colaborar con el Institut Català de Segu-
retat i Salut Laboral para la creación de 
un plan de ocupación específico para Ba-
dia del Vallès para formar a trabajadores 
en el campo de la retirada de amianto.

A todo esto hay que añadir la aprobaci-
ón de una enmienda en los presupuestos 
de la Generalitat de 2017 con una dis-
posición adicional en el Departament de 
Governació, Administracions publiques i 
Habitatge donde se recoge que: “El Go-
vern, dins de les disponibilitats pressupos-
tàries per l’any 2017, incorporarà 2,7 M€ 
per a la retirada de fibrociment present a 
edificacions publiques i privades del muni-
cipi de Badia del Vallès.”

También se ha aprobado la retirada de 
fibrocemento en los centros educativos 
del Vallès Occidental. Así, la Conselleria 
d’Educació ha tramitado una reserva de 
crédito a cargo de su presupuesto de gas-
tos para 2017, para proceder a la retira-
da del amianto de los centros educativos 
en el Vallès Occidental. En esta aproba-
ción, se insta al Gobierno autonómico a 
elaborar un inventario de todos los cen-
tros escolares del Vallès Occidental, así 
como a presentar un calendario para la  
retirada de esa sustancia. n

Rafael Moya
Tinent d’alcaldessa 

de l’Àrea de Territori
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Una ruta biosaludable al voltant de Badia i l’adequació 
dels parterres de la via pública, propostes més votades 
en el procés de pressupostos participatius
Ja es coneixen les propostes que 
han sortit escollides per la ciuta-
dania en el procés de pressupos-
tos participatius. Finalment, se-
ran dos els projectes destinats a 
aquest afer que es duran a terme 
amb la partida pressupostària de 
100.000 euros.

La proposta guanyadora ha es-
tat l’anomenada Cap a una nova 
Badia, que consisteix en una 
ruta circular al voltant de la ciu-
tat, per passejar i amb màquines 
biosaludables que afavoreixin 
l’exercici a l’aire lliure. Amb un 
cost aproximat de 30.000 euros, 
aquesta proposta ha estat la més 
votada, amb 328 vots. La sego-
na opció en nombre de vots, i 
que també es durà a terme, és 
la d’afegir i renovar la terra dels 
parterres de la via pública, per 
tal de sanejar i millorar-ne l’en-
torn i les males olors que se’n 
desprenen. Aquesta actuació, 
que ha aconseguit un total de 
166 vots, tindrà un cost aproxi-
mat de 70.000 euros.

A banda d’aquestes dues pro-
postes escollides, la ciutadania 
en va poder votar sis més. El 
tercer projecte amb més núme-
ro de vots, va ser la del Passeig 
de Badia (20.000 euros aprox.), 
que consistia a condicionar el 
camí que va des de darrere de 
la Deixalleria fins a l’av. de la 
Via de la Plata i que va acumu-
lar un total de 135 vots. La se-
güent proposta classificada, la 

Reparació i condicionament 
dels jardins i del parc infantil 
del c. de Saragossa núm. 6, amb 
un import aproximat de 60.000 
euros, va aconseguir un total de 
98 vots favorables i va quedar 
en quarta posició. La cinquena 
va ser per Badia sense barreres, 
que amb 73 vots i un cost de 
100.000 euros, promovia l’eli-
minació de 10 barreres arqui-
tectòniques als passos de via-
nants. Un total de 68 persones 
es van decantar per Eixamplar 2 

m la vorera de l’av. de la Medi-
terrània, entre els números 18 i 
24. Amb aquesta actuació, que 
tenia un cost de 50.000 euros, 
es pretenia garantir la seguretat 
i comoditat dels vianants. La 
proposta d’Instal·lar 10 aparca-
ments per a motocicletes en di-
ferents llocs de la ciutat, amb 6 
places cadascun, va convèncer 
55 persones. Aquesta proposta 
costava al voltant de 50.000 eu-
ros. Finalment, el projecte per 
Canviar el paviment de la plaça 

Moment de l’obertura de les urnes per iniciar el recompte de vots

Major i eliminar-ne la font, que 
tenia un cost de 100.000 eu-
ros, va aconseguir un total de 
41 vots.

En total, 639 persones van di-
positar una butlleta de votació, 
de les quals 561 han resultat 
ser vàlides i 70 nul·les per di-
ferents motius. Entre aquestes, 
10 butlletes corresponien a per-
sones no empadronades a Badia 
del Vallès. Recordem que cada 
persona, resident a Badia del 

Vallès i major de 10 anys, podia 
votar fins a dues propostes di-
ferents, sempre que no sumes-
sin més de 100.000 euros en-
tre les dues. El nombre de vots 
emesos, doncs, és superior al de 
butlletes: 964. n

Podeu consultar l’Acta del re-
compte al nostre web: http://
www.badiadelvalles.cat/AR-
XIUS/PressupostosParticipatius/
ACTA_FINAL___PROCES_
PARTICIPATIU_1_.pdf
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Plens municipals
Ple de febrer

El Ple municipal del mes de fe-
brer va tenir lloc dimecres dia 
22. La sessió va començar amb 
un minut de silenci com a mos-
tra de condol i condemna per 
l’assassinat d’una dona a mans 
de la seva ex-parella a Santa 
Perpètua de Mogoda.

El regidor del PP, Rafa Muñoz, 
va excusar la seva presència per 
motius laborals, mentre la fins 
a aquell dia regidora de l’AEB 
, Ruth Escolà, es va incorporar 
més tard, sense participar en les 
votacions.

El primer punt de la tarda va 
ser la presa de coneixement de 
l’abandonament per part de 
la regidora Elísabeth Ruiz, del 
que havia estat el seu grup mu-
nicipal, BeC. A partir d’ara, 
Ruiz quedarà integrada com a 
regidora no adscrita.

Tot seguit es va passar a l’apro-
vació del Pla d’Actuació Mu-
nicipal, l’eina de planificació 
de l’activitat municipal durant 
el mandat i que recull el con-
junt d’actuacions que el govern 
municipal portarà a terme du-
rant aquest període. Segons 

estableix el text, aquest do-
cument, que recull el progra-
ma electoral del PSC de Badia 
del Vallès, pretén ser un ins-
trument de transparència de 
la planificació de la gestió del 
govern municipal i ha de ser 
un document viu que s’adap-
ti a les conjuntures que es pu-
guin presentar i doni solucions 
als problemes que puguin sor-
gir. El pla, que finalment es va 
aprovar amb els vots a favor del 
PSC (8), l’abstenció de la regi-
dora no adscrita, i els vots en 
contra de l’AEB (4) i BeC (2), 
serà sotmès a consideració de la 
ciutadania a través de la pàgina 
web i mitjançant presentacions 
públiques, per tal de garantir la 
participació de tothom.

El següent punt de l’ordre del 
dia, la proposta d’acord en su-
port al dret de vot als 16 anys, 
va ser aprovat per unanimi-
tat. El text explica com diver-
sos països han rebaixat l’edat 
dels seus ciutadans per poder 
votar i apel·la a la Constitució 
quan reconeix que “els poders 
públics promouran les condi-
cions per a la participació lliu-
re i eficaç de la joventut en el 
desenvolupament polític i soci-
al”. Rebaixar l’edat de vot ha de 

permetre estimular la participa-
ció política dels i les joves, que 
tindran així una major incidèn-
cia en la definició de l’agenda 
pública. El Ple de l’Ajuntament 
va aprovar demanar al Parla-
ment de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, al Congrés 
dels Diputats i al Govern de 
l’Estat que impulsin els canvis 
legislatius necessaris per tal de 
fixar el dret de vot a partir dels 
16 anys.

Tot seguit, es va debatre la pro-
posta d’acord “Per un nou pac-
te constitucional que renovi les 
relacions de convivència entre 
Catalunya i Espanya”, presen-
tada per l’Equip de Govern. La 
redacció d’aquest punt estableix 
que la solució als problemes de 
la ciutadania de Catalunya pas-
sa pel diàleg, la negociació i 
el pacte. El text reivindica un 
nou pacte que desemboqui en 
una reforma de la Constitució 
i aposta per, entre d’altres, la 
necessitat d’iniciar una refor-
ma constitucional que transfor-
mi Espanya en un Estat federal; 
el reconeixement de Catalunya 
com a nació, amb la seva llen-
gua, identitat, història, tradi-
cions, dret i cultura propis; el 
reconeixement d’Espanya com 
a nació de nacions que s’enor-
gulleixi de la seva diversitat cul-
tural i lingüística i la reafirma-
ció de l’Estat del Benestar, la 
transparència i la lluita contra 
la corrupció. El punt va ser fi-
nalment aprovat per 8 vots a fa-
vor (PSC) i 7 en contra (AEB, 
BeC i la regidora no adscrita).

Just després, va arribar la mo-
ció de l’AEB per tal de crear 
un espai al web municipal so-
bre el programa d’atenció i pre-
venció de la pobresa energètica, 
un problema -com manifesta el 
text- que no ha parat de créi-
xer en els últims anys, a causa 
de la disminució d’ingressos de 
les famílies per la crisi i l’aug-
ment dels costos dels serveis 
bàsics. La moció demanava cre-
ar un espai al web municipal 
que inclogui, entre d’altres, in-
formació sobre què fer en cas 
de tenir dificultats per pagar les 
factures o en cas d’avís de tall 
dels subministraments per im-
pagament, sobre com reduir el 
consum energètic a la llar o una 
guia pràctica amb els organis-
mes, institucions i entitats que 

treballin la pobresa energètica. 
El punt va ser aprovat per una-
nimitat.

La moció de BeC per l’adhe-
sió de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès al Manifest del Pac-
te Nacional pel Referèndum, 
en canvi, va ser rebutjada, per 
8 vots en contra (PSC) i 7 a fa-
vor (AEB, BeC i la regidora no 
adscrita). 

Seguidament, es va llegir la 
presa de coneixement de la re-
núncia de Ruth Escolà a la seva 
condició de regidora de l’Ajun-
tament de Badia del Vallès. La 
fins aleshores regidora del grup 
municipal d’AEB va voler do-
nar les gràcies a les persones 
que havien confiat en ella com 
a representant i va rebre tam-
bé paraules d’agraïment i co-
miat del portaveu del seu grup, 
Quim Duran, i de l’alcaldessa, 
Eva Menor.

