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Badia, població pilot per a la
implantació del Pla Local d’Acció
Comunitària Inclusiva (PLACI)

A la presentació, que va tenir lloc el 2 d’octubre a la Biblioteca Vicente Aleixandre,
van participar l’alcaldessa de Badia, Eva
Menor; el tinent d’alcaldessa tercer i regidor de l’Àrea de Promoció Social i Acompanyament Educatiu, Iván Sanz; el secretari d’Afers Socials de la Generalitat,
Francesc Iglesies; el director general de la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, i el subdirector de Cooperació Social i Voluntariat, Marc Viñas.

Fotografies:
Òscar García i personal tècnic de l’Ajuntament de
Badia del Vallès

Octubre del 2018

i fer una tasca col·lectiva amb la ciutadania
per tal que la comunitat esdevingui un recurs més per aconseguir la inclusió social”.
Els representants de la Generalitat van explicar com l’experiència de Badia com a
població pilot permetrà modelitzar aquest
pla per aplicar-ho a altres territoris.
El Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva integrarà el Pla de Desenvolupament
Comunitari i el Pla Local de Inclusió Local per optimitzar i coordinar millor els
recursos.
El Pla de Desenvolupament Comunitari es
va iniciar el 2002 i va donar lloc a la creació de múltiples espais de treball compartit
entre l’administració, les entitats, la ciutadania, altres serveis i la implementació de
nombrosos projectes a l’àmbit de la solidaritat, la dinamització de la gent gran, la

posada en valor d’espais públics, la diversitat i la convivència, i la salut, entre altres.
A partir del 2007, es va apostar pel desenvolupament d’un pla Local d’inclusió social, com a paraigua de diversos plans del
municipi i procés de treball transversal i estratègic per promoure la inclusió en diversos àmbits: social, econòmic i ocupacional.
Aquests dos plans sempre han treballat de
la mà, amb un enfocament multidimensional, una metodologia de treball comunitari i de treball en xarxa, i objectius comuns
d’empoderament i autonomia de les persones i dels grups organitzats.
El Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva
serà l’eina per integrar una mirada inclusiva i comunitària en les pràctiques professionals i en els àmbits d’actuació de manera
transversal. n
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Badia estrena rutes saludables
La presentació de les rutes saludables de Badia del Vallès va comptar amb una gran participació popular

El 3 d’octubre es van presentar les rutes saludables de Badia del Vallès, amb la
participació de l´alcaldessa, Eva Menor,
i de l´equip de Govern. Un gran nombre de persones van voler experimentar en persona les noves rutes saludables
que circumval·len Badia i van conèixer
els elements per a la pràctica de l´esport
que s´han instal·lat en diversos punts del
traçat.
La sortida es va fer a les 11 del matí, des
del Pavelló Cobert. Allà es va distribuir entre els assistents el tríptic que informa de
les rutes i del Pla d´Activitat Física, Esport
i Salut (PAFES), que vol augmentar el nivell de la pràctica de l´activitat física en la
vida diària i potenciar un estil de vida actiu, amb el clar objectiu d´augmentar el
nivell de salut de la població de Badia.
Els nombrosos participants van recórrer a peu la ciutat, en uns traçats molt

accessibles i que es poden resseguir fàcilment, gràcies als peus blancs pintats
al terra que indiquen el camí. Durant el
recorregut, també van poder provar els
diferents elements per a la realització
d´esport, com bicicletes estàtiques, que
s´han instal·lat en diversos punts del recorregut per complementar l´activitat
física.
El punt de final va tornar a ser el Poliesportiu cobert, on es va rebre a les persones participants amb aigua i fruita per recuperar les forces després de la caminada.
L´alcaldessa, Eva Menor, va dirigir unes
paraules per agrair la col·laboració de Cristina Mena, la veïna que va proposar aquestes rutes saludables en els pressupostos
participatius, i que va ser la proposta que
va rebre més votacions, i dels representants
del CAP Badia, que també estan molt implicats en fomentar les pràctiques saludables de la població. n

