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Badia, en el pacte per a la 
reactivació de la indústria 
al Vallès Occidental

L’Ajuntament de Badia del Vallès va parti-
cipar en el Plenari del Pacte per la Reindus-
trialització del Vallès Occidental que ha fet 
una aposta conjunta per la indústria amb 
l’aprovació d’un nou paquet de mesures i 
d’accions concretes fruit de la concertació 
entre els diferents agents del territori.

Les 37 entitats signants del Pacte: els 23 
ajuntaments de la comarca, els sindicats 
CCOO i UGT, les entitats CIESC, PI-
MEC, CECOT, les Cambres de Sabadell 
i Terrassa, els centres universitaris UAB, 
UPC, UIC i ESDI, les entitats EURE-
CAT i LEITAT i el Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya van acor-
dar i signar una estratègia conjunta per 
la transformació de la indústria al Vallès 
en l’horitzó 2022. També es va aprovar el 
desplegament del Pla d’acció 2018-2019 
i el marc de col·laboració amb el Pacte 
Nacional per a la indústria.

El Plenari va estar participat activament 
per representants de totes les entitats. En 
el cas de Badia del Vallès, va assistir l’alcal-
dessa, Eva Menor. Els membres del Grup 
Impulsor del Pacte van fer lectura i ex-
plicació dels diferents acords, visibilitzant 
així la concertació existent i la voluntat de 
treball conjunt. A banda dels 37 signants, 
també van assistir al Plenari representants 
de les diferents entitats i ens locals. En 
total més d’un centenar de persones van 
mostrar l’aposta estratègica del territori.

Una aposta estratègica 
per a la indústria

El primer acord del Plenari va ser l’apro-
vació d’una Estratègia conjunta per a la 
transformació de la indústria al Vallès 
en l’horitzó 2022, el compromís dels 37 
signants per una mirada compartida i 

consensuada per treballar plegats durant 
els anys vinents. 

El segon acord va ser el Desplegament del 
Pla d’acció 2018-2019, que entra al de-
tall del treball a desenvolupar com a prio-
ritari entre totes les entitats membres del 
Pacte, per exemple: la implementació de 
mesures de fiscalitat, el foment de les vo-
cacions industrials, l’impuls de la indús-
tria 4.0, la millora de l’accessibilitat i la 
mobilitat dels polígons industrials o les 
accions sectorials en economia circular, 
entre moltes d’altres.

El tercer acord va fer referència al -Marc 
de col·laboració amb el Pacte Nacional 
per a la Indústria, amb la concreció del 
treball desenvolupat amb la Direcció 
General d’Indústria per trobar línies es-
tables de treball.

El Vallès Occidental aporta un 11% del 
PIB català. Els llocs de treballs industri-
als a la comarca signifiquen una aporta-
ció del 17% en el conjunt de Catalunya 
i dins de la comarca suposen el 21% del 
total. De fet, el Vallès Occidental comp-
ta amb 76.256 persones treballant en el 
sector de la indústria (assalariats i autò-
noms), del total dels 373.507 treballa-
dors i treballadores. Pel que fa a les em-
preses industrials, la comarca compta 
amb 4.366 i 140 polígons d’activitat eco-
nòmica que ocupen el 8% del total del 
territori comarcal.

Podeu trobar més informació a la pàgina 
web del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental. http://www.ccvoc.cat/ n

Foto de família dels participants en la reunió del pacte per a la reactivació de la indústria.
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La Festa Major de Badia es fa gran
• Unes 9.000 persones van participar en l’edició d’enguany de la Festa Major de Badia, amb un substancial increment d’assistència 

respecte de l’edició anterior
• La Festa oferia activitats per a totes les edats i va ampliar la zona del recinte firal (Av. de Burgos
• El Consell dels Infants van presentar la campanya Desestereotipa’t, per una Festa Major sense estereotips
• Un espectacular piromusical va cloure diumenge les celebracions, que s’havien iniciat  divendres 15

Unes 9.000 persones (apro-
ximadament unes 3.000 per 
jornada) van omplir els recin-
tes de l’edició d’enguany de 
la Festa Major de Badia, una 
afluència molt superior a la 
de l’any anterior i que va con-
vertir aquesta edició en la més 
exitosa. 

Totes les persones participants 
van poder gaudir d’activitats 
culturals, esportives i d’oci en 
els diferents escenaris que es van 
habilitar a la ciutat, amb el re-
cinte firal de l’Av. de Burgos, 
que es va tallar al trànsit gaire-

bé en la seva totalitat durant 
els dies de celebració, com a eix 
central, que oferia una fira Hip-
pie, amb parades d’alimentació 
i animació. La Plaça Major, el 
Parc Joan Oliver, el Pavelló Es-
portiu i l’Auditori Municipal 
van ser altres escenaris destacats 
d’una festa que es va distribuir 
per tota la ciutat.

Totes les persones 
participants van 
poder gaudir 
d’activitats culturals, 
esportives i d’oci

continua a la pàgina següent
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Música per a tothom

Les actuacions de Ruth Loren-
zo (divendres), Hotel Cocham-
bre i D’Kantana (dissabte) van 
omplir l’avinguda de Burgos i 
van ser els caps de cartell d’un 
programa que oferia un gran 
nombre d’activitats durant els 
tres dies. La lírica també va tenir 
una presència destacada a la Fira 
amb la participació de Badia, 
per primera vegada, en el Liceu 
A La Fresca, amb la retransmis-
sió en directe, a una gran pan-
talla de la Plaça Major, de la re-
presentació de l’òpera Manon 
Lescout, de Puccini, del Gran 
Teatre del Liceu.

Canviant totalment de registre, 
dissabte, de 10 del mati a 2 de 
la matinada, es va celebrar, al 
Casal de Joves, el XXI Ameri-
can Badia Rock, un festival de 
rock’n’roll amb actuacions de 
grups de l’escena revival i amb 
parades i exposició de vehicles 

americans dels anys 40 i 50 i 
motos custom.

Les promeses de futur tam-
bé van tenir la seva oportuni-
tat amb les presentacions Badia 
Musical Talent i Badia Dance 
Talent. L’escenari situat al Parc 
Joan Oliver es va quedar petit 
davant del gran nombre de par-
ticipants i l’equip de Govern 
ja ha anunciat que l’ampliarà 
aquest escenari de cara a la edi-
ció del any vinent.

Una Festa Major sense 
estereotips

El Consell dels Infants de Badia 
va presentar, a la plaça Major, la 
campanya Desestereotipa’t, amb 
un vídeo envers qualsevol mena 
de categorització de les persones, 
que es va distribuir a les xarxes. 
A més, durant tota la festa es van 
transmetre missatges per consci-
enciar sobre unes festes lliures de 
sexisme i LGTBIfòbia. 

Participació del teixit 
associatiu

La Festa Major va comptar 
amb la implicació activa de 
moltes entitats de la població. 
Dissabte matí van participar 
al matí van ser AIGMB, agru-
pació musical i aula de músi-
ca de Badia del Vallès. A més 
d’adolescents que no pertanyi-
en a cap entitat. Pel que fa al 
dissabte tarda vam comptar 
amb el Club Rítmica Badia, 
Tumenge Calí, més que esport, 
AIGMB, COMAC, grup de 
competició ADS. 