L’últim punt de l’ordre del dia 
va ser, finalment, la moció de 
BeC per la retirada del monò-
lit que hi ha al carrer de San-
tander, en record a la inaugura-
ció de l’aleshores Ciutat Badia 
i que inclou referències d’exal-
tació personal de la figura del 
dictador Francisco Franco. El 
text reclamava reconèixer el 
govern de la República com a 
únic legítim representant de 
la voluntat popular sorgit de 
les eleccions generals de febrer 
del 1936 i derruir el monòlit 
i substituir-lo per un altre en 
què es posi de manifest la data 
d’inauguració de la ciutat (14 
de juliol de 1975) com a ho-
menatge als primers habitants 
del municipi i a la seva lluita 
per dignificar les condicions de 
vida reclamant serveis essen-
cials (com escoles, mercats o 
centres mèdics). La moció, en 
aquest cas, va ser aprovada per 
unanimitat.

Ple de març

El dimecres 29 de març, va te-
nir lloc una nova sessió or-
dinària del Ple Municipal de 
l’Ajuntament. Un cop apro-
vada l’acta, el primer punt de 
l’ordre del dia va ser la presa de 
possessió del nou regidor del 
grup municipal de l’Alternativa 
d’Esquerres per Badia, Rubén 
Toro, que va substituir la que 

va ser regidora del mateix grup 
fins el darrer ple, Ruth Escolà. 
Toro va prometre el seu càrrec 
“per imperatiu legal”. 

Seguidament, es va aprovar, 
amb  12 vots a favor (PSC, 
BeC, PP i la regidora no adscri-
ta, Elísabeth Ruiz) i 5 en con-
tra (AEB), la proposta d’acord 
Per uns pressupostos de la Gene-
ralitat que facin viables finan-
cerament i competencialment els 
ajuntaments catalans. El text 
de l’acord estableix que “calen 
uns pressupostos de la Genera-
litat transformadors que facin 
viable l’administració, la ges-
tió i la realitat del món local” 
i recorda que “la viabilitat del 
món local català està financera-
ment en joc si no s’aproven uns 
pressupostos que reconeguin 
les necessitats de proximitat a 
la ciutadania”. Entre d’altres, 
l’acord insta el Govern de la 
Generalitat a “adequar el pro-
jecte de pressupost per a l’any 
2017 a les necessitats reals del 
país” i “donar compliment re-
als als drets bàsics, subjectius i 
universals dels i les catalanes, 
incorporant el compliment dels 
acords del Ple d’emergència so-
cial celebrat al Parlament”.

La següent proposta d’acord, 
sobre beques i ajudes a l’estu-
di, proposava modificar la nor-
mativa reguladora de les beques 
per tal que cap estudiant que 
compleixi els requisits per re-
bre-la, es quedi sense per raons 
pressupostàries. També insta a 
establir criteris clars, objectius 
i ponderables per a l’obten-
ció de les beques, per tal que la 
persona sol·licitant pugui saber 
els criteris que es fan servir per 
atorgar-les i la quantitat que 
percebria si li fos concedida. 
Un altre dels punts destacats 
de l’acord demana revisar els 
llindars de Renda i Patrimoni 
per al dret a beca i no compu-
tar al límit patrimonial familiar 
(1.700 €) les prestacions econò-
miques concedides per l’Admi-
nistració  per atendre situacions 
de necessitats socials puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistèn-
cia. La votació final va ser d’11 
vots a favor (PSC, BeC i la re-
gidora no adscrita), 1 abstenció 
(PP) i 5 vots en contra (AEB).

Tot seguit, es va aprovar una 
modificació de crèdits per tal 
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de portar a terme la modifica-
ció del contracte de neteja de 
les dependències municipals, 
amb 9 vots a favor (PSC i PP), 
1 abstenció (regidora no ads-
crita) i 7 vots en contra (AEB 
i BeC).

També es va aprovar, per 12 
vots a favor (PSC, BeC, PP 
i la regidora no adscrita) i 4 
abstencions (AEB; la regido-
ra Teresa Carceller va haver de 
marxar abans de la finalització 
del ple per raons mèdiques) el 
conveni d’encàrrec de gestió 
de prestació de serveis mínims 
de salut pública de competèn-
cia municipal entre el Depar-
tament de Salut i l’Ajuntament 
de Badia del Vallès. A través 
d’aquest conveni, la Generali-
tat es compromet a realitzar a 
la nostra ciutat, un seguit d’ac-
tivitats relacionades amb la sa-
lut, com ara activitats de con-
trol de l’aigua d’acord amb els 
criteris de risc sanitari; control 
del compliment del Pla de llui-
ta integral de plagues de centres 
educatius, o suport tècnic i/o 
assessorament en educació sa-
nitària en l’àmbit de la protec-
ció de la salut i en la promoció 
de la salut i la prevenció de la 
malaltia.

El Ple de l’Ajuntament tam-
bé va aprovar, així mateix, la 
creació d’una Comissió Espe-
cial d’Estudi per a la inclusió 
de clàusules socials en els pro-
cessos de contractació pública, 
que vol respondre a la voluntat 
dels diferents grups de que la 
contractació pública municipal 
sigui socialment més responsa-
ble, que s’incorporin aspectes 
socials, ètics i mediambientals 
en els processos i fases de con-
tractació, amb respecte cap als 
principis bàsics d’igualtat,  no 
discriminació del contractis-
ta, eficàcia i eficiència. Aquest 
punt va tirar endavant amb els 
vots a favor (12) de PSC, BeC, 
PP i la regidora no adscrita, 
Elísabeth Ruiz, i les abstenci-
ons (4) del grup de l’AEB.

El següent punt de l’ordre del 
dia, va resultar de la fusió de 
dues mocions (de la regidora 
no adscrita i del grup de Badia 
en Comú) a favor d’una refor-
ma constitucional que impulsi 
mecanismes de participació di-
recta, l’anomenada Via Astu-
riana. El punt va ser defensat 

per una representant del 15M, 
que va reclamar que les iniciati-
ves legislatives populars que re-
cullin el nombre de signatures 
que estableixi la llei, passin a 
ser dirimides en un referèndum 
vinculant, per tal que sigui la 
ciutadania qui decideixi direc-
tament. El punt va ser aprovat 
per unanimitat.

També per unanimitat es va 
aprovat la següent proposta 
d’acord, que igualment va sor-
gir de la refosa de dues mocions 
presentades, com en el cas ante-
rior, per la regidora no adscrita 
i pel grup de BeC. L’acord insta 
l’Ajuntament a optar per ener-
gies renovables als subministres 
dels edificis municipals. 

Així mateix, l’Ajuntament de 
Badia del Vallès es va adherir 
a la campanya Badia Lliure de 
Publicitat Sexista, en aprovar 
per unanimitat una moció pre-
sentada per BeC.

En canvi, la moció d’AEB per 
un seguiment i control efectius 
del compliment de les mocions 
aprovades pel Ple va ser rebut-
jada. El resultat de la votació es 
va decidir pel vot de qualitat de 
l’alcaldessa, en finalitzar en em-
pat: 8 a favor (AEB, BeC, PP i 
la regidora no adscrita) i 8 en 
contra (PSC). 

Tanmateix, sí es va aprovar, per 
unanimitat, la moció d’AEB 
per a l’adhesió de Badia del 
Vallès a la Xarxa de Municipis 
LGTBI (pobles i ciutats per la 
diversitat afectiva, sexual i de 
gènere) que pretén fomentar 
la igualtat i el dret de totes les 
persones a la lliure expressió de 
la diversitat identitària, afectiva 
i sexual, com a valors intrínsecs 
a la institució i a la seva defensa 
pública. Insta també a la lluita 
contra la LGTBIfòbia de ma-
nera continuada i des dels di-
versos àmbits d’actuació mu-
nicipal i a impulsar actuacions 
que permetin un enfocament 
integral de les polítiques de gè-
nere i LGTBI.

L’última votació va ser sobre 
un punt que va entrar d’urgèn-
cia: l’adhesió al Consorci Be-
sòs-Tordera. El punt, que va 
comptar amb l’impuls del regi-
dor d’AEB i diputat provinci-
al, Quim Duran, va ser aprovat 
per unanimitat.

Ple d’abril

El dimecres 26, es va celebrar la 
sessió ordinària del Ple Muni-
cipal de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès corresponent al mes 
d’abril. El regidor del grup mu-
nicipal de l’AEB Álvaro Pache-
co va excusar la seva presència 
per motius personals.

El primer punt de la part dis-
positiva proposava el senyor 
Alfonso Collado Rodríguez 
per ocupar el càrrec de Jutge 
de Pau de la ciutat. El punt va 
ser aprovat per 11 vots a favor 
(PSC + BeC + PP) i 5 abstenci-
ons (AEB i la regidora no ads-
crita Elísabeth Ruiz).

Seguidament, es va aprovar 
amb 9 vots a favor (PSC i PP), 
6 vots en contra (AEB i BeC) 
i 1 abstenció (regidora no ads-
crita) la modificació del con-
tracte de serveis de l’empresa 
La Bruixa. Neteges generals i 
manteniments, SL, per a la ne-
teja d’edificis municipals. Es 
tracta d’una modificació d’un 
contracte existent, que afec-
ta la neteja dels vestidors del 
camp de futbol, l’ampliació 
d’hores per la neteja de l’edifi-
ci El Molí i la neteja diària del 
pàrquing municipal soterrat de 
l’av. de Burgos. 

El següent punt de l’ordre del 
dia va ser la proposta d’acord 
per a la transformació de l’Im-
post sobre l’Increment del Va-
lor dels Terrenys de Naturalesa 

Urbana, també conegut com a 
plusvàlua, arran d’una sentèn-
cia del Tribunal Constitucio-
nal que anul·la l’impost muni-
cipal sobre les plusvàlues que 
ha de gravar la revalorització 
dels immobles en ser venuts 
però que, en la pràctica, s’aca-
ba pagant encara que la propi-
etat hagi perdut valor. Tots els 
grups van coincidir en la in-
justícia d’aquest impost, donat 
que, tal com estableix el text 
de l’acord, amb l’actual regula-
ció se sotmeten a gravamen si-
tuacions en què no es produeix 
un increment del valor dels ter-
renys, és a dir, quan es produei-
xen minusvàlues. També es re-
clama que el Govern de l’Estat 
prengui mesures per evitar que 
aquesta modificació que es de-
mana provoqui una minva glo-
bal d’ingressos per als ajunta-
ments. El punt va ser aprovat 
per unanimitat.