Traçat de les rutes saludables de Badia

Actualitat
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La VII Nit de l´Esport creix i ret
homenatge a l’esport badienc
Divendres 28 de setembre va tenir lloc la
cerimònia de lliurament de premis de la
VII edició de la Nit de l´Esport de Badia
del Vallès, que es va celebrar al Pavelló
Esportiu.
La gala va tenir com a mestre de cerimònies el Carles Ventura, que n’ha estat el presentador els darrers anys. L’acte
va comptar amb la presència de gerent
de Serveis d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Jordi Cavero; el regidor d’Esports de Barberà del Vallès, Francisco
Blanco, l’alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor i el regidor d’Esports, Josep
Martínez, que van ser els encarregats de

lliurar els trofeus, així com la pràctica
totalitat de regidors i regidores dels diferents grups municipals que conformen
el Ple de l’Ajuntament. Tots ells, acompanyats pels protagonistes de la nit, els i
les esportistes nominats/ades, i les seves
famílies.
El jurat encarregar de decidir els premiats estava format per Marta Garrancho,
del Club Natació Badia; Samuel Aranda, del Club Deportivo Badia i Viu
l’Esport; Jonathan Nontoya, del Club
Bàsquet Nou Badia; Blas González, del
Club Judo Badia, Paulo Sánchez, del
Club Karate Badia; Juan Manuel Misas,

del Club de Futbol Veteranos de Badia; Luis Grima, del Club Triatló Badia;
Marc Fortuny, de la Federació Catalana
de Judo, i Míriam i Sara, del Club Patinatge Badia.
La gala va estar amenitzada per les actuacions del Club Rítmica Badia, del club
Aikido Makoto i del grup de balls urbans Més que Esport.
La VII Nit de l’Esport de Badia del Vallès va ser organitzada per l’Ajuntament
de Badia del Vallès, amb la col·laboració
de les entitats esportives del municipi i
del Club de Fotografia del municipi. n

Menció Especial
Núria Álvarez
Premi Entitat
Roger Yáñez (Club Judo Badia)
Esaú Pérez (Club Triatló Badia)
Juan Antonio Cañamero (Club Veterans de
Futbol Troya)
Millor entrenador
Guanyador: Héctor González (director tècnic del
Club Judo Badia)
2n classificat: Carlos Santos (Club Natació
Badia)
Millor esportista màster
Guanyador: Jonathan Arquillo (Club Judo Badia)
2n classificat: Manel Hernández (Club Judo
Badia)
Menció a la superació personal amb diversitat
funcional
Yeray Carmona (waterpolo)
Mariano Terrados (gran aficionat al futbol)
Millor àrbitre
Guanyadora: Noe Donato
2n classificat: Héctor González
Millor entitat
Guanyador: Club Triatló Badia
2n classificat: Club Judo Badia
3r classificat: Club Patinatge Badia
Millor promesa esportiva
Guanyadora: Valle González (Judo)
2n classificat: Ahmed Akhdim (Karate)
3r classificat: Joel Martín (Taekwondo)
4t classificada: Andrea Granado (Gimnàstica
Artística)
5è classificat: Eric Salguero (Futbol)
6è classificat: Jesús Oviedo (Tir Olímpic)
7è classificat: Joel Flores (Tir Olímpic)
Millor equip
Guanyador: Equip Mini C.B. de Bàsquet
2n classificat: Equip Absolut A de Waterpolo
Millor esportista individual
Guanyadora: Marian Polo (Club Natació Badia)
2n classificat: Yeray Ferragut (Club Judo Badia)
3r classificada: Paula Sánchez (Club Karate
Badia)
4t classificada: Sofía Martín (Club Karate Badia)
5è classificat: Joel Martín (Federació Catalana de
Taekwondo)
6è classificat: Jesús Oviedo (Club Tir Olímpic
Sabadell)
7è classificat: Adrián García (Club Deportivo
Badia del Vallès)
8è classificat: Joel Flores (Club Tir Olímpic
Sabadell)

Actualitat
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Reempresa, cedeix o reprèn un negoci
amb assessorament professional
Reempresa és un projecte per ajudar tant a l'emprenedor con al comerciant que vol traspassar el seu negoci, sigui per jubilació o per
qualsevol altre motiu personal.
L’objectiu principal és evitar
el tancament de negocis. Per a
l’Ajuntament de Badia és important participar d’aquest projecte
per incentivar els traspassos abans
de tancar un negoci.
El personal tècnic de Reempresa
pot ajudar a cedir o reprendre un
negoci, ajudant en la cerca d’emprenedors potencials, ja que funciona com a un gran mercat de
compravenda de petites i mitjanes
empreses, en l’elaboració d’un pla
de negoci, en l’assessorament de
la documentació oficial per muntar el negoci i també disposen de
convenis amb determinades entitats financeres per facilitar el

Hi ha un total de 35 punts
d’atenció Reempresa
a tota la demarcació
de Barcelona
traspàs del negoci donant així un
impuls als emprenedors.
Hi ha un total de 35 punts d’atenció Reempresa a tota la demarcació de Barcelona amb cedents i
emprenedors. Des de Badia del
Vallès orientarem als interessats
al punt que tenim assignat i que
s’ubica a l’espai Nodus de Barberà
del Vallès. n
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L’Ordenança de
Convivència i Civisme,
a les llars de Badia
L’Ordenança de Convivència
i Civisme, l’eina per regular la
convivència i per aconseguir
una Badia més cívica i inclusiva, s’ha distribuït a les llars
de Badia perquè tothom la
pugui fer seva.