Diumenge matí, la Fireta In-
fantil del Parc Joan Oliver es va 
omplir d’activitat i tallers pels 
infants i les seves famílies, amb 
una alta participació. Hi havia 
taller pels més menuts, com 
experimentació i manipulació 
de diferents materials, carbó, 

continua a la pàgina següent
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paper trinxat, sorra, farina, 
mil. Jocs d’aigua per a tothom, 
racó de bombolles, auto ma-
quillatge. Espais de joc com 
gronxadors de rodes, rodes i 
circuit d’habilitats, teranyi-
na gegant, punteria. Tallers de 
fang, pintar caixes, construcci-
ons amb oueres i altres materi-
als reciclats.

Per part de les entitats vam 
poder comptar amb la col-
laboració de l’Aula de Música, 
que oferia un taller de batu-
cada; la Fundació tallers, que 
va fer un taller de clauers i va 
mostrar les creacions que rea-
litzen a la seva fundació; Can 
Sanfeliu, amb tallers de batuts 
de fruita Art Vintage-Mer-
cat del Trasto, que van portar 
a terme diversos tallers on els 
infants es fabricaven les seves 
pròpies joguines, amb l’objec-
tiu de compartir amb els in-
fants valors com l’ecologia, la 
reutilització de materials i la 
necessitada de reciclar per tenir 
un planeta més sostenible; 

Club de Karate Badia, que van 
fer una exhibició de la seva art 
marcial i oferien la possibilitat 
de practicar als infants i adults 
que hi havia al parc; Aldees in-
fantils, amb un racó de circ i 
CD Badia del Vallès, amb un 
espai de futbol. 

A més, les associacions Tumen-
ge Calí, Can Sanfeliu i Virgen 
del Rocío van oferir actuacions 
a Trobadia, la trobada de balls i 
plats regionals que va omplir la 
plaça Major dissabte i diumen-
ge a la tarda. 

Entre el gran ventall d’activitats 
esportives, dissabte va tenir lloc 
les 12 hores de natació Swin 
Badia, les 12 hores de tennis i 
el XXXVIII Torneig de Futbol 
Formatiu i de l’Amistat, a càr-
rec del CD Badia del Vallès.

Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la col·laboració, predis-
posició, disponibilitat i inici-
ativa de totes les entitats, que 
van fer possible aquesta Fira 
Infantil i que la van enriquir 
amb la seva gran oferta de pro-
postes i amb la transmissió de 
valors positius per a grans i pe-
tits.  

Finalment, diumenge a les 23 
hores va tenir lloc l’espectacu-
lar piromusical que, a ritme de 
rock, va il·luminar el cel per 
acomiadar la Festa Major fins a 
l’any vinent. n
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El Mercat Municipal, cinc anys donant premis

Durant cinc anys el Mercat 
Municipal de Badia del Va-
llès ha estat repartint premis 
setmanalment entre els seus 
clients. Aproximadament han 
estat uns 30.000 euros re-
partits al llarg d’aquests cinc 
anys, en vals de 5 euros, per 
comprar productes dins el 
mercat municipal i, segons 
els concessionaris, aquests 
han estat ben distribuïts entre 
els clients.

Els concessionaris del mer-
cat, amb l’objectiu d’agrair 
la fidelitat dels seus clients, 
els obsequia amb tiquets per 
import de cinc euros per 
participar en un sorteig set-
manal que se celebra tots els 
dissabtes. Aquests tiquets es El mercat municipal reparteix premis setmanalment.

El mercat municipal ha repartit un total de 30.000 euros en regals als seus clients durant els darrers cinc anys

bescanvien per productes en 
qualsevol de les parades del 
mercat municipal, on poden 
escollir entre la gran varietat 
de productes que ofereix el 
nostre mercat.

L’Ajuntament de Badia del 
Vallès vol felicitar tots els 
concessionaris  participants 
del mercat municipal per 
aquest especial aniversari i els 
anima a continuar impulsant 
iniciatives com aquesta que, 
a més de fidelitzar els clients, 
fan del mercat un espai dinà-
mic i atractiu per anar a com-
prar dedicant temps per es-
collir i seleccionar productes 
de qualitat, com són els que 
s’ofereixen al mercat munici-
pal de Badia del Vallès. n
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La piscina d’estiu, obre temporada 
fins al 2 de setembre

Mercat del Trasto a Badia, ocasions per a tothom

Des del 17 de juny s’ha ini-
ciat la temporada de la pisci-
na d’estiu (av. del Tibidabo, 
s/n), que romandrà oberta fins 
al 2 de setembre. Pots adqui-
rir l’abonament d’estiu, des de 
10,10 euros. 

Per a més informació, pots con-
tactar la recepció del Complex 
Esportiu, o mitjançant el telè-
fon 93 718 36 54. 

Gaudeix de l’estiu i fes esport, 
amb la piscina d’estiu de Ba-
dia! n

Dissabte al matí Badia va cele-
brar el 17è Mercat del Trasto, 
de productes de segona mà i ar-
tesania, des de les 9 i fins a les 
14 hores, a la plaça Major. 

Roba, llibres, joguines, mobili-
ari de la llar i tot allò que pu-
guis imaginar, a preus molt 
econòmics. 

Durant tot el matí, el mercat va 
programar música vintage per 
ambientar i actuacions en di-
recte de Club Rítmica Badia, 
la cantautora Rosi Cervantes, 
els grups de ball de l’AIGMB 
i l’Asociación de Amigas de la 
Cultura Flor de Azahar, que van 
interpretar sevillanes i pasdo-
bles. n

La temporada d’estiu de la piscina oberta durarà fins al 2 de setembre.

Tota mena d’objectes i d’antiguitats, en el Mercat del Trasto El mercat es va amenitzar amb actuacions
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Badia del Vallès, protagonista d’un programa 
de “Res és impossible”, d’El Mago Pop 

L’Ajuntament de Badia obre el seu perfil a 
Flickr per oferir l’actualitat en imatges

Antonio Díaz, veí de Badia co-
negut com a il·lusionista, de-
dicarà el darrer programa de la 
segona temporada de “Res és 
impossible”, que emetrà TV3, 
a Badia del Vallès. El programa, 
que, previsiblement, s’emetrà la 
primera setmana de setembre, 
compta amb la participació de 
veïns i veïnes de Badia, entre 
ells, l’alcaldessa, Eva Menor.

El Mago Pop recordarà la seva 
infantesa a la ciutat i realitzarà 
trucs de màgia en alguns esce-
naris destacats de la ciutat, com 

La Festa Major de Badia és l’es-
deveniment que obre el perfil a 
Flickr de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès, un canal per veure i 
descarregar, en alta resolució, les 
imatges que conformen l’actua-
litat del municipi. Trobareu 575 
fotografies dels tres dies de Festa 
Major, que podeu veure directa-
ment o seleccionar per àlbums.
 
Flickr és una xarxa social 
d’imatges que facilita compartir 
fotografies en alta resolució que 
es poden descarregar fàcilment: 
Només cal seleccionar la imatge 
i clicar les diferents icones per 
interactuar amb les possibilitats 

El programa va enregistrar llocs emblemàtics de Badia, com el camp de futbol.