També per unanimitat es va 
aprovar la proposta d’acord, 
sorgida a partir d’una moció 
de l’AEB, per a la revisió i se-
guiment de l’actual protocol 
contra les agressions sexistes 
als grans esdeveniments d’oci 
o festius del municipi. La pro-
posta va ser defensada per 
una representant de l’associa-
ció Trenquem el Silenci, que 
va demanar que l’Ajuntament 
se sumés “a les iniciatives que 
hi ha arreu del país” i treballés 
“per unes festes lliures d’agres-
sions (...) on totes les perso-
nes puguem gaudir i sentir-nos 

respectades”. A més, va recor-
dar que “cal plantar cara de 
forma valenta i decidida” a les 
agressions masclistes també en 
les zones d’oci nocturn i els es-
pais pròxims a les festes i fer-ho 
“de manera individual però, so-
bretot, col·lectiva”.

El següent punt, la moció de 
BeC de suport als treballadors 
i les treballadores del sector de 
la restauració de l’Aeroport del 
Prat, també va ser aprovada per 
unanimitat. 

Finalment, i també per unani-
mitat, es va aprovar la moció de 
BeC en suport de la plataforma 
Trans*forma la salut, formada 
per un conjunt d’associacions i 
persones independents que re-
presenten la diversitat del col-
lectiu trans i treballa pel reco-
neixement de les persones trans 
en igualtat en la nostra societat. 
Tots els grups van votar a favor 
de, entre d’altres, implementar 
mesures o protocols per integrar 
les persones trans del municipi 
en els àmbits de l’educació, el 
treball, la cultura, l’esport i l’as-
sociacionisme, i per tractar els 
casos de menors trans als cen-
tres educatius i als altres equi-
paments municipals, des del res-
pecte a la identitat de gener dels 
menors i des d’una perspectiva 
despatologitzada. A més, el text 
insta a inspeccionar de manera 
específica i a corregir els casos 
de violència transfòbica que es 
donin en àmbits de competèn-
cia municipal. n
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Grup Municipal PSC 

TREBALLEM PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS NOSTRES 
VEÏNS I VEÏNES

Contractacions portades a terme per l’Ajuntament durant el primer trimestre de l’any

Aconseguir l’augment de l’ocupabilitat i la formació de les persones aturades del nos-
tre municipi segueixen sent dos dels majors reptes que tenim com a ciutat. La nostra 
realitat es ben coneguda: un context socioeconòmic amb moltes dificultats i l’absèn-
cia de teixit empresarial, entre d’altres. Som conscients de les limitacions que tenim. 
Amb tots aquests condicionants, optem per portar a terme totes aquelles accions que 
esdevinguin una oportunitat de feina per a qualsevol veí o veïna. Aprofitem les opor-
tunitats tant de les subvencions d’altres administracions, com de les vacants que es 
produeixen al nostre Ajuntament. En aquest sentit, com a equip de govern, creiem 
molt important informar la ciutadania de les contractacions que s’estan portant a 
terme al nostre municipi. Som conscients que les circumstàncies com a país i com a 
ciutat, malauradament, fan del tot impossible eradicar l’atur a Badia, però sí que po-
dem fer i fem moltes accions que si més no, pal·lien i donen oportunitats a molts dels 
nostres veïns i veïnes.
Durant el primer trimestre d’aquest any, hem aconseguit contractar un total de 45 
badiencs i badienques en el marc de diversos projectes com el Programa de Treball 
i Formació, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Hem fet un to-
tal de 15 contractacions, 13 amb una duració de 6 mesos i 2 amb una duració de 12 
mesos. Aquests veïns i veïnes han participat d’aquests plans d’ocupació com a oficials 
de primera, ajudants d’obres i manteniment i operaris de neteja al nostre terme mu-
nicipal.
Una altra via de la que hem fet ús a l’Ajuntament per contractar a persones aturades 
és a través del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. Dins d’aquest pla hem participat d’un projecte que ha donat i 
dóna feina a 14 persones: 13 contractes amb una durada de 6 mesos i 1 amb una 
durada de 12 mesos. Totes elles, amb perfils molt diversos, com: ajudants d’obres i 
manteniment, peons, auxiliars de la llar, administratius, treballadors familiars, agents 
cívics i un tècnic de prospecció.
A nivell intern, sempre cobrim les vacants amb personal prioritàriament badienc. 
Només en els casos on l’especificitat del lloc fan impossible trobar un veí amb el per-
fil adient, és que es recorre a la cerca de persones que són de fora del nostre terme 
municipal. En aquest sentit, hem portat a terme un total de 16 contractacions de 
perfils diferents i amb resultats totalment satisfactoris, demostrant així, un cop més, 
que a Badia hi ha gent molt ben preparada.
Aquestes dades, no pretenen emmascarar la realitat socioeconòmica de Badia. Sa-
bem que són moments durs per a moltes famílies que esperen una oportunitat. Som 
conscients que els resultats de les accions portades a terme no tenen una repercussió 
immediata i malauradament, no sempre la solució té el mateix ritme que el proble-
ma requereix. Tanmateix el que pretenem és donar a conèixer una mostra que també 
forma part de la nostra realitat.
Continuarem treballant en el desenvolupament d’accions que afavoreixin l’ocupabili-
tat de les persones aturades, dins i fora de la nostra ciutat. El nostre municipi necessi-
ta de grans canvis estructurals. Aquesta es la raó per la qual el PSC treballa de forma 
transversal amb polítiques integrades des de tots els àmbits, amb la finalitat d’aug-
mentar la qualitat de vida de les persones que viuen a Badia del Vallès.

 
Grup Municipal d’AEB

PARCS INFANTILS A BADIA

El mes de març l’equip de govern feia desaparèixer el parc infantil de la República.
Abans, des de l’AEB, havíem demanat que es reparessin els elements infantils que estigues-
sin en mal estat per la perillositat que representava pels infants. La rehabilitació costava 
5.000€ i el govern va optar per carregar-se el parc.
Recordem que al magatzem de la brigada d’obres estan emmagatzemats els elements in-
fantils que es van retirar amb la remodelació del Parc Joan Oliver amb la finalitat de que 
servissin per substituir d’altres en cas de necessitat...
En poc temps s’han perdut (a més del parc de la República) l’espai infantil situat al costat 
de La Llavor, d’on es va treure l’aranya que ara està al Joan Oliver, sense haver posat cap 
altre element infantil, així com el parc de la Santander, el de la Menorca, el de la Plaça 
de la Dona… I d’altres parcs, tot i que no han desaparegut, el seu estat, ja sigui perquè 
la vegetació el fa inaccessible o l’estat dels elements fa que els pares no ens sentim segurs 
deixant-hi jugar als nens, corren el risc de no ser utilitzats i per tant ser desaprofitats i a la 
llarga retirats.
És per això que l’AEB creu imprescindible un pla de manteniment dels parcs infantils per 
tal d’anar reparant elements deteriorats i no haver d’arribar a l’extrem d’haver de retirar 
tot el parc. No pot ser que es destrueixin més parcs dels que es creen, i aquests que es cre-
en, sense cap mena de pla de manteniment, sabem que acabaran retirats al cap d’uns anys.
Segons el regidor de l’equip de govern s’estudiarà la contractació d’una empresa que faci 
un pla de manteniment dels parcs infantils i abans d’acabar l’any refaran el Parc de la Re-
pública.
Així doncs, l’AEB vetllarà per que l’equip de govern elabori un pla de manteniment 
que faci que no hagi de desaparèixer cap altre parc infantil i vetllarà perquè el Parc de 
la República estigui habilitat abans d’acabar l’any.
L’AEB també donarà recolzament a les iniciatives veïnals que vagin en aquest sentit. 
Valorem molt positivament les reunions convocades a peu de carrer de l’AA.VV per par-
lar d’aquests temes i dotar d’un espai a la gent que es vol mobilitzar per recuperar aquests 
espais. Sens dubte, aquestes mobilitzacions tenen el seu fruit. N’estem convençudes que 
fruit de les reclamacions veïnals actualment s’està remodelant el parc infantil situat al car-
rer Algarve.
Des de l’AEB volem que els parcs infantils siguin un espai de garantia per al joc en els es-
pais públics de tots els nens i nenes del nostre municipi, per això volem fer palès, un cop 
més, que l’accessibilitat als parcs infantils del nostre municipi segueix sent un repte pen-
dent per a la inclusió dels nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, amb o sense discapacitat 
en un mateix espai de joc.
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Ampliación de la C-58: ¡NO GRACIAS!