En la carta de presentació que
s’ha distribuït juntament amb
l’ordenança, l’alcaldessa ha

Seguiment i control de
les moreres de Badia
afectades per un escarabat
originari de l’Est Asiàtic
Els equips tècnics de Badia del
Vallès estan fent el seguiment i
control de les moreres del municipi que estiguin afectades per
un insecte originari de l’Est Asiàtic, l’escarabat-vespa barrinador
Xylotrechus chinensis. Aquest insecte, fins ara desconegut a Europa, està afectant les moreres de
Catalunya i València i també s’ha
detectat a municipis veïns, com
Barberà del Vallès, Cerdanyola
del Vallès i Ripollet.
Tot i que les moreres afectades
mostren un aspecte aparentment saludable, l’insecte perfora
el tronc i l’escorça, dificultant la
correcta circulació de la saba, fet
que causa que branques importants s’assequin i inclús pot arribar a provocar la mort de l’arbre.

L’ordenança estableix un
marc per corregir i sancionar,
quan sigui necessari, aquelles
actituds que siguin incíviques, irresponsables i insolidàries.
Aquesta nova Ordenança
actualitza i agrupa les normatives anteriors i ha estat fruit del treball conjunt
de moltes persones per assegurar la incorporació de
diferents sensibilitats en el
seu redactat, en un document de consens, actualitzat i pensat específicament
per a la nostra població. Els
representants dels grups polítics del consistori la van
presentar el 10 d’abril, a la
Biblioteca Vicente Aleixandre, en un acte presidit per
l’alcaldessa, Eva Menor.
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Atès que és una espècie fins ara
desconeguda a Europa, actualment s’estan estudiant mesures
pel seu control i s’està fent un
seguiment de com evoluciona el
deteriorament dels arbres afectats, però, avui dia, no s’ha trobat
cap producte que hagi mostrat la

afirmat que l’ordenança “és
una eina per crear, entre tots
i totes, una Badia millor i,
amb aquest objectiu, treballarem des de l’Ajuntament per

assegurar el seu compliment;
però no ho podem fer sols.
Necessitem que tota la ciutadania badienca la conegui, la
difongui i la respecti”. n

seva efectivitat al 100%. S’han
iniciat tractaments injectant l’insecticida Abamectina a la base del
tronc i també amb el parasitoide
Stephanus serrator, les larves del
qual devoren l’escarabat–vespa,
però encara estem pendents que
ens confirmin la seva efectivitat.
En el cas concret de Badia, els
equips tècnics de l’Ajuntament
han detectat que, de les 232 moreres, hi ha unes 77 afectades, de
les quals contínuament estem
fent seguiment per controlar el
ritme del seu deteriorament.
Tenint en compte que l’objectiu
prioritari és garantir la seguretat
ciutadana, ara per ara i fins que es
confirmi quin és el tractament fitosanitari més efectiu, continuarem fent inspeccions oculars i talarem aquells exemplars que, pel
seu aspecte, puguin suposar un
risc de caiguda a la via pública.
Ja s’ha fet la valoració corresponent per replantar altres especies, tenint en compte d’assegurar
la ubicació idònia i l’època més
adequada per al seu creixement. n

L’insecte perfora el tronc i l’escorça, dificultant la correcta circulació de la saba.
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Badia, Barberà i Sabadell signen
el conveni per a la construcció del
col·lector del Torrent de Can Gorgs
Els ajuntaments de Badia del
Vallès, Barberà del Vallès i Sabadell consideren que és un
pas decisiu per fer realitat unes
obres que la ciutadania reclama des de fa molt temps. La
construcció del nou tram permetrà desviar part del cabal
d’aigua, evitant inundacions a
la zona afectada, especialment
els dies de pluja intensa.
El divendres, 28 de setembre,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
els ajuntaments de Badia del
Vallès, Barberà del Vallès i Sabadell van signar l’Addenda
al Conveni de col·laboració
signat el 07 de novembre de
2013 per a la promoció, execució i manteniment d’obres
entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i
Badia del Vallès, referit a l’actuació anomenada: “Millora hidràulica del torrent dels
Gorgs a Sabadell, Barberà del
Vallès i Badia del Vallès”.
Diversos estudis han posar de
manifest que el primer col·
lector, construït per trams
entre el 1975 i 1985, no tenia suficient capacitat per absorbir el volum d’aigua que
es produeix en moments de
pluges intenses. La falta de
capacitat d’aquesta antiga canalització ha provocat, en els
darrers anys, que algun barri
de Barberà del Vallès, Badia
i Sabadell patís greus inundacions. La causa per la qual