El Mago Pop va fer jocs de mans amb la col•laboració de l’alcaldessa.

del servei. D’ací a poc temps hi 
haurà l’accés directe a la web 
de l’Ajuntament, però ja podeu 
accedir-hi en aquesta direcció: 
https://www.flickr.com/photos/
ajuntamentbadia/

A diferència d’Instagram, que vol 
ser un diari en imatges, la finalitat 
de Flickr és ser un banc d’imatges 
al qual es pot accedir per consul-
tar i seleccionar fotografies amb 
qualitat d’impremta. A més, si us 
trobeu en una de les imatges, és 
una bona manera de conservar un 
record que es pot imprimir i for-
mar part del vostre àlbum famili-
ar. Esperem que us agradi. n

el Parc Joan Oliver o el camp de 
futbol. La filmació de l’espai, 
que va tenir lloc a mitjans de 

juny, va atraure molts veïns, que 
volien participar i saludar perso-
nalment al mag. n
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Carmen Benito, de Papereria Mickey, reconeguda 
pels 40 anys de comerç de proximitat

Lali BeGood tanca el 
projecte ‘Tenim Futur’ de 
Cicle Inicial, amb un concert 
al Parc Joan Oliver

Carmen Benito, responsable de 
la Papereria Mickey des d’abril 
de 1978, va rebre, de mans de 
l’alcaldessa, Eva Menor, el re-
coneixent de l’Ajuntament pels 
40 anys de foment del comerç 
de proximitat a Badia, des de la 
seva fundació. 

La papereria Mickey, situada a 
l’av. Costa Brava, 13, és un dels 
negocis més antics de Badia i 
l’únic que no ha tingut un can-
vi de titularitat o d’activitat co-
mercial. Durant aquests 40 anys 
Carmen ha caracteritzat la seva 
gestió per l’adaptació del nego-
ci a les necessitats dels escolars. 
Entre altres coses, l’horari de la 
botiga facilitava que els escolars 
que necessitessin algun material 

La cantant Lali BeGood va tan-
car, el 17 de maig, el projecte 
“Tenim Futur” de Cicle Inici-
al, amb un concert al Parc Joan 
Oliver.

Amb ella, tots els nens de 1r i 2n 
de Primària van cantar “El viat-
ge dels nens ocells”, la cançò que 
havien preparat i amb la qual 
aprenen la importància del talent 

propi i la necessitat de trencar 
amb les pors en la construcció 
d’un projecte de vida.

El projecte “Tenim Futur” im-
pulsa, a partir d’experiències lú-
diques, que els infants del muni-
cipi puguin començar a pensar 
en els seus projectes de vida, més 
enllà dels estereotips de qualse-
vol tipus. n

Carmen Benito va rebre el reconeixement per 40 anys de foment del comerç de proximitat.

Un gran nombre de nens i nenes van col•laborar en el concert.

el poguessin adquirir abans d’en-
trar o a la sortida de l’escola. 

Després de 40 anys, ha arribat el 
moment de la jubilació i de dei-
xar la papereria en noves mans, 
perquè el comerç de proximitat 
a Badia continuï dotant de vida 
a la ciutat. En aquests moments 
el negoci està en traspàs a RE-
EMPRESA.

Des de l’Ajuntament, volem 
transmetre el reconeixement als 
responsables de la papereria, que 
formen part dels records, les vi-
vències i de la història viva de 
Badia, i la gratitud per la seva 
voluntat de servei i la seva apos-
ta pel comerç de proximitat du-
rant aquests 40 anys. n
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El ple del mes de maig es va ce-
lebrar el dia 30 i, com a primer 
punt, van aprovar per unanimi-
tat l’acta relativa al ple ordinari 
anterior.

A continuació es va tractar la 
reprovació de la modificació de 
la Llei 1/2000, de 7 de gener 
d’Enjudiciament Civil, per acce-
lerar els desnonaments, perquè 
no resoldrà el problema real de 
l’ocupació. La regidora no ads-
crita, Elisabet Ruiz, va afirmar 
que la crisi ha estat una estafa 
que ha fet molt de mal a la po-
blació i va indicar que calia ac-
tuar més contra els fons d’inver-
sió. Per la seva banda, el regidor 
de Badia en Comú José Pérez, 
va indicar que la qüestió de l’ha-
bitatge és una qüestió de país. 
El regidor d’Alternativa d’Es-
querres per Badia, Quim Duran 
també va donar suport a aquesta 
proposta. Finalment, va prendre 
la paraula l’alcaldessa, Eva Me-
nor, que va denunciar la manca 
de lideratge en aquest tema de la 
Generalitat des de ja fa temps. A 
l’hora de la votació, es va apro-
var per unanimitat.

El següent punt del dia era la 
pròrroga del contracte de reco-
llida de residus i neteja viària. 
La regidora Encarna Rodrigo 
va prendre la paraula per pro-
posar prorrogar per un termini 
màxim d’un any, fins al 31 de 
maig de 2019. A la seva inter-
venció, va comentar que l’em-
presa Lavola està analitzant la 
viabilitat tècnica-econòmica 
i les millores que s’hi poden 
aplicar. La regidora no adscrita 
va informar de la seva discon-
formitat amb la pròrroga del 
contracte. José Pérez també va 
anunciar que votaria en contra, 
a l’igual que la regidora Teresa 
Carceller, d’Alternativa d’Es-
querres de Badia. A la votació, 

Pròrroga per un any del contracte de 
recollida de residus i neteja viària

es va aprovar per 9 vots a favor 
i 8 en contra.

El següent punt tractava sobre 
la xarxa d’impulsors de la ga-
rantia juvenil. El regidor Ivan 
Sanz va explicar que hi ha 350 
adolescents que s’hi havia apun-
tat fins al mes de gener. Tothom 
va votar a favor i es va aprovar 
per unanimitat. Un cop aprovat 
aquest punt, el regidor del Partit 
Popular va marxar del ple.

A continuació es va tractar sobre 
la universalització del servei sa-
nitari i la lluita contra les llistes 
d’espera. El regidor Ivan Sanz va 
explicar que Catalunya és la ter-
cera Comunitat Autònoma per 
temps d’espera, que se situa en 
148 dies. A la seva intervenció, 
el regidor Quim Duran, que va 
criticar la marxa del regidor del 
PP després de l’aprovació de la 
pròrroga del contracte de la ne-
teja viària, va donar a entendre 
que la seva votació era provoca-
da per alguna contraprestació. 
L’alcaldessa Eva Menor va com-
minar al regidor Duran a retirar 
les seves paraules i va destacar 
que el seu grup no ha arribat a 
cap acord amb el regidor del PP 
i que les úniques assistències que 
es paguen són les de les persones 
que efectivament hi venen. La 
regidora no adscrita va demanar 
la reactivació del Consell de Sa-
lut Municipal. A continuació, la 
regidora de Badia en Comú Pi-
lar Paz, també va expressar el seu 
vot favorable. La proposta es va 
aprovar per unanimitat.