La noticia que llega de la intención de la Generalitat de iniciar en otoño la ampliación de dos 
carriles la autopista C-58 en sentido Barcelona nos parece negativa para Badia y sus vecin@s. 
La propuesta de abrir estos dos carriles de conexión directa hacia la AP7 conlleva cambios 
en la zona de huertos, la carretera de Cerdanyola y un aumento del nivel de contaminación 
derivada del incremento de usuari@s que decidan tomar esta conexión. En definitiva, esta 
ampliación para BeC implica aspectos negativos y ninguno positivo para nuestro municipio.
Decir, en primer lugar, que esta obra tiene el objetivo de evitar el atasco que cada mañana se 
forma en la C-58 a la altura de Badia. Este atasco implica contaminación y ruidos que dia-
riamente sufrimos los habitantes de Badia. La construcción de la Barrera Sónica minimizó 
parte del impacto acústico, aunque no la contaminación del aire. Ahora bien, la ampliación 
significará animar a más usuarios a usar esta autopista, y esa conexión, con un aumento de la 
contaminación. En definitiva, tenemos un problema con un modelo de movilidad que gene-
ra atascos a determinadas horas en algunos puntos de la comarca como Ripollet o Sabadell. 
Y con más carreteras no se solucionará el problema. Los atascos son efecto de una política de 
movilidad desastrosa en el área metropolitana que han hecho imprescindible el uso del vehí-
culo privado, generando contaminación, pérdida de recursos económicos de las clases popu-
lares y un mal uso del territorio que dejamos cubierto de asfalto para futuras generaciones. 
Esta nueva ampliación, lejos de mejorar la movilidad o la contaminación ambiental para los 
vecinos de Badia, implicará un mayor tránsito en la más transitada autopista de toda Cata-
lunya. Es decir, a más asfalto para el vehículo privado mayor uso del mismo, aumento del 
colapso e inicio de un ciclo de construcción de nuevas carreteras. En concreto, la ampliación 
propuesta trasladará el atasco actual a la rotonda de la UAB que no será capaz de absorber el 
tránsito que le llegará desde la B30 y la C58. 
¿Qué proponemos desde BeC? En primer lugar, oponernos a todos los niveles a esta amplia-
ción. En segundo lugar, reclamar un plan de movilidad sostenible para el área metropolitana. 
Desde el gobierno de la AMB se está trabajando la inclusión en la primera corona tarifaria de 
municipios como Badia. Esto significaría una reducción considerable del precio del transporte 
público. Además, debemos exigir a la Generalitat más inversión en transporte público, coordi-
nando mejor servicios y horarios. Las grandes obras en carreteras (esta costará 17,9 millones de 
€) han demostrado tener limitaciones al ofrecer resultados. La movilidad de una zona densa-
mente poblada como el área metropolitana debe centrarse en sistemas integrados de transporte 
público, eficaces y económicos. Autobuses con vías rápidas, trenes y tranvías han de ser la pri-
oridad de esta movilidad. Tarifa plana para quien use estos servicios de manera intensiva. Y un 
mejor servicio en horarios e intersección entre todos estos sistemas. 
La propuesta de movilidad de BeC pasa por descartar inversiones en ampliar autopistas y co-
nexiones entre las mismas, trasladándolas al transporte colectivo que favorece a las clases po-
pulares. ¿Alguien ha pensado que parte de nuestros esquilmados salarios sirve para pagar el 
vehículo que nos lleva a trabajar? Una parte que supera en muchos casos el 20 % del sueldo 
entre compra, seguro, impuestos, multas y carburante. Como hemos dicho muchas veces; 
otra movilidad no solo es posible, sino que es necesaria.

 
Partit Popular de Badia del Vallès

Ya han finalizado los presupuestos participativos de este año. De los 8 proyectos presenta-
dos los vecinos podían escoger 2.
Finalmente, los 2 proyectos más votados y, con ello, los dos proyectos que se llevarán a 
cabo son:
-”una ruta biosaludable al voltant de Badia del Vallés” con un coste de 30.000 € 
-”l’adequació dels parterres de la vía pública” con un coste de 70.000 €
Ha sido el primer proceso de participación y por lo tanto tenemos que estar contentos con 
el resultado de participación ciudadana, aunque el resultado 639 votos debería haber sido 
mayor.
No obstante, esperamos que para los próximos la ciudadanía sea más partícipe en el proce-
so. Para ello se deberá encontrar nuevos métodos de comunicación, participación, publici-
dad y nuevos formatos para que sea un proceso más atractivo y para que llegue al máximo 
de ciudadanos posible.
Una vez finalizado este proceso ahora toca la siguiente fase, fase de ejecución y ahora toca 
estar pendiente del equipo de gobierno con la licitación, seguimiento y ejecución de las 
obras para que se cumplan los plazos, se realicen las obras y proyectos como lo han pro-
puesto los vecinos, se finalicen los proyectos antes de acabar el año y que no se dispare el 
presupuesto y que se gaste lo que se había prometido tanto a los vecinos como a los demás 
grupos políticos.
Enhorabuena a los vecinos ganadores por sus proyectos y ¡animaos a seguir haciendo pro-
puestas para tener una Badia mejor!
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EL PROJECTE IMAGINA 
BADIA JA ÉS AL CARRER

La tarda del 28 d’abril, la plaça 
Major va ser l’escenari de la pre-
sentació a la ciutadania del pro-
cés per redactar el Pla d’acció lo-
cal “Imagina Badia”, un procés 
que es duu a terme de manera 
participativa i que ha de per-
metre la transformació i millora 
de la qualitat de vida a la nostra 
ciutat, d’acord amb les necessi-
tats i els anhels dels seus i les se-
ves habitants. 

El projecte està impulsat 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès i està cofinançat 
per la Unió Europea dintre del 
programa URBACT i la xar-
xa de treball “Sub<Urban”, a la 
qual pertanyen també la ciutat 
d’Anvers (Bèlgica), Casoria (Ità-
lia), Düsseldorf (Alemanya), So-
lin (Croàcia), Brno (República 
Checa), Oslo (Noruega), Baia 
Mare (Romania), Viena (Àus-
tria). Aquest programa busca 
impulsar la transformació de 
les ciutats des d’una perspecti-
va integral, per a la millora de 

la qualitat de vida de les per-
sones amb la participació de la 
ciutadania com a subjecte actiu 
d’aquestes transformacions. Per 
aquest motiu, al llarg de tot el 
procés es desenvoluparan dife-
rents activitats, des de les més 
lúdiques fins a debats oberts, 
per tal de recollir les aportacions 
de tothom. 

El Pla d’acció de Badia del Va-
llès és el document que identi-
ficarà les situacions que s’han 
de millorar de manera priorità-
ria, l’estratègia a seguir, els ac-
tors que s’hi hauran d’involu-
crar i les accions concretes que 
s’hauran d’implementar amb 
l’horitzó 2020. La redacció del 
Pla d’acció local està impulsada 
pel Grup Central de Debat, un 
grup de veïns i veïnes i persones 
vinculades amb entitats, associ-
acions i institucions públiques 
interessades a contribuir a la mi-
llora de la ciutat. L’Ajuntament 
de Badia del Vallès i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona en són 
membres actius. 

 La ciutadania va poder participar en el taller Construeix la Badia dels teus somnis

D’esq. a dreta: Isaac Comas, Tania Fernández i Carlos Matz

Durant la presentació, els més petits també van tenir el seu taller
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Presentació a la ciutadania

Aquest primer acte públic del 
passat dia 28 va servir per fer-
ne la presentació oficial, on la 
ciutadania va poder, per primer 
cop i de boca de diversos con-
ciutadans, escoltar en què con-
sistia el projecte i de quina ma-
nera podran deixar-hi la seva 
empremta. La xerrada, duta a 
terme per dos veïns, Tania Fer-
nández i Carlos Matz, membres 
de l’anomenat Grup Central 
de Debat, va tenir molt bona 
acollida entre les persones que 
hi van assistir. També hi van 
participar, com a convidats a 
l’esdeveniment, tres represen-
tants del Consell dels Infants 

(l’Isaías, la Paula i l’Abril) i el 
cap de Participació de l’Ajunta-
ment de Cerdanyola, Isaac Co-
mas que, amb una llarga expe-
riència en participació veïnal i 
processos urbanístics, va par-
lar dels temps de participació 
(en la planificació, l’execució i 
el manteniment) i de la impor-
tància que les diferents experte-
ses (les dels arquitectes i urba-
nistes, per la part tècnica, i les 
dels veïns i les veïnes, en l’ús 
dels espais) se sumin per tal de 
transformar les ciutats i conver-
tir-les en espais de vida, convi-
vència i qualitat. 

La plaça de l’Ajuntament també 
va acollir el taller Construeix la 

Badia dels teus somnis, que va 
permetre tothom qui ho va vo-
ler, proposar idees per crear la 
Badia del futur. Així mateix, hi 
va haver un taller específic per a 
infants. A més, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, es va projec-
tar un vídeo, codissenyat amb 
els membres del Grup Central 
de Debat, que pretenia convidar 
la ciutadania a compartir amb la 
resta, a través del projecte Ima-
gina Badia, els seus somnis de 
futur per a la ciutat.

Per a més informació sobre 
aquest projecte, podeu consul-
tar l’espai que hi hem dedicat al 
nostre web. http://www.badia-
delvalles.cat/imaginabadia.
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El Consell dels Infants presenta les seves 
propostes de la campanya de civisme per 
a la ciutat
El Consell dels Infants va celebrar el seu primer plenari el dia 7 d’abril, en una sessió oberta al públic que va tenir 
lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Els infants van presentar les se-
ves propostes per la campanya 
de civisme en la qual porten 
treballant des de la seva consti-
tució, a finals de 2016. Un per 
un, els Infants que conformen 
aquest òrgan participatiu van 
prendre la paraula per anar ex-
plicant les diferents propostes, 
entre les quals es troben: multes 
cíviques per als cotxes mal apar-
cats, adhesius amb missatges 
cívics per als vehicles, missat-
ges per ser penjats al retrovisor 
dels automòbils advertint dels 
perills de l’incivisme a la car-
retera (com ara mirar el mòbil 
mentre es condueix), plantilles 

per posar al terra per comminar 
la gent a recollir els excrements 
dels gossos o cartells per penjar 
als blocs de pisos i en diferents 
punts de la ciutat amb missat-
ges convidant la ciutadania a 
actuar amb civisme. 

Els infants també van repassar 
els altres projectes i activitats 
en els quals estan prenent part i 
van reclamar la celebració d’una 
Festa del Civisme a Badia del 
Vallès.

Tot seguit es va obrir un torn 
de paraules on el públic as-
sistent va poder fer preguntes 

als membres del Consell. En 
aquest punt, l’alcaldessa, Eva 
Menor, va intervenir per donar-
los les gràcies “com a ciutadana 
i com a alcaldessa” per la cam-
panya de civisme i va oferir la 
col·laboració del consistori per 
tirar-la endavant. Els infants 
també van poder explicar el seu 
funcionament, com s’havien or-
ganitzat en comissions per tre-
ballar els diferents temes per fi-
nalment arribar a un consens. 

La primera sessió plenària del Consell dels Infants va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament

L’alumnat de 5è i 6è de les escoles de la ciutat va prendre part en un procés participatiu per a 
proposar activitats infantils per a la Festa Major

A més, es van mostrar contents 
per la feina feta i feliços de po-
der posar el seu gra de sorra en 
la construcció de la ciutat. 