aquest col·lector, que originàriament era suficient, ha deixat de ser-ho amb el pas del
temps, és la progressiva urbanització efectuada en aquestes
zones, que ha provocat la impermeabilització del terreny, el
qual no filtra l’aigua de la pluja, i per tant, un major volum
d’aigua va cap al col·lector.
Aquesta situació s’ha mantingut els darrers 20 anys, una
problemàtica davant la qual
les administracions afectades van considerar que la millor solució era desviar part
del cabdal a un nou col·lector,
amb la construcció del nou
tram. I després de molts anys,
ara, finalment, els tres ajuntaments fan un pas endavant
amb la signatura d’un conveni
renovat que possibilita entrar
en la darrera fase de licitació i
execució de les obres, un cop
s’ha redactat i aprovat un nou
projecte.
És aquesta una actuació reclamada i esperada des de fa
molt temps pel veïnat del barri de Can Gorgs II, i des dels
tres ajuntaments es remarca
que amb la signatura del conveni es fa un pas essencial per
fer realitat les obres a partir del
pròxim mes de febrer.
L’alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor, va explicar
que “nosaltres estem aquí donant suport i com a facilitadors
d’una obra que per la ciutat

Moment de la signatura de l’acord per a la construcció del col·lector.

veïna és molt important; tot i
que no aportem diners, és una
obra que sí que afecta els termes municipals. Tot el que sigui treballar i col·laborar amb
les ciutats veïnes, per descomptat sempre estarem al costat”.
L’alcalde de Sabadell, Maties
Serracant, va posar també en
relleu el treball conjunt entre municipis, principalment
quan s’han d’entomar temes
que afecten de manera intramunicipal, “i que no sempre
ha estat possible com s’hagués
desitjat”. Al respecte, va manifestar que “el compromís entre
els municipis permetrà superar anys de dificultats amb les
contractacions d’unes obres
que són imprescindibles; un

problema històric i una responsabilitat que tenim com a
Ajuntament de Sabadell, no
només perquè hi ha una part
important de terreny que afecten aquestes obres, sinó també
perquè les aigües vénen canalitzades amb una velocitat excessiva per la progressiva urbanització i edificació dels seus
terrenys”.
Pel que fa a l’alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster,
va manifestar que “és un moment important per a tots,
molt esperat per la ciutadania.
És un dia d’alegria i esperança, especialment per l’equip
de govern que, juntament
amb els tècnics que hi han treballat, estem a punt de veure

realitzat un tema que durant
tants anys va quedar aturat
i que quan vam entrar al govern, formava part dels nostres
objectius resoldre. Gràcies a la
bona entesa entre els municipis veïns, avui es fa aquesta
signatura, imprescindible per
continuar avançant en els tràmits de construcció”.
Les obres, que està previst
s’iniciïn a començaments de
l’any vinent, tenen un pressupost total d’execució per contracte d’1.827.754,19 euros,
IVA inclòs, del qual el 45%
(822.489, 39 euros) és a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell; i el 55% (1.005.264,80
euros) que resta és a càrrec de
l’Ajuntament de Barberà del
Vallès. n

Actualitat

Badia celebra l’Onze
de Setembre

Octubre del 2018

l'informatiu 11
de Badia del Vallès

Nova edició de les
parelles lingüístiques del
Voluntariat per la llengua
a Badia del Vallès
El dimarts 6 de novembre, a les
18.30 h, a la sala d’actes de la
Biblioteca Vicente Aleixandre,
es farà la presentació d’una nova
edició del programa Voluntariat
per la llengua, que enguany celebra els 15 anys de vida.