La següent proposta era d’ad-
hesió a la manifestació del 16 
de maig per rebutjar la sentèn-
cia contra “La Manada” i exi-
gir un pressupost compromès 
per desenvolupar el pacte d’Es-
tat contra la violència de gène-
re, un punt que incorporava un 

manifest presentat per Alterna-
tiva d’Esquerres per Badia. La 
regidora María José Granados, 
que va expressar que la violèn-
cia masclista ataca les dones 
simplement pel fet de ser-ho i 
que la lluita contra la violèn-
cia ha de ser una prioritat. A 
continuació, la regidora Elena 
Malysheva, de l’AEB, va de-
manar la modificació del Codi 
Penal. Per la seva banda, la re-
gidora no adscrita va incidir en 
què l’Estat ha de dotar dels fons 
suficients per lluitar contra la 
violència de gènere. Finalment, 
la regidora Pilar Paz va dema-
nar a l’Ajuntament campanyes 
contra la cultura masclista de la 
violació. A l’hora de la votació, 
la proposta es va aprovar per 
unanimitat.

A continuació es va presentar 
una moció de l’AEB en defensa 
del dret a la protesta política, la 
llibertat d’expressió i de mani-
festació. La regidora no adscri-
ta, Elisabet Ruiz, i el regidor José 

Pérez van anunciar el vot a fa-
vor. A continuació va intervenir 
el regidor Josep Martínez que es 
va manifestar en contra del con-
tingut de l’acord, que no tractava 
tot el problema derivat del pro-
cés català. En aquest sentit també 
va intervenir el regidor José Pé-
rez, que va dir que hi ha forma-
cions que estan produint la rup-
tura social perquè els interessa 
electoralment. Finalment, l’alcal-
dessa va intervenir per reafirmar 
que el seu grup està en contra de 
la llei mordassa però també de 
la seva manipulació política. Un 
cop sotmesa a votació, va quedar 
rebutjada en segona votació pel 
vot de qualitat de l’alcaldessa.

El següent punt era la moció de 
Badia en Comú per demanar el 
manteniment del mòdul forma-
tiu en gestió sanitària a l’Insti-
tut de Ferreria de Montcada i 
Reixac. En aquest moment, la 
Montse Diéguez, professora de 
l’Institut Castellarnau de Saba-
dell en representació del sindicat 

CC.OO. d’Educació, va dema-
nar la col•laboració dels munici-
pis de la comarca, ja que el De-
partament d’Ensenyament havia 
justificat la decisió de tancar el 
mòdul en interès de la comarca. 
La moció es va aprovar per una-
nimitat.

La següent moció, proposa-
da per Badia en Comú, feia re-
ferència a delimitar normati-
vament la situació d’habitatge 
desocupat i perquè els ajunta-
ments puguin regular bonifica-
cions potestatives. La moció es 
va aprovar per unanimitat.

A continuació, es va presentar 
la moció de l’AEB en suport 
del professorat de l’IES Palau de 
Sant Andreu de la Barca. El re-
gidor Rubén Toro va definir les 
accions contra aquest professo-
rat com una involució pròpia de 
temes més obscurs, anteriors a 
l’any 78. A l’hora de la votació, 
es va aprovar amb 8 vots a favor 
i 8 abstencions. n
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La defensa de les pensions centra el debat 
La defensa de les pensions cen-
tra el debat. 

El ple municipal del mes de 
juny, celebrat el dia 27, va apro-
var per assentiment l’acta de la 
sessió anterior. A continuació 
es va tractar la modificació del 
reglament del Consell Munici-
pal d’Educació. El regidor Ivan 
Sanz va explicar que, mitjançant 
aquests canvis, els representants 
sindicals tornaran a tenir vot en 
el consell, que s’obrirà a la co-
munitat educativa. A l’hora de 
la votació, es va aprovar per 10 
vots a favor i 7 abstencions.

El següent punt era l’aprovació 
del reglament de cessió d’espais 
de centres esportius municipals. 
El regidor Josep Martínez va ex-
plicar que, actualment, 4.000 
persones i una vintena d’entitats 
fan ús de les dues instal•lacions 
esportives. Mitjançant el regla-
ment, va indicar, es vol fixar un 
protocol per a la cessió de l’ús 
de les instal•lacions a clubs, em-
preses i ciutadans i estandardit-
zar procediments. El regidor va 
indicar que es tractava d’un re-
glament breu, per facilitar el seu 
ús. Elisabet Ruiz, la regidora no 
adscrita, va voler agrair públi-
cament la predisposició del re-
gidor Martínez per facilitar la 
feina d’elaboració d’aquest re-
glament. A l’hora de la votació 
es va aprovar per 10 vots a favor 
i 7 abstencions.

El següent punt a debatre era la 
moció, presentada per la regi-
dora no adscrita, en rebuig de 
la creació d’un projecte paneu-
ropeu de pensions individuals 

(PEPP), proposada per la Co-
missió Europea. A continuació, 
es va convidar a Fernando Ló-
pez, en representació de Marea 
Pensionista de Badia del Vallès, 
a llegir la carta d’un pensionista 
als governants. El representant 
de Marea Pensionista va indicar 
que aquest model paneuropeu 
consisteix en plans de pensions 
privats per crear un mercat en 
benefici dels capitals europeus. 
Un cop finalitzada la seva inter-
venció, va agrair als grups polí-
tics el seu suport.

A continuació va intervenir la 
regidora María José Granados, 
que va agrair la tasca de les asso-
ciacions com Marea Pensionista 
que surten al carrer cada setma-
na per defensar les pensions.

La regidora no adscrita va des-
tacar que les pensions han de 
donar a les persones una quan-
titat suficient i digna. José Pérez, 
de Badia en Comú, va voler su-
bratllar l’esperit inconformista i 

lluitador en defensa d’allò que 
és públic,

Per la seva banda, la regido-
ra Teresa Carceller, d’Alterna-
tives d’Esquerres per a Badia, 
va agrair que es porti a debat 
aquest tema i va criticar que, en 
l’àmbit europeu, s’intenti bus-
car una nova quota de negoci i 
transmetre a la població que cal 
complementar les aportacions al 
sistema de pensions amb un pla 
privat.

L’alcaldessa va voler incidir en 
què les pensions que corren més 
perill no són les actuals, sinó les 
pensions del futur.

Finalment, Fernando López va 
tornar a parlar per demanar a 
l’alcaldessa suport. Eva Menor 
va respondre que per aconseguir 
més força, cal que les entitats 
en defensa de les pensions facin 
passes per a la integració.

També es va reiterar la lluita 

contra la violència masclista i el 
suport a les mobilitzacions. Ma-
ría José Granados va mostrar el 
rebuig davant la situació de les 
víctimes. Elisabet Ruiz va indicar 
que el problema és la cultura de 
la violació. Rubén Toro, d’Alter-
nativa d’Esquerres per Badia, va 
agrair que es tinguessin en comp-
te les propostes de la seva forma-
ció i va concloure que “La Ma-
nada és el sistema”. Finalment, 
l’alcaldessa va voler destacar la 
conscienciació de les dones i del 
Consell dels Infants, que van 
preparar la campanya “Deseste-
reotipa’t”, per a la Festa Major, 
per a conscienciar des de ben pe-
tits.