Activitats infantils per 
Festa Major

El Consell dels Infants també ha 
estat treballant en la proposta 
d’activitats infantils per inclou-
re en la programació de la Festa 
Major d’enguany. A partir d’una 

pluja d’idees, els i les membres 
del consell van fer una sèrie de 
propostes, a les quals es van afe-
gir les que van sortir del procés 
participatiu en el qual van pren-
dre part els infants de 5è i 6è 
de primària de les escoles de la 
ciutat. Finalment, després d’ha-
ver-les treballat, els consellers i 
les conselleres van presentar les 
propostes finalistes a la tècnica 
i el regidor de Cultura per a la 
seva aprovació. n
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Calendari de preinscripció per 
als estudis postobligatoris per 
al curs 2017-2018

Dos alumnes de l’INS Badia 
del Vallès, medalla d’or i 
de bronze en la competició 
estatal d’FP

Els estudiants de l’Institut Badia 
del Vallès Robert Lara i Christi-
an Tocasca van aconseguir una 
medalla d’or i una de bronze, 
respectivament, a l’SpainSkills, 
la competició estatal d’especia-
litats en formació professional, 
que va tenir lloc al mes de març 
a Madrid.

Robert Lara es va alçar amb 
el primer lloc, i medalla d’or, 
en Disseny de pàgines web. 
D’aquesta manera, Lara, que 
ja va aconseguir el primer lloc 
al campionat català CatSkills al 
2016, es converteix en el millor 
alumne d’Espanya en aquesta 
especialitat. Gràcies al seu pri-
mer lloc, Robert Lara ha acon-
seguit l’oportunitat de formar 
part de la selecció espanyola que 
participarà al mundial WorldS-
kills 2017, que tindrà lloc a 
Abu Dhabi al mes d’octubre, i a 

Aquest mes de maig comença la 
preinscripció per a la formació 
postobligatòria reglada, adreça-
da a les persones majors de 16 
anys i que ofereix estudis enca-
minats a obtenir una titulació 
professional i/o l’accés a estudis 
superiors. 

L’oferta d’ensenyaments posto-
bligatoris al nostre municipi és 
àmplia i diversa. Així, els dos 
instituts de la ciutat (Federica 
Montseny i Badia del Vallès) 
ofereixen la possibilitat de cur-
sar batxillerat en les especiali-
tats científica, tecnològica, hu-
manística i social. 

A més, l’Institut Badia del Va-
llès també ofereix estudis pro-
fessionalitzadors. En aquest 
cas, cicles formatius de grau 
mitjà i superior de les branques 
d’administració i gestió, electri-
citat i electrònica i informàtica 
i comunicacions. Aquest centre 
també dóna la possibilitat d’es-
tudiar el Curs específic d’accés 
a cicles de grau superior.

l’EuroSkills 2018, que es farà a 
Budapest.

Christian Tocasca, per la seva 
banda, va obtenir la meda-
lla de bronze en la modalitat 
d’Instal·la cions Elèctriques. To-
casca i Lara van formar part de 
la selecció catalana que va com-
petir amb la resta de comunitats 
autònomes en 25 especialitats (o 
skills) d’FP i van contribuir així 
a la consecució d’un total de 12 
metalls per a Catalunya. n

Els badiencs Robert Lara (or) i Christian To-
casca (bronze)

A la nostra ciutat també s’ofe-
reixen dos Programes de for-
mació i inserció (PFI), cursos 
adreçats a persones d’entre 16 
i 21 anys que no han obtingut 
el graduat en ESO. A l’Institut 
Badia del Vallès s’hi pot cursar 
el PFI d’auxiliar de muntatges 
d’instal·lacions elèctriques, d’ai-
gua i gas, mentre que l’Ajunta-
ment organitza el PFI d’auxiliar 
de comerç i atenció al públic. 

Pel que fa a la formació de per-
sones adultes, el Centre de For-
mació d’Adults permet cursar 
graduat en ESO i el Curs per 
preparar la prova d’accés a ci-
cles formatius de grau mitjà i de 
grau superior.

Per a més informació, ajuda i 
orientació, us podeu adreçar al 
servei L’Eina, que l’Ajuntament 
posa a l’abast de la ciutadania 
(ed. El Molí, av. Costa Blava 
s/n, tel. 93 718 63 97). També 
podeu consultar l’oferta forma-
tiva de la comarca, que és de les 
més àmplies de tot Catalunya, 

al web de la Generalitat: http://
queestudiar.gencat.cat/.

Calendari de preinscripció:

- Del 16 al 24 de maig per al 
batxillerat, els cicles de grau 
mitjà de formació professional 
i d’arts plàstiques i disseny.

- Del 15 al 26 de maig per als 
programes de formació i in-
serció.

- Del 25 al 31 de maig per als 
cicles de grau superior de for-
mació professional i d’arts 
plàstiques i disseny.

- Del 16 al 29 de maig per als 
ensenyaments esportius (pri-
mer període).

- Del 19 al 27 de juny per als 
ensenyaments d’educació 
d’adults.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs 
de formació específic per a 
l’accés a cicles de grau mit-
jà (excepte els que s’impar-
teixen en centres de formació 
d’adults que segueixen el seu 
calendari).

- Del 3 al 7 de juliol per al curs 
de preparació per a la incorpo-
ració als cicles de grau superior.

- De l’1 al 5 de setembre per als 
cursos extensius i per al pri-
mer període de cursos inten-
sius i flexibilitzats de les esco-
les oficials d’idiomes.

- Del 15 de maig al 5 de juny 
per als cicles formatius d’ani-
mació en circ i de tècniques 
d’actuació teatral. n
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250 persones se sumen a la 5a Marató de 
Lectura Popular de Poesia

La Biblioteca Vicente Aleixandre, nou punt 
d’inscripció del Voluntariat per la llengua (VxL) 
a Badia del Vallès

El 21 de març, Badia del Vallès 
va sumar-se a la commemora-
ció del Dia Mundial de la Po-
esia amb la celebració de la 5a 
Marató de Lectura Popular de 
Poesia, organitzada pel Servei 
Local de Català i la Biblioteca 
Vicente Aleixandre. Unes 250 
persones, entre el matí i la tar-
da, van prendre part en la ma-
rató, llegint poemes propis o 
d’altres autors, en català, caste-
llà o en qualsevol de les altres 
llengües que es parlen a la nos-
tra ciutat. Entre ells, l’alcal-
dessa de Badia del Vallès, Eva 
Menor, que va donar el tret de 
sortida amb la lectura de dos 
poemes: La poesia, d'Antònia 
Vicens i Podries, de Joana Ras-
pall, dedicat a les persones re-
fugiades. A ella, s’hi van sumar 

Des del 18 d’abril, els badiencs 
i badienques que vulguin practi-
car la conversa en català podran 
inscriure’s també al Voluntariat 
per la llengua des de la Bibliote-
ca Vicente Aleixandre. 

Per formar part d’una parella 
lingüística com a voluntaris o 
aprenents, només caldrà em-
plenar una butlleta i diposi-
tar-la a l’urna del Voluntariat 
per la llengua. El Servei Local 
de Català es posarà en contacte 
amb les persones interessades. 
A Badia, actualment, hi ha 21 
parelles lingüístiques en funci-
onament.

I si no teniu temps per trobar-
vos de manera presencial amb 
la vostra parella lingüística... 
ara teniu el VxL també virtu-
al, a través de videoconferèn-
cia! Per participar-hi com a vo-
luntari o com a aprenent, cal 
ser major d’edat i inscriure’s al 

alumnes de les escoles de Ba-
dia, de l’INS Federica Mont-
seny, dels cursos de català del 
SLC, avis i àvies del Centre de 
Dia, membres de la Fundació 
Tallers Catalunya, nens i nenes 
del Casal dels Infants, jovent 
del Casal de Joves, membres 
de l’entitat Manantial Poético 
i dels diferents clubs de lectura 
de la població.

També amb motiu del Dia 
mundial de la poesia, es va 
poder visitar a la biblioteca, 
Menú especial: DMP_2017, 
una original exposició de hai-
kus i poemes elaborats per 
l'alumnat de tots els nivells 
dels cursos de català del SLC 
i el poema La poesia, en dife-
rents llengües. n

web. A la inscripció es pot triar 
la modalitat virtual, presencial 
o ambdues.

Al nostre CNL ja hi ha 5 vo-
luntaris lingüístics que tenen 
parelles virtuals. La manera de 
posar-los en contacte és ràpida 
i eficaç i els aprenents que te-
nen són d’arreu del món. Tota 
una experiència! n

Més informació sobre el Vo-
luntariat per la llengua a: 
http://www.vxl.cat/

Cursos intensius de català 
durant el mes de juliol

Si voleu aprofitar l’estiu per 
fer un curs de català inten-
sius, consulteu l’oferta de 
cursos presencials i en línia a: 
http://www.cpnl.cat/cursos-
catala/cercador-cursos/
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8a Mostra de Teatre i Música de 
Badia del Vallès

La ciutat s’omple de ball 
amb el Dia de la Dansa i 
el Dance Expression Day

L’1 d’abril va començar una nova edició, 
la vuitena, de la Mostra de Teatre i Mú-
sica de Badia del Vallès, que finalitzarà el 
dia 4 de juny. 

Durant tot aquest període, al vestíbul de 
l’Auditori Municipal hi haurà una expo-
sició, No s’hi invita particularment. Tretze 
mirades a Joan Oliver, que consta de 13 
gravats realitzats per l’alumnat de 2n curs 
d’Il·lustració de l’Escola Illa, a partir de 
tretze fragments de l’obra del poeta va-
llesà, escollits per l’escriptor sabadellenc 
Antoni Dalmases. 

Pel que fa a la música, ja el primer dia de 
la mostra hi va haver el Concert a 4 ban-
des, organitzat per l’Agrupació Musical 
de Badia del Vallès. El concert va inclou-
re interpretacions de l’Associació Musi-
cal de Castelldefels, l’Associació Musical 

Segle XXI de Rubí, la Banda de Música 
de la Vall del Tenes i de l’entitat amfitri-
ona. Amb un estil totalment diferent, el 
dia 8 van actuar a la Sala Roja les ban-
des Kubiak (punk rock en català) i Wel-
come to the Fuckulty (hardcore, metall i 
pop-punk). 

El que ha d’arribar

Properament, el dissabte 27 de maig, a 
partir de les 18.30 h, l’església de la Mare 
de Déu de la Mercè acollirà el concert de 
la coral la Ginesta. El mateix dia, però a 
les 21.30 h i a la Sala Roja del Casal de 
Joves, el grup metal  Soul Dealer oferirà 
una actuació contundent amb el seu so 
heavy-thrash. Ja al mes de juny, el diven-
dres 2, a les 18 hores, l’Auditori serà l’es-
cenari d’una audició musical a càrrec dels 
músics de l’AIGMB.

El 1982 el Comitè Internacional de la Dan-
sa de la UNESCO va establir el 29 d’abril 
com el Dia Internacional de la Dansa. A la 
nostra ciutat, es va celebrar al parc de Joan 
Oliver amb tallers i activitats per a tota la 
família i un concert per a la canalla a càrrec 
del grup Set de So. Al dia següent, i emmar-
cat en les activitats organitzades amb mo-
tiu de la Mostra de Teatre i Música, va tenir 
lloc el I Festival de Ball de Badia del Vallès, 
amb la participació de dansaires de totes 
les edats i d’escoles i associacions tant de la 
nostra ciutat com d’altres municipis.

Dance Expression Day

Però això no és tot pel que fa al ball: el pro-
per dissabte 13 de maig, al parc de Joan 
Oliver, se celebrarà la sisena edició del Dan-
ce Expression Day. A partir de les 18 h, hi 
haurà 3 workshops, a càrrec de professio-
nals provinents de diferents escoles o com-
panyies de dansa, centrats en hip-hop, dan-
cehall i b-boying, respectivament. A més, al 
vespre, a partir de les 20.30 h, es podrà gau-
dir de les exhibicions de ball dels diferents 
grups participants.  Per anar fent boca, un 
dia abans, divendres 12, i en el marc del 
Dance Expression Kids, hi haurà tallers per 
als més petits, que seran dinamitzats per jo-
ves del municipi. Serà a la plaça Major, en-
tre les 17 h i les 19 h. n

Teatre a l’Auditori Municipal

L’Auditori Municipal es converteix en 
l’epicentre de la programació teatral de la 
mostra. Així, el 2 d’abril va acollir l’espec-
tacle de monòlegs del badienc Miguel Án-
gel Marín. El dia 22, el grup de teatre The 
Polishers de l’A.C. Vermell i Negre, hi va 
representar l’obra Sant Jordi o algo así. . I, 
el passat 6 de maig, el malagueny Manu-
el Barbosa va actuar amb La vida misma, 
el seu monòleg. Però encara queda molt 
per gaudir: el grup Maikamente, de l’A.C. 
Vermell i Negre, hi representarà l’obra 
Empachados, el dissabte 13 de maig, a les 
18 h. Dones per la Igualtat faran el mateix 
amb De sus cenizas, el dissabte 20 de maig 
(22 h) i el diumenge 21 (18 h). Al dia se-
güent, el grup de teatre Doce y medio de 
l’A. C. Vermell i Negre, hi oferirà, a partir 
de les 18 h, una representació de tot un 
clàssic: Terra Baixa, d’Àngel Guimerà.

A l’Auditori, també hi haurà lloc per a la 
programació infantil, que serà la prota-
gonista de l’últim cap de setmana de la 
mostra. Així, el dissabte 3 de juny, en-
tre les 9 h i les 21 h, serà el torn del Kids 
Theatre, on estudiants de Badia, Barberà 
i Sabadell representaran 40 obres de te-
atre a l’estil dels musicals, on combina-
ran la representació teatral amb cançons 
en anglès. La formiga Pipa serà l’obra que 
tancarà aquest cicle cultural de primavera 
a Badia del Vallès. A càrrec de la compa-
nyia La Closca, es representarà diumenge 
4 de juny, a partir de les 12 h.

Per a més informació sobre la programa-
ció o el preu de les entrades, podeu con-
sultar el llibret de la VIII Mostra de Tea-
tre i Música de Badia del Vallès. http://
www.badiadelvalles.cat/ARXIUS/2017/
agenda/Llibret_Mostra_2017.pdf n



Campionat Cruyff Courts 
Campeones 6 vs 6

Badia acull la darrera 
passejada de la Gent 
Gran d’enguany

Dos equips de l’escola Las Seguidillas, el Football Team Seguidillas i La 
Segui al Poder, van resultar guanyadors, en categoria femenina i masculi-
na, respectivament, del torneig Cruyff Courts Campeones 6 vs 6.

Prop de 120 alumnes de les tres 
escoles del municipi (La Jota, La 
Sardana i Las Seguidillas), dis-
tribuïts en 8 equips masculins i 
7 de femenins, van prendre part 
en el Cruyff Courts Campeones 6 
vs 6, una competició de futbol 
6 contra 6 amb equips formats 
als cursos de 5è i 6è de primària 
d’aquests centres. 

El torneig va tenir lloc el pas-
sat 5 d’abril, i s’emmarca en 
el programa Community, pro-
mogut per la Fundació Johan 
Cruyff. Nombrós públic es va 
donar cita a la Cruyff Court Ser-
gio Busquets per animar els di-
ferents equips que van prendre 

Badia del Vallès va acollir, el 
passat dia 4 d’abril, la darre-
ra de les passejades del cicle 
“A cent cap als cent” d’aques-
ta temporada. Aquestes cami-
nades, organitzades per la Di-
putació de Barcelona, estan 
adreçades a la gent gran dels 
municipis de la província. En-
guany, la nostra ciutat compar-
tia passejades amb Sant Joan de 
Mediona (l’Alt Penedès), que 
va ser la seu de la primera ca-
minada, el 30 de novembre; Vi-
lanova del Camí (l’Anoia), per 
on van passejar l’1 de febrer, i 
Sitges, ciutat amfitriona de la 
trobada del 2 de març. 

Un total de 150 persones 
d’aquests quatre municipis, 
52 d’elles de Badia del Vallès, 
es van unir a la caminada que 
va organitzar la nostra ciutat. 

L’equip vencedor en categoria femenina, Football Team Seguidillas

La Segui al Poder, equip campió en categoria masculina

part en la competició, tant en 
categoria masculina com en fe-
menina. 

En aquest sentit, cal destacar 
que els dos equips campions 
pertanyien a l’escola Las Segui-
dillas que, a més, va ser la que 
més equips va aportar a la com-
petició (4 masculins i 4 feme-
nins). A partir d’ara, els equips 
guanyadors (Football Team Se-
guidillas, en categoria femenina, 
i La Segui al Poder, en catego-
ria masculina) s’enfrontaran als 
guanyadors d’altres municipis 
amb pista Cruyff Court per ar-
ribar a la final del campionat. n

En total, van ser 8 km que van 
transcórrer íntegrament per pis-
tes forestals, amb una dificultat 
adaptada a les possibilitats de 
les persones participants, ja que 
el desnivell acumulat era de no-
més 100 m. El trajecte va pas-
sar pel camí de Sant Medir, on 
es va poder admirar, entre d’al-
tres punts d’interès, les ermites 
de Sant Medir i de Sant Adju-
tori, i el Pi d’en Xandri, un pi 
pinyoner de 23 metres, plantat a 
finals del s. XVIII. Com de cos-
tum, un cop finalitzada la passe-
jada, els i les participants es van 
traslladar al Complex Esportiu 
de Badia del Vallès, on van rebre 
la visita de l’alcaldessa de la ciu-
tat, Eva Menor, i on van poder 
recuperar forces amb un dinar 
de carmanyola. La trobada va fi-
nalitzar amb més exercicis i una 
mica de ball. n
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Tot a punt per a la Cursa 
Badia 2017

Renovació de les màquines de 
musculació del Complex Esportiu

El diumenge 14 de maig, se celebrarà una nova edició de la Cursa Ba-
dia. Des del 24 d’abril i fins el 12 de maig, totes les persones interes-
sades a córrer en alguna de les proves es poden inscriure de manera 
presencial al tauler de recepció del Complex Esportiu. També es pot 
realitzar la inscripció de manera telemàtica.

El proper diumenge 14 de maig, 
al matí, tindrà lloc un dels esde-
veniments esportius de l’any a 
la nostra ciutat: la Cursa Badia. 
Les persones interessades a par-
ticipar-hi, poden inscriure-s’hi 
de manera presencial al tauler 
de recepció del Complex Espor-
tiu fins dos dies abans de la cur-
sa (fins el divendres 12 de maig, 
a les 14 h). També es pot realit-
zar la inscripció telemàticament 
al web http://lacursabadia.com.

Com sempre, el dia de la ce-
lebració de la cursa, es corre-
ran diverses proves: la Cursa 
Badia 10 km (que té un preu 

La sala de fitnes del Complex 
Esportiu compta, des del passat 
mes de març, amb noves mà-
quines de musculació. Es tracta 
de 158 aparells i accessoris que 
han substituït els que hi ha-
via fins ara, i que han de per-
metre que les persones usuàries 

d’inscripció de 10 euros), adre-
çada a corredors/es habituals; la 
Cursa Popular, oberta a tothom, 
que recorrerà una distància de 
3,5 km i que té un preu sim-
bòlic d’inscripció d’1 euro, que 
anirà a parar a l’AECC, i final-
ment, les diverses curses infan-
tils (minis, prebenjamins, benja-
mins, alevins, infantils i cadets) 
que són gratuïtes.

Enguany, la celebració de la 
cursa comporta diverses nove-
tats. Per una banda, els i les at-
letes que prenguin part tant en 
la Cursa Badia 10 km com en 
la Cursa Popular, tindran un xip 

identificador. Una altra de les 
novetats es produirà el dia abans, 
dissabte 13 a la tarda, quan tin-
drà lloc la Fira del Corredor, a les 
pistes exteriors del Complex Es-
portiu, on les persones partici-
pants podran recollir tant els seus 
dorsals com els xips, entre d’al-
tres. A més, hi haurà paradetes 
dels patrocinadors i també infla-
bles per als més petits. 

Recordeu que tota la informa-
ció relativa a la cursa, com ara 
els diferents recorreguts o el 
reglament de la prova, es pot 
consultar al web http://lacursa-
badia.com/. n

puguin fer exercici de manera 
més còmoda i segura. 

El llistat de les novetats inclou 
màquines de bíceps i tríceps, 
bancs de lumbars i abdominals, 
un rem dorsal o una màquina 
multipower, a més de 72 nous 

discos de diferents pesos i 14 
parelles de manuelles. També 
s’ha col·locat nou terra i nova 
moqueta de gespa artificial. 