A continuació, la regidora 
Montserrat Jiménez va expli-
car la liquidació en relació amb 
el pressupost, amb una despesa 
que només va superar en 49.000 
euros la prevista, que és un per-
centatge molt petit de desvia-
ment en un pressupost de 12 
milions d’euros.

A continuació, en el torn de precs 
i preguntes, José Pérez, de Badia 
en Comú, va demanar la posa-
da en funcionament del Consell 
de Sanitat i Medi Ambient i de 
la Taula per al Benestar Animal. 
També va preguntar si el pla B 
mentre no es posava en marxa el 
bar eren les màquines expenedo-
res. El regidor Álvaro Pacheco, 
d’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia es va interessar per la licita-
ció del concurs del Bar del Casal 
d’Avis i va fer un prec perquè se 
senyalitzés adequadament l’apar-
cament al costat del CAP de Ba-
dia. També va demanar gratuïtat 
de la piscina els dies d’onada de 
calor. En resposta a aquesta pe-
tició, el regidor Josep Martínez 
va dir que quan arribi l’onada de 
calor, actuaran en conseqüència. 
Respecte al Bar del Casal d’Avis, 
la regidora Encarna Rodrigo va 
dir que està en procés de licitació 
i que hi ha persones interessades i 
que espera que en aquesta ocasió 
es pugui finalitzar el procés amb 
resultat positiu. n
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Dues associacions a Badia, en 
defensa de les pensions

Marea Pensionista de Badia del 
Vallès i el Grupo de Mayores de 
Badia són les dues associacions 
que s’han mobilitzat a la nostra 
ciutat en defensa de les pensi-
ons. Des de principis d’aquest 
any han realitzat diverses pre-
sentacions públiques i es mani-
festen a la plaça de l’ajuntament 
cada dilluns a les 12 del migdia. 
Després de l’aturada per les va-
cances, el setembre continuaran 
trobant-se per lluitar contra la 
precarització de les persones ju-
bilades. Des de les dues associ-
acions comencen a plantejar-se 
apropar posicions per agrupar 
forces.

És el pas lògic si es té en compte 
que les reivindicacions d’amb-
dues associacions són coinci-
dents en gran part. Mantenir el 
100% de les pensions, lligar la 
seva revalorització a l’Índex de 
Preus al Consum, per assegurar 
que no hi ha pèrdues de poder 
adquisitiu, i blindar-les en els 
pressupostos de l’Estat. També 
defensen altres accions de caràc-
ter social, com la defensa dels 
serveis públics.

Per part de Marea Pensionis-
ta, Fernando López, de la jun-
ta, que va llegir una moció en 
el darrer Ple Municipal, expli-
ca que el seu grup enviarà una 
carta a tots els grups polítics 
de Badia per agrair-los la seva 

continua a la pàgina següent
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col·laboració i demanar-los que 
es pengi a l’Ajuntament una 
pancarta en defensa de les per-
sones pensionistes.

Reconeix contactes per poder 
unificar les actuacions de les 
dues associacions i deixa clar 
que no vol que hi hagi ingerèn-
cies de partits, ja que “depen-
dent de qui, pot condicionar les 
actuacions a seguir”.

Per part del Grupo de Mayo-
res de Badia, un dels integrants 
és Manuel Jiménez, un histò-
ric lluitador pels drets socials i 
de la classe treballadora al Va-
llès Occidental. Explica que, 
tot i que l’origen de l’associació 
en què participa és lluitar per la 
defensa de les pensions, a mitjà 

termini també voldria que pu-
gui col·laborar en funcions de 
voluntariat social. “Hi ha molta 
gent que necessita ajuda; si ca-
mines pels carrers, veus moltes 
persones que necessiten un cop 
de mà, perquè ho estan passant 
molt malament”. Està d’acord 
en el fet que cal un apropament 
entre les associacions que defen-
sen les pensions perquè d’aques-
ta manera es podrà exercir més 
pressió.

Manuel es mostra sorprès per 
l’escàs interès que algunes per-
sones jubilades mostren per 
aquesta situació. “Nosaltres més 
o menys podrem sortir-nos-en. 
Qui em preocupen són els nos-
tres fills. Si no solucionem aquest 
tema, ells ho passaran pitjor”. n
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Partits polítics

 
Grup Municipal del PSC 

Gracias, Pedro Sánchez

Hace varios años, un poco conocido diputado madrileño visitaba nuestra ciudad, de la mano de 
una paisana y alcaldesa de Badia del Vallés, Eva Menor. Días más tarde, ese diputado decidió pre-
sentarse a las primarias del PSOE y las ganó. El 24 de septiembre de 2015 visitaba nuestra ciudad 
para dar apoyo al candidato a presidente de la Generalitat Miquel Iceta, y el pasado 10 de mayo 
de 2017, después de un agitado Comité Federal, era presentado como candidato a Secretario Ge-
neral por Eva Menor. Es evidente que el vínculo que une a Pedro Sánchez con Badia es notable.

El pasado 2 de junio, Pedro Sánchez se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno tras una 
moción de censura que ha penalizado al Partido Popular y a la corrupción de Mariano Rajoy. 
Después de la sentencia de la Gurtel, que condenaba al PP por corrupción, ha permitido un acu-
erdo que aporta esperanza en la política española. La regeneración democrática y el acierto en to-
dos sus movimientos hace que este país viva, durante el último mes con confianza y optimismo. 
Sin el compromiso con ninguna fuerza política y el diálogo político como herramienta de cambio, 
Pedro Sánchez plantea en dos años cambiar la política corrupta del Partido Popular.

El diálogo con Catalunya, el protagonismo de las mujeres en su Gobierno, la acogida a refugiados 
en las costas valencianas o el interés por modificar todo aquello que esté en su mano; exhumaci-
ón de los restos de Franco, legalizar la eutanasia, consolidar el futuro de las pensiones, modificar 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores o modificar artículos de la ley Mordaza... 
hacen que tengamos un verdadero optimismo y que nos sintamos dispuestos a progresar social-
mente en nuestro país.

Sin duda, se abre un nuevo tiempo, un tiempo de esperanza y de cambios que sin duda tendrán su 
reflejo en el día a día de los vecinos y vecinas de Badia del Vallès, porque nuestra ciudad necesita, 
como ninguna otra, cambios que mejoren la vida de la ciudadanía, una ciudadanía castigada por 
la crisis y por las políticas de recortes de los gobiernos de derechas. 

Desde el grupo municipal socialista, y en nombre de la familia del PSC Badia queremos agradecer 
públicamente al nuevo presidente, Pedro Sánchez, la valentía con la que ha afrontado este reto, y 
la determinación en desterrar de la política de este país la corrupción sistémica que representa el 
Partido Popular. Su espíritu transformador, progresista, ecologista y feminista nos sirve de guía e 
inspiración para seguir trabajando por mejorar la vida de los y las badienses. 

¡Gracias, presidente!

 
Grup Municipal d’AEB

VOLEM FESTES POPULARS!

Fa més de 20 anys que l’AEB col·labora activament amb el seu xiringo a la Festa Major de Badia.

Cada any organitzem un munt d’activitats lúdiques i culturals amb l’únic objectiu de retrobar-nos amb 
els badiencs i badienques i fer que el cap de setmana de Festa Major sigui un espai de participació.

Mesos abans, els integrants de l’AEB treballem de valent per tenir la Festa Major més digna possible.
Hem estat pioners en el desenvolupament d’activitats alternatives que van des del Burricorni a la dansa 
àrab, del grafiti al documental de protesta o senzillament gaudir del dòmino al carrer o el famós entrepà 
de “chorimorci”. També amb el reciclatge de gots de plàstic.

Moltes hores de preparació amb veïns i veïnes que, contràriament al que algú pugui pensar, costen 
molts diners que utilitzem de bon grat per retornar a la ciutadania en forma de cultura. De cultura po-
pular.

És la nostra manera d’entendre la Festa, no en tenim altra.

És per això que fa anys reclamem la creació d’una Comissió de Festes amb altres entitats perquè la Fes-
ta Major sigui una festa de tots i totes i no elaborada des d’un despatx del regidor de Cultura de torn.

Enguany, com tantes altres vegades hem picat pedra amb un govern municipal que s’ha negat a la cre-
ació d’aquesta Comissió de Festes. Amb l’afegit que només han convocat una sola vegada a les entitats 
per explicar el funcionament del reciclatge de gots.

Cap proposta o crida a la participació de les entitats. 

De fet, ens vam assabentar del contingut del programa al mateix temps que la ciutadania.

A més, aquest 2018 no apareixien al programa de festes les activitats lúdiques i culturals a les casetes per 
decisió política del PSC.

Per decisió unilateral.

Per què? 

A l’anterior butlletí parlàvem de la no participació a Badia. Avui reiterem el que sembla ser un desig del 
govern municipal per no elaborar un programa on el màxim nombre de veïns i veïnes hi sigui repre-
sentat.

Nosaltres continuarem defensant la participació popular.

També a les festes. 
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Concurso es igual a problema 

Este año se ha inaugurado la temporada de piscinas sin servicio de bar en el polideportivo. El pasado 
mes se cerraba el concurso de adjudicación de la concesión del bar sin ninguna propuesta en firme, a 
pesar del interés de algunos posibles contratantes. La propuesta de un contrato de adjudicación por 
dos años, con la posibilidad de dos años más de ampliación máxima, con un canon anual de 7.918 
€ no ha sido del interés de nadie. La inversión en maquinaria necesaria y la restricción en horarios 
de la explotación de este bar han sido otros de los factores que no han acabado de animar a nadie a 
participar del proceso. El resultado ha sido declarar desierto el concurso y poner máquinas de ven-
ding en las piscinas.

Badia en Comú ya preguntamos al equipo de gobierno si tenía un plan B en caso de declararse desi-
erto el concurso. Nos dijeron que sí y que lo estaban estudiando. Luego supimos que ese plan B eran 
esas máquinas de vending. En la sesión plenaria del mes de junio preguntamos sobre las mismas y se 
nos ha dicho que son de manera provisional, que se han modificado las condiciones de la concesión 
y que se está hablando de nuevo con las personas que se habían interesado, pero que no habían pre-
sentado propuesta en firme. Una vez más la improvisación como norma de gestión se traduce en un 
peor servicio a la ciudadanía. 

La posibilidad de haber suscrito un contrato menor por un año, con un canon reducido sobre el pro-
puesto en el pliego de concesión fallido para poner en marcha un servicio y obtener datos sobre la 
realidad del mismo no se ha puesto encima de la mesa. Es decir, un plan B realista y centrado en dar 
un buen servicio no ha existido nunca por parte del gobierno municipal. El resultado, peor servicio 
a los ciudadanos y problemas para los trabajadores del servicio (recordemos las quejas a causa de los 
fallos de las máquinas (productos erróneos, cambios, monedas no devueltas, …) hace unos años cu-
ando ya estuvieron en funcionamiento.

El caso del concurso del bar del polideportivo no es un hecho aislado. El fallido concurso del bar del 
Casal d’Avis es otro ejemplo de lo mismo. En este caso, complicado con un proceso judicial abierto 
con el resultado del cierre del bar, pendiente ahora de reformas “necesarias” y la puesta en marcha 
de máquinas de vending. El bar del Casal d’Avis es otro ejemplo de mala gestión que se podría ha-
ber solucionado reconduciendo la situación con el actual concesionario mejorando la situación del 
servicio tal y como dictaminaban diferentes informes. El resultado de esta falta de gestión es el cierre 
del servicio, pérdida de recursos económicos y peor calidad del mismo para las personas usuarias del 
casal d’Avis.

Si a estos concursos “fallidos” le sumamos la gestión ineficaz de los locales comerciales (muchos de 
ellos cerrados), la situación después de años de los locales de la gasolinera (ahora a la espera de una 
subvención de la Diputación) o del espacio entre el Centro Cívico y el Auditorio, creemos que exis-
ten argumentos y muestras suficientes para dar un cero en gestión en este área. Badia en Comú he-
mos solicitado una reunión para hablar del mal estado de los locales comerciales con problemas de 
humedades e inundaciones. Esta reunión viene causada por las quejas de arrendatarios de varios loca-
les ante la pasividad del gobierno municipal. 

Concursos desiertos, máquinas de vending, locales en mal estado o cerrados, un servicio deficiente a 
la ciudadanía,…. Como decimos en el título: en Badia concurso para un local es igual a problema.

 
Partit Popular de Badia del Vallès

Las Fiestas de Badía

Un año más, las fiestas de Badia no pasan desapercibidas para nadie: Empezamos por remarcar el 
buen trabajo de la seguridad entre Policía Local y Protección Civil, que, gracias en gran parte a ellos, 
hemos podido pasar estos días festivos sin grandes incidentes que pudiesen enturbiar la armonía, el 
desarrollo de las actividades y las actuaciones programadas por el Ayuntamiento, sabiendo que son 
para el disfrute de todos los ciudadanos de Badia. Sólo lamentar un par de casos aislados en altas ho-
ras de la madrugada y producto de la ingestión de bebidas alcohólicas. Esto es casi imposible de con-
trolar. Desde aquí agradecérselo sobre todo a Protección Civil, recordando que su labor es voluntaria.

En general han sido unas fiestas bastante aceptables desde mi punto de vista. También se sabe que 
nunca llueve al gusto de todos y tendremos comentarios y publicaciones de todo tipo en estos días, 
valorando positiva o negativamente el desarrollo de estos tres días. Sería bueno que las criticas estu-
vieran enfocadas en el carácter constructivo, ya que de esa forma entre todos ayudamos a que Badia 
crezca (dentro de su limitada economía), de lo contrario, enfocándolo desde una crítica destructiva 
lo único que conseguimos es crear confrontación entre nosotros mismos y con ello nunca ponernos 
de acuerdo en nada.

En estos tiempos, tendríamos que abrir un poco la mente, dejarnos de tantas ideas y empezar a mol-
dear las piezas para que encajen, no andar poniendo siempre piezas en paralelo que no se puedan 
unir.

Todos esto sólo tiene un beneficiario y éste es Badia del Vallès, que, con tantas ideologías políticas y 
quebraderos de cabeza, cada vez nos olvidamos más de la unidad que siempre nos ha caracterizado en 
Badia y llegamos a un punto de enfrentamientos continuos.