A partir d’ara, ja es treballa per 
millorar la resta de l’equipa-
ment. n
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La Selecció Espanyola d’Hoquei 
Interior Adaptat va aconseguir 
la medalla d’or en els Jocs Mun-
dials Special Olympics d’Hi-
vern, que van tenir lloc a Austria 
el passat mes de març. La selec-
ció comptava en les seves files 
amb la badienca Esther García 
Ruiz, portera de l’equip que es 
va proclamar campió davant la 
selecció amfitriona. 

Esther García, de 37 anys, 
practica hoquei interior des de 

La nedadora del CN Badia Ma-
rian Polo va batre el passat dia 
8 d’abril el rècord d’Espanya 
en la prova de 100 m esquena 
de la seva categoria (S13), amb 
un temps d’1’13”37. La neda-
dora badienca va assolir aquesta 

La badienca Esther García, 
medalla d’or en els Jocs 
Mundials Special Olympics en 
hoquei interior adaptat

Marian Polo bat el 
rècord d’Espanya en 
els 100 m esquena

l’any 2002. Al llarg de la seva 
carrera ha participat en 4 edi-
cions dels Jocs Special Olym-
pics: Badalona 2004, Lloret de 
Mar 2006, Barcelona-Vilanova 
i la Geltrú 2012 i Barcelona-
Calella 2014. 

A més, ha participat en dues 
edicions dels Jocs Mundials 
d’Hivern: Boise (Idaho, EUA) 
2009 i aquests darrers d’Austria 
2017, on ha aconseguit la me-
dalla d’or. 

Esther Garcia, a la dreta, amb samarreta verda, celebra la victòria amb la resta de l’equip. Foto cedida per Josep Lluís Valera (TEB Castellar) Marian Polo. Foto FECPC

marca durant la celebració del 
2n Trofeu Internacional de Na-
tació Adaptada – Gran Premi 
Diputació de Barcelona, que va 
tenir lloc del 7 al 9 d’abril a les 
instal·lacions del Club Natació 
Barcelona. n

L’esportista badienca qualifica la 
seva experiència en aquests jocs 
com “inoblidable” i comparteix 
amb la resta de l’equip espanyol 
aquest triomf que, afirma, “és el 
resultat del compromís i l’esforç 
realitzat als entrenaments set-
manals”.

Esther García és una dels tres 
badiencs que practiquen hoquei 
interior adaptat, juntament amb 
Alejandro Hernández i Sergio 
Álvarez. n
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Des del passat mes de març, la 
ciutadania de Badia del Vallès es 
pot beneficiar del Programa de 
detecció precoç de càncer de cò-
lon i recte. El càncer colorectal 
pot desenvolupar-se durant me-
sos sense produir molèsties i so-
vint, quan aquestes apareixen, la 
malaltia ja està força avançada. 
Els programes de detecció pre-
coç permeten detectar la ma-
laltia en estadis inicials, la qual 
cosa fa que sigui més fàcil de 
tractar i n’augmenta les possibi-
litats de curació.

El Programa de detecció pre-
coç de càncer de còlon i recte 
es va posar en marxa l’any 2000 
i s’està estenent per Catalunya. 
Està adreçat a homes i dones de 
50 a 69 anys, període d’edat en 
què la detecció precoç s’ha de-
mostrat beneficiosa. En el cas 
de Badia del Vallès la pobla-
ció diana, és a dir, els homes 
i dones de 50 a 69 anys, és de 
3.425 persones. En els propers 
mesos, les persones en aquesta 
franja d’edat han de rebre una 
carta on se’ls explicarà el funci-
onament de la prova.

L’Oficina Tècnica de Cribrat-
ge, que gestiona el programa al 
Vallès Occidental, correspon 
al Parc Taulí i les endoscòpies, 
quan sigui necessari fer-les, es 
duran a terme a l’Hospital de 
Sabadell.
 
Com funciona el programa?

El Programa ofereix la possibili-
tat de realitzar, cada dos anys i 
de manera gratuïta, un test im-
munològic per detectar sang 
oculta en femta no apreciable a 
simple vista. Els ciutadans que 
poden acollir-se al programa re-
bran una carta informativa de 
l’oficina tècnica de cribratge del 
Parc Taulí. Per participar-hi, cal 
anar amb la carta a una de les 
farmàcies adherides a la cam-
panya on facilitaran tot el ne-
cessari per fer la prova. Un cop 
realitzat el test, s’ha de portar a 
la farmàcia tan aviat com sigui 
possible.

El resultat es comunicarà per 
carta passats uns dies. En el cas 
que la prova surti positiva (és 
a dir, que es detecti sang en la 

El Programa de detecció 
precoç del càncer de còlon i 
recte arriba a Badia del Vallès

La Floristeria de Badia, premiada en 
el 47è Concurs d’Aparadors de Nadal

mostra de femta), s’oferirà la 
possibilitat de fer una colonos-
còpia per descartar cap lesió en 
el còlon o recte, que es faria a 
l’Hospital de Terrassa o a Mútua 
Terrassa. D’acord amb el paci-
ent també es programaria el se-
guiment i el tractament del cas, 
si fos necessari.

El càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és una 
malaltia freqüent a partir dels 50 
anys. És el segon càncer més fre-
qüent entre les dones i el tercer 
entre els homes, i s’estima que 
se’n diagnostiquen 5.000 casos 
nous a Catalunya cada any. És la 
segona causa de mort per càncer 
al nostre país (2.100 anuals) i la 
immensa majoria es produeixen 
en persones de més de 54 anys.
La majoria de càncers colorec-
tals es desenvolupen a partir 
d’unes lesions anomenades pò-
lips adenomatosos, lesions pre-
canceroses. Tant els pòlips com 
els càncers sagnen de manera 
intermitent i és aquesta sang la 
que es pot detectar a través de 
la prova que ofereix el Programa 

de detecció precoç. Si es detec-
ta en una fase inicial és més fàcil 
de tractar i més fàcil que es pu-
gui curar, ja que un dels proble-
mes d’aquest tumor és que pot 
desenvolupar-se durant mesos 
sense produir cap molèstia.

Aquest és, probablement, un 
dels millors exemples de com la 
detecció precoç millora el pro-
nòstic de la malaltia i redueix 
l’agressivitat dels tractaments. n

Paradeta informativa de l’AECC

El dissabte 8 d’abril, l’Associ-
ació contra el Càncer de Ba-
dia del Vallès va instal·lar una 
paradeta informativa sobre 
aquesta campanya de preven-
ció que, donat la seva recent 
implantació a la nostra ciutat, 
encara suscita alguns dubtes 
entre la ciutadania.

La Floristeria de Badia 
va ser l’establiment pre-
miat en el 47è Concurs 
d’Aparadors de Nadal, 
organitzat per la Cambra 
de Comerç de Sabadell. 
El lliurament del guar-
dó va anar a càrrec de 
l’alcaldessa, Eva Menor, 
i la regidora de Promo-
ció Econòmica i Comerç, 
Encarna Rodrigo, que 
van estar acompanyades 
dels representants de la 
Cambra de Comerç de 
Sabadell i de la Generali-
tat de Catalunya (foto). n
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Jornada reivindicativa amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones

Festa a la plaça Major per commemorar el Dia 
Internacional del Poble Gitano

Badia del Vallès va celebrar el 8 
de març, Dia Internacional de 
les Dones, amb un acte comme-
moratiu a la plaça de la Dona, 
que va incloure la lectura del 
manifest “Superem les desigual-
tats” i les actuacions de l’Agru-
pació Musical de Badia del Va-
llès i l’AIGMB.

El mateix 8 de març, al mig-
dia, treballadores i treballadors 

El 7 d’abril, Badia del Vallès va ce-
lebrar el Dia Internacional del Po-
ble Gitano, que es commemora 
arreu del món el 8 d’abril. I ho va 
fer amb una festa, organitzada per 
l’associació de dones gitanes Tu-
menge Cali a la plaça Major, que 
va congregar força gent. Entre 
ells, l’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor, i diversos regidors del consis-
tori, que van fer costat a la presi-
denta de l’entitat, Mariana Torres.

de l’Ajuntament, als quals es 
van sumar moltes ciutadanes i 
ciutadans, així com càrrecs po-
lítics, van respondre a la crida 
feta des de la Regidoria d’Igual-
tat del consistori i van aturar la 
seva activitat durant uns mi-
nuts, durant els quals van sor-
tir a les portes de l’edifici per 
fer visible la seva reivindicació. 
L’Ajuntament de Badia del Va-
llès se sumava d’aquesta manera 

Entre les activitats de la tar-
da, que van involucrar petits i 
grans, hi va haver jocs, tallers i 
una xocolatada. Fins i tot, i mal-
grat el sol que lluïa en aquell 
moment, hi va haver neu a la 
plaça Major. La festa va comen-
çar amb l’actuació de les com-
ponents del grup de ball Las 
Chay’s, que van arrencar molts 
aplaudiments. Aquesta vegada, 
també, els nois van tenir el seu 

lloc a l’escenari: lluint samarre-
tes on es podia llegir “Stop bu-
llying”, van fer una representa-
ció musical contra l’assetjament, 
al ritme de la cançó “Se buscant 
valientes”, que s’ha convertit en 
un himne contra aquest tipus de 
maltractament. 

a l’aturada internacional que 
es va seguir a una cinquantena 
de països de tot el món, com a 
mostra de la unitat femenina 
contra les violències masclistes, 
per posar en valor la vital con-
tribució de les dones a la socie-
tat i com a denúncia de la dis-
criminació que encara pateixen 
les dones en tots els àmbits.

Entre els actes organitzats al vol-
tant d’aquesta data, també hi 
havia l’exposició “Mercè Rodo-
reda (1908-1983)”, amb foto-
grafies de Pilar Aymerich i textos 
de Marta Pessarrodona, organit-
zada per l’associació Trenquem 
el Silenci a la Biblioteca Vicente 
Aleixandre; la projecció, també 
a la biblioteca i organitzada per 

Trenquem el Silenci, del docu-
mental “Indomables, una historia 
de mujeres libres”; el taller de co-
aching sobre El talent de la dona, 
organitzat per Dones per la Igual-
tat, i el tradicional Sopar de les 
Dones, que va tenir lloc a l’edifici 
Antonio Machado i va ser orga-
nitzat, així mateix, per l’associa-
ció Dones per la Igualtat. n 

El moment culminant, i el més 
emotiu de tots, va ser, com sempre, 
l’ofrena floral a la font de la plaça 
en memòria del mig milió de víc-
times gitanes de l’Holocaust nazi. 