En fin, hoy en día la unidad es muy difícil de conseguir, aunque yo siempre voy a seguir en la misma 
línea digan lo que digan, y esa línea es exclusivamente Badia, al margen de ideas políticas.

Por último, decirles a esas personas que hablan de otras persona con descalificativos y palabras ofen-
sivas, que por los menos lo hagan cuando la persona nombrada este delante, por el simple motivo de 
que lo mismo tiene algo que decir del tema o defenderse, pero claro eso son enredos y no interesa. Es 
lo que hay y es lo que tenemos.

Y, volviendo al tema de inicio, han sido unas fiestas bastante aceptables, con margen de mejora, 
como siempre, siempre tiene que haber ese margen para poder seguir creciendo, por lo tanto para las 
del año que viene se intentara superar las de este.
Os deseo unas buenas vacaciones a tod@s.
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L’Associació de Comerciants de Badia programa un 2018 
ple d’activitats per dinamitzar el comerç a la ciutat

III Trobada dels clubs de lectura de Badia a la Biblioteca Vicente 
Aleixandre, organitzada conjuntament amb el Servei Local de Català 

L’Ajuntament de Badia del Va-
llès col·labora amb aquest Pla 
d’Actuació mitjançant un con-
veni de col·laboració amb l’As-
sociació de Comerciants, amb 
la intenció de donar suport a les 
seves iniciatives per aconseguir 
aquest objectiu, compartit per 
ambdues parts.

El Pla d’Actuació previst per 
l’Associació de Comerciants de 
Badia per al 2018 preveu les ac-
cions següents:

PROGRAMA DINAMITZA-
CIÓ DEL COMERÇ 2018

EL GRAN XEC
L’Associació de Comerciants ha 
organitzat durant el mes d’abril 
l’acció El gran xec. Cada vegada 
que el client d’un comerç asso-
ciat ha superat una compra de 5 
euros se li ha posat un segell en 
unes targetes dissenyades espe-
cialment per a aquesta actuació. 
Els clients havien de consumir 
en un mínim de sis comerços 
diferents i havien de completar 
deu caselles per després posar les 

Els clubs de lectura badiencs es 
van trobar amb l’escriptora Lau-
ra Tejada, autora de la novel•la 
Un cop morta, que havien llegit 
aquest trimestre. 

L’autora va parlar de la impor-
tància de la lectura i del procés 
de creació de la seva novel•la, 
que va obtenir el 17è Premi El 
Lector de l’Odissea, l’any 2015.
A cavall del thriller i el drama fa-
miliar, gira al voltant d’una jove 
farmacèutica que ha de tenir cura 
tota sola de la seva mare anciana, 
una dona freda, dura i implaca-
ble que es complau a fer la vida 
impossible als qui té al voltant. 

L’Associació de Comerciants de Badia del Vallès continua treballant, dia a dia, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local. El pro-
grama d’enguany s’engloba en el Pla d’Actuació Comercial que l’Associació va impulsar l’any 2012 i que ha anat millorant cada 
any amb noves propostes d’activitats.

seves dades darrere de la targe-
ta i participar d’un sorteig per 
aconseguir un xec de 300 euros 
per gastar en un sol dia en els 
comerços associats de Badia del 
Vallès. El premiat es va publicar 
al Facebook, per promocionar 
així els comerços associats.

BOTIGUES AL CARRER
L’Associació de Comerciants 
preveu organitzar per al mes de 
maig un cap de setmana de boti-
gues al carrer, on tots els comer-
ços associats s’identificaran amb 
guarniments als accessos del co-
merç i altres activitats d’anima-
ció i posaran ofertes especials 
a hores determinades. Per això 
s’editarà un programa amb ho-
raris dels comerços participants 
amb l’actuació prevista i l’activi-
tat de manera que els clients sà-
piguen localitzar-la i participar 
així de totes les activitats pre-
vistes. L’associació s’encarrega-
rà dels guarniments i el soci, de 
l’activitat que vulgui organitzar. 
L’associació té previst contractar 
un tren turístic per donar pas-
sejos per Badia amb un speaker 

que anirà explicant les diferents 
activitats que es puguin organit-
zar durant el dia. Els comerços 
associats donaran un tiquet per 
pujar al tren amb una compra 
mínima de 5 euros.

RUTA DE TAPES
S’ha organitzat la ruta de les ta-
pes durant el primer cap de set-
mana de juny. Es va editar un 
full de mà, amb 8 caselles, per-
què els consumidors poguessin 
degustar les tapes dissenyades 
especialment per a aquesta ruta, 
de manera que el bar posava un 
segell de participació i aquell 
que tenia els 8 segells participa-
va en un sorteig d’un dinar o so-
par per a dues persones.

ELS DIMARTS BOJOS
Previsiblement al mes de setem-
bre l’associació de comerciants 
endegarà l’acció els dimarts bo-
jos on, durant tot aquest mes, 
els comerços associats faran una 
promoció especial per als seus 
clients. Cada comerç anunci-
arà la seva oferta i es penjarà 
la informació a Facebook per 

anunciar-ho a tots els possibles 
clients i amics i aconseguir així 
el màxim de participació.

BLACK FRIDAY
El cap de setmana que s’organit-
zi arreu el Black Friday, l’Asso-
ciació de Comerciants preveu 
realitzar un sorteig d’un smart-
box mitjançant el qual pugui 
escollir passar un cap de setma-
na en un hotel, fer una escapa-
da rural o a un spa, entre tots 
els tiquets de compra dels esta-
bliments associats. Per anunciar 
aquesta campanya es guarniran 
tots els comerços participants 
amb globus de colors.

FIRA DE NADAL
Com ja és tradicional a Badia 
del Vallès, l’associació de comer-
ciants de Badia organitzarà al 
mes de desembre la Fira Nada-
lenca i amb la col·laboració de 
dues entitats del municipi or-
ganitzaran activitats atractives 
per a tots els públics. Animació 
infantil, un bingo solidari i una 
xocolatada per combatre el fred 
de l’hivern que s’apropa seran 

algunes d’aquestes activitats. 
Uns dies abans i després de la 
Fira, un Pare Noel passejarà per 
tots els comerços associats per 
desitjar les bones festes.

DECORACIÓ DE L’AVET 
DE LA PLAÇA DE MONT-
JUÏC
Per segon any, l’associació de co-
merciants de Badia s’encarregarà 
de la decoració i de la il·luminació 
de l’avet que hi ha a la plaça de 
Montjuïc i que portarà el nom de 
tots els comerços associats.

Si vols participar i aportar les 
teves idees o propostes, ho pots 
fer enviant un correu electrònic 
a asscomerciantsbadia@gmail.
com i al Facebook de l’ Associ-
ació de Comerciants.

Totes les activitats i promocions 
que organitza l’associació també 
les podeu trobar a la seva pàgina 
de Facebook on, a més, oferei-
xen informacions d’interès per 
als i les comerciants i publiciten 
promocions puntuals dels co-
merços associats. n

La novel•la tracta un problema 
social de màxima actualitat, com 
és tenir cura de la gent gran i el 
rol de la dona com a responsable, 
mentre que la majoria d’homes, 
per diversos motius, en queda al 
marge.