La celebració del Dia Internacional 
del Poble Gitano data del 1971, 

quan es va celebrar el primer Con-
grés Mundial Gitano a Londres. 
Va ser aleshores que es va institu-
cionalitzat la data del 8 d’abril així 
com la bandera (dues franges ho-
ritzontals, una blava i una verda, 
amb una roda vermella al centre) i 
l’himne (Gelem, gelem). n

Foto cedida per Tumenge Calí

Roses vermelles a la font de la plaça en homenatge a les víctimes gitanes de l’Holocaust nazi

Aturada reivindicativa al davant de l’Ajuntament

Acte commemoratiu a la plaça de la Dona
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L’associació El autismo tiene 
voz, va organitzar el passat dia 
31 de març, en col·laboració 
amb l’escola La Jota, un acte de 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Autisme, que se cele-
bra el 2 d’abril. 

Tot l’alumnat va baixar al pati 
de l’escola on es va llegir un 
manifest redactat pels infants. 
A més, una pluja de confeti, 
va pintar el cel grisenc d’aquell 
matí de blau, el color símbol de 
l’autisme. 

L’acte estava presidit per una 
pancarta on cada alumne va 
poder deixar la seva empremta, 
també en color blau, i va comp-
tar, també, amb la presència 
dels tinents d’alcaldessa de Ter-
ritori, Rafa Moya, i de l’Àrea 

Efectius de la brigada d’obres 
municipal van procedir a la re-
tirada, el passat 29 de març, del 
monòlit situat al carrer de San-
tander i que recordava la inau-
guració de l’aleshores Ciutat 
Badia. 

La retirada del monument res-
pon al compliment d’un acord 
del Ple municipal que va deci-
dir, per unanimitat, treure’l de 
la via pública perquè incloïa re-
ferències d’exaltació personal a 
la figura del dictador Francisco 
Franco.
 
A partir d’ara, i com demana-
va la moció, s’ha de posar en 
marxa un procés de consulta 
ciutadana per tal de consensuar 
amb la ciutadania la manera de 
substituir aquest monument, 
en un espai que hauria de ser-
vir d’homenatge als primers ha-
bitants del municipi i a la seva 
lluita per dignificar les condi-
cions de vida reclamant serveis 
essencials, com escoles, mercats 
o centres mèdics. n

d’Acompanyament a les Perso-
nes, Ivan Sanz, a més de mem-
bres de l’associació i personal 
del centre educatiu.

Durant tot el cap de setmana, 
tres de les rotondes de Badia 
del Vallès (la plaça de Montju-
ïc, la que hi ha a la confluència 
entre l’av. de la via de la Plata 
i l’av. del Cantàbric i la de l’av. 
de la Mediterrània amb la ctra. 
del Riu Sec) es van il·luminar 
en color blau com a forma de 
donar visibilitat a l’autisme. 

La nostra ciutat se sumava així a 
la campanya internacional Light 
It Up Blue, endegada per l’orga-
nització Autism Speaks, que fa 
que molts edificis i espais pú-
blics d’arreu del món es tenyei-
xin de blau cada 2 d’abril. n Una pluja de confeti va pintar el cel de color blau, símbol de l’autisme

Celebració del Dia 
Mundial de l’Autisme

Retirada del monòlit 
del C. de Santander
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• ¿Cuándo y con qué objetivos nació Tu-
menge Cali?
En 2011 nacemos como un grupo de mu-
jeres y nos establecemos en 2012. Tumenge 
Cali nace, en medio de la crisis, a partir de 
un grupo de gitanas que estábamos paradas 
pensando qué hacer. No veíamos salida y 
éramos unos culos inquietos, así que deci-
dimos crear la asociación. Fuimos la prime-
ra asociación de mujeres gitanas del Vallès. 
Nos costó mucho que nos tomaran en se-
rio, lo mismo el Ayuntamiento que la Fagic 
[Federació d’Associacions Gitanes de Cata-
lunya] o la Generalitat. Fue a causa de otra 
asociación que existía previamente y que lo 
hicieron mal, muy mal. No imaginas lo que 
nos ha costado que nos hicieran caso. Pero 
nosotras queríamos hacer algo por nuestra 
comunidad y por los vecinos de Badia. 

• ¿Qué hace Tumenge Calí?
Hacemos muchas cosas y nos gustaría 
hacer más. Tenemos el baile, las clases 
de zumba, pero sobre todo trabajamos 
mucho la autoestima y la mentalidad de 
la gitana. Y también trabajamos la moti-
vación: la importancia de ser constante, 
la continuidad al hacer las cosas; recor-
dar que los niños tienen que ir al colegio, 
que no se queden en casa porque tienen 
un resfriado, que tienen que tener un fu-
turo. En el baile, por ejemplo, Dami [Da-
miana Singla, el otro puntal de la asociaci-
ón] hace un seguimiento a las niñas en el 
cole.  Hay niñas que habían dejado el co-
legio, y gracias a la Dami lo han retomado.  
Además, también hay un trabajo para que 

“La comunidad gitana de Badia somos una 
comunidad currante”

MARIANA TORRES CONTRERAS

Mariana Torres. Nacida en el barrio de Verdún (Barcelona) en 1971, vive desde los 3 años en Badia del Vallès. Carnicera de profesión, ha compa-
ginado siempre ese trabajo con la floristería familiar, donde -recuerda con orgullo- todavía conserva los clientes de su madre, fallecida hace casi un 
cuarto de siglo. Madre soltera de un niño, es presidenta y uno de los puntales de la Asociación de Mujeres Gitanas Tumenge Cali. 

se familiaricen, para que gitanas y payas se 
relacionen. Porque en el baile tenemos gi-
tanas y payas. 
Además, hace tres o cuatro años, como 
pertenezco al Consell del Pueblo Gitano, 
propuse que trajeran aquí el curso de ac-
ceso a la universidad para mayores de 25 
años. Y hubo muchos gitanos motivados. 
Gitanas también, aunque con ellas lo hici-
mos mal: no se quiso pagar a una canguro, 
cosa que hubiera hecho que hubieran estu-
diado. En cualquier caso, fuimos el primer 
municipio de Catalunya con cuatro gita-
nos aprobados y siguiendo la carrera. Un 
par de ellos los cogieron para trabajar en 
el Plan Integral [del Pueblo Gitano], hay 
uno estudiando Psicologia y otro, Econo-
mia y Finanzas.
En el día a día de la asociación tengo que 
destacar especialmente a Dami, que es la 
artista, la coreógrafa, pero también a Ma-
ría Torres, la cocinera, que incluso ganó el 
concurso de arroz con habichuelas en la Fe-
ria de Abril; María Contreras, la secretaria y 
que lleva la parte de diseño en la asociación; 
Carmen Contreras, Ana Fernández, Jua-
ni Torres... y todas las madres de las niñas. 
¡Hay más, pero no me quiero dejar a nadie!

• ¿La realidad de la comunidad gitana 
en Badia es muy diferente de las de otras 
ciudades? 
Sí. En Badia tenemos muchas ganas de 
trabajar, en todos los sentidos. Somos 
una comunidad currante. Además, no so-
mos de clanes, no somos guerrilleros, no 
somos de buscar problemas. El gitano es 

muy visceral, sí, pero aquí somos mucho 
más pacíficos.  En general, es una comu-
nidad más abierta a evolucionar. Estamos 
integrados, pero mantenemos nuestras tra-
diciones y costumbres, eso sí. 

• El pasado 7 de abril se celebró en Ba-
dia el Dia del Pueblo Gitano. ¿Dónde y 
cómo nació está celebración?
El Dia del Pueblo Gitano, que se conme-
mora el 8 de abril, nació en recuerdo del 
Congreso Mundial Gitano, que se celebró 
en Londres en 1971. En ese congreso se 
instituyó la bandera con el azul del cielo, 
el verde del campo y la rueda errante. Y 
también el Gelem, gelem, el himno, que 
es muy triste. El Dia Internacional de Pu-
eblo Gitano es en memoria de los gitanos 
que murieron en el Holocausto nazi. Y es 
que mataron miles y miles de gitanos... En 
Badia lo celebramos desde que se estable-
ció nuestra asociación, en 2012. 

• Se habla mucho de la discriminación 
hacia la mujer, la discriminación salari-
al, los techos de cristal. Las mujeres gi-
tanas, sufrís doble discriminación, por 
ser mujer y por ser gitanas?
Esa discusión la tengo muchas veces. Nos 
dicen que estamos integrados. Pero yo 
digo: ¿verdad que aunque en teoría hay 
igualdad de derechos entre el hombre y 
la mujer sigue habiendo machismo? Pues 
con el racismo, igual. Por ejemplo, en la 
Fagic se hace inserción laboral y yo acom-
paño a chicas que las contratan en tiendas 
de ropa muy conocidas. Pues dependiendo 

de qué pendientes se pongan, o como lle-
ven la pinza del pelo, les tengo que decir 
que no se lo pongan. Pero otros, por ejem-
plo los latinos, tienen una estética muy 
marcada y no tienen tantos problemas. Y 
es que racismo hay.

•¿Qué opinión tenéis de los programas 
de televisión basados en las vivencias de 
personas o familias de etnia gitana?
Eso son cuatro gitanos que les han dado 
dinero y se han vendido ... y nos han ven-
dido a todos. Yo creo que no se han dado 
cuenta: ellos ven el dinero. Pero nosotros 
no nos identificamos con los Gipsy kings. 
Somos gitanos reales, trabajadores, estudi-
antes o en paro. Pero que nos ganamos la 
vida. Antiguamente sacaban a los gitanos 
para cantar y tocar la guitarra. Claro que 
no eran todos los gitanos así, pero al me-
nos, era real. Pero esto no. Son actores gi-
tanos a los que les pagan los viajes, las ope-
raciones. Es de vergüenza ajena.
El año pasado las asociaciones gitanas hici-
mos una campaña contra estos programas, 
hicimos pancartas, protestamos. Pero los 
siguen haciendo, no lo entiendo. La gente 
se ríe de ellos, de cada uno de nosotros. Y, 
en parte, están contribuyendo a que vuel-
va el racismo. n