La trobada amb Laura Tejada 
forma part del programa Lletres 
en Viu de la Institució de les Lle-
tres Catalanes i és oberta a tota 
la població. Hi van assistir una 
quarantena de persones.

El llibre es pot sol•licitar en prés-
tec a la Biblioteca Vicente Alei-
xandre. n
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El projecte “el comerç local a Google” està impulsat pel servei de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament. 

El comerç local, a Google

El servei de Promoció Econòmi-
ca i Comerç de l’Ajuntament ha 
impulsat el projecte “el Comerç 
local, a Google”, amb l’objec-
tiu de donar l’oportunitat a tots 
els comerços de Badia del Vallès 
de dissenyar, elaborar i verificar 
fitxes Google My Business dels 
seus negocis.

Aquestes fitxes funcionen com 
una pàgina web i posicionen 

molt bé el negoci, ja que és un 
producte propi del buscador, 
que també conté botons de 
“Com arribar”, “Trucar”, en-
llaç a pàgina web o Facebook, 
etc.

Aquesta actuació i la implica-
ció dels comerciants que vul-
guin participant poden cre-
ar una bona oportunitat de 
promocionar el comerç local, 

col·laborant així amb un dels 
objectius principals que l’Ajun-
tament comparteix amb l’asso-
ciació de comerciants de Badia 
del Vallès.

Aquest projecte està dirigit 
a tot el comerç del municipi. 
Si tens un comerç, no estàs 
associat a l’associació de co-
merciants de Badia del Vallès 
i t’interessa dissenyar la teva 

fitxa Google per promocionar 
el teu negoci, pots posar-te en 
contacte amb el servei de Pro-
moció Econòmica i Comerç 
d’aquest ajuntament. T’infor-
maran de com ho pots fer per 
disposar d’una fitxa ben feta 

per un professional, verificada 
i amb la garantia d’una bona 
gestió, que et permeti la màxi-
ma difusió del teu negoci i et 
doni la possibilitat d’augmen-
tar els teus clients, aconseguint 
així més beneficis. n



La contraportada

És gairebé impossible passejar 
per Badia amb la Belén sense 
que l’aturin a cada moment per 
saludar-la i comentar-li coses. 
És evident que aquesta dona 
originària de Peñarroya-Pue-
blonuevo (Còrdova) és una de 
les persones més conegudes i 
estimades de la ciutat.

- A Badia no et deixen ni ca-
minar!
Sí, Badia és com un poble 
gran. Tota la gent es coneix i 
les veïnes s’animen a participar, 
les unes a les altres. He trobat 
que la gent aquí és molt socia-
ble, molt donada a donar. Som 
realment una comunitat.

- Explica’ns què és el que fas.
Sóc monitora de gimnàstica 
per a la gent gran. Les classes 
les fem actualment dilluns i di-
mecres, d’11 a 13.30 del matí, 
al Poliesportiu de Badia, a la 
sala de basquet. Som més de 
130 participants! Moure’s quan 
ets gran es fonamental per 
al cos i també per a la ment. 
Sempre dic que el nostre cer-
vell és com una planta. Si no 
la regues, es mor. I la manera 

“Ser monitora de gent gran 
m’ha ajudat moltíssim a 
superar moments molt durs”

BELén PASTOR ZOyO

Treballadora familiar de Serveis Socials de l’Ajuntament, col·labora com a voluntària un cop jubilada i assegura que ho continuarà fent mentre pugui. 
La Belén Pastor fa que la gent gran de Badia es mantingui activa.

de regar-la és fer exercici. Ha 
passat molta gent per la meva 
classe durant aquests anys i he 
tingut molt pocs casos de per-
sones que tinguin problemes 
de cap. Estic convençuda que 
fer exercici ha col·laborat en 
reduir la incidència d’aques-
tes malalties. Per això, animo a 
tota la gent gran a què partici-
pi, perquè les classes són gratu-
ïtes, només cal pagar una asse-
gurança obligatòria que són 3 
euros a l’any!

- Sempre has treballat de mo-
nitora?
He fet de tot. Treballant a Ser-
veis Socials de l’Ajuntament, 
he fet d’assistenta per a la gent 
gran, recepcionista, organit-
zant cursos de memòria i, fi-
nalment, gimnàstica. Em van 
proposar fer un postgrau a 
la INEF, a Barcelona, en què 
ens ensenyaven gimnàstica 
amb música. En un principi la 
idea no m’agradava gens, però, 
quan ho vaig provar, vaig veure 
que la música és meravellosa, 
t’anima a moure’t, et transpor-
ta. Ara no em puc imaginar de 
fer classes sense la música. Per 

exemple, per fer estiraments, al 
final de la classe, sempre poso 
el cor de Nabucco, de Verdi, 
i veig com ens afecta a totes. 
Crea una sensació de felicitat, 
de relaxació, fins i tot de co-
municat, que fa que ens trans-
metem energia.

- Com vas decidir dedicar-te 
a la gent gran?
M’ha agradat des de sempre. 
Recordo quan estava fent pràc-
tiques d’auxiliar per a persones 
grans, vaig fer un curs al Taulí 
i el personal d’allà em comen-
tava que la gent gran és la més 
agraïda. Amb qualsevol mostra 
d’afecte et trobes que ho agra-
eixen enormement i te’l tor-
nen multiplicat. És meravellós 
poder treballar amb gent així i 
ajudar-los perquè les seves vi-
des siguin més plenes. He de 
dir-te que les meves alumnes 
també m’han ajudat moltíssim. 
Quan va morir el meu marit, 
va ser gràcies a elles que vaig 
poder seguir endavant. Ser mo-
nitora de gent gran m’ha aju-
dat moltíssim a superar mo-
ments molt durs. Aquesta feina 
em dóna alegria, amb elles puc 

superar qualsevol situació. I 
aquí estem!

- També participen homes a 
les teves classes?
En principi eren dones, però 
ara algunes han portat als seus 
marits, i veien que els hi va bé, 
van venint més. Les classes són 
per a tothom! Si tens 60 anys o 
més, vine!

- Quines són les teves alum-
nes més fidels?
Tinc alumnes que venen amb 
mi des de que vaig començar, 
fa uns 25 anys, i quan érem 
només un grup de 15, però en-
cara en podem ser més, eh? A 
la pista del poliesportiu hi cap 
molta gent!

La Belén també participa 
amb les seves alumnes en les 

caminades que organitza la Di-
putació de Barcelona i que con-
greguen persones de diverses 
poblacions per caminar i fer 
exercici totes juntes. Ella afirma 
que són unes sortides especial-
ment emocionants per la quan-
titat de gent que s’hi aplega i per 
la bona organització. A més de 
la gimnàstica, també està en-
senyant l’ús dels bastons de ca-
minada nòrdica. Qualsevol eina 
que faciliti que les seves alumnes 
puguin seguir desenvolupant 
una vida activa és positiva. n

Belén Pastor: “La 
gent gran agraeix 
enormement qualsevol 
mostra d’afecte i te’l 
tornen multiplicat”

Belén Pastor, a la sala del Poliesportiu on fa les seves classes. 