El monòlit de l’Oreneta, davant
de l’Ajuntament, va ser, com cada
any, el centre de la commemoració de l’Onze de Setembre a Badia
del Vallès. Entitats, associacions i
partits polítics de la ciutat van dipositar els seus rams, davant d’un
gran grup de ciutadans i ciutadanes que es van unit a la celebració.
A les 12 hores de l’11 de setembre es va fer l’ofrena floral
de l’Ajuntament. La delegació
consistorial estava encapçalada per l’alcaldessa, Eva Menor,
acompanyada de portaveus o
representants de grups polítics
amb presència al Ple municipal: PSC, amb el seu portaveu,
Rafael Moya; AEB, amb la regidora Teresa Carceller; BeC,
representada per la regidora Pilar Paz, i la regidora no adscrita
Elisabet Ruiz.
Com és tradicional, l’acte va
finalitzar amb el Cant dels Segadors. n

El Voluntariat per la llengua
posa en contacte persones que
volen practicar el català oral
amb persones que ja el parlen,
amb l’objectiu de guanyar confiança i fluïdesa a l’hora de parlar-lo. Les parelles lingüístiques
es troben un total de 10 h en
l’horari que elles mateixes decideixen, però també hi ha la
possibilitat de participar-hi de
manera virtual.

Les persones que hi assisteixin
podran gaudir a més, de l’espectacle Tot sembla tan senzill,
on la coneguda cantant Celeste Alías posarà veu i música a
la poesia de Montserrat Abelló. Amb aquesta activitat, el
Servei Local de Català i la Biblioteca Vicente Aleixandre
volen commemorar a Badia
del Vallès, l’Any Montserrat
Abelló. A més a més, també es podrà visitar l’exposició
Visc i torno a reviure, que fa
un recorregut significatiu per
la trajectòria vital i literària
de la poeta i traductora, amb
motiu de la commemoració
del centenari del seu naixement.

L’acte de formació de parelles
lingüístiques és obert a tota la
població que vulgui conèixer el
funcionament del programa o
vulgui fer-se aprenent o voluntari. Allà, rebran les orientacions per participar-hi i a continuació, podran conèixer quina
serà la seva parella lingüística.

Per inscriure’s cal assistir a l’acte o adreçar-se al SLC de Badia
del Vallès (2a planta del Casal
Cívic), trucar al telèfon 93 729
34 34 o enviar un correu electrònic a badia@cpnl.cat o bé
vxl.vo3@cpnl.cat.
Per a més informació: http://
www.vxl.cat/ n
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Mesures de control de l’escarabat
asiàtic en les moreres
El ple municipal del mes de
juliol es va iniciar amb la intervenció d’un veí que volia
conèixer la presència i abast
de l’escarabat asiàtic a les
moreres de Badia. Li va respondre la regidora Encarna Rodrigo, que va explicar
que aquesta nova plaga s’ha
estès per moltes poblacions
del voltant. Respecte a les
mesures de control, va dir
que els criteris tècnics fixaran els exemplars que es talaran i que es farà reposició
dels exemplars que es retirin.
La regidora també va explicar que l’ajuntament està en
contacte amb l’entomòleg
que ha fet la recerca sobre
aquesta espècie.
Pel que fa a la part resolutiva,
l’acta de la sessió anterior es
va aprovar per assentiment.
A continuació, es va tractar
el reconeixement extrajudicial de crèdits i es va proposar aprovar el reconeixement dels crèdits per import
de 840.918,24 euros. La regidora Montserrat Jiménez
va explicar que les operacions pendents d’aplicar s’han
d’imputar en el moment i
va destacar que el remanent
continua sent positiu. El regidor José Pérez, de Badia
en Comú, va comentar que

d’Alternativa d’Esquerres per
Badia, es va preguntar perquè
aquesta valoració no es feia a
la resta de treballadors. L’alcaldessa, Eva Menor, va explicar que els resultats d’aquest
col·lectiu no es poden extrapolar perquè la seva excepcionalitat és la que ha generat
l’estudi. A l’hora de la votació, la proposta va rebre 8
vots a favor i 8 abstencions.
trobava excessiva una desviació del 8% en temes de personal, però va reconèixer i
aplaudir l’esforç perquè, amb
els nous criteris, els comptes
queden més clars.
El regidor Álvaro Pacheco,
d’Alternativa d’Esquerres per
Badia, va demanar que es fes
una auditoria comptable o
fiscal. Li va respondre l’alcaldessa, Eva Menor, que va dir
que, a partir de l’any vinent
serà obligatòria i que l’executiu té la voluntat política de
millora de gestió, que ja està
donant fruits. La proposta es
va aprovar amb 8 vots a favor i 8 abstencions.
El següent punt era la modificació del pressupost i pla
d’inversions per incloure projectes com els horts urbans i
el Parc de la República, entre

altres. El regidor José Pérez
va dir que el seu grup votaria
en contra, per una qüestió de
coherència i va voler conèixer
el projecte del Parc de la República. L’alcaldessa li va explicar que el pressupost és un
càlcul aproximat però que el
projecte no està definit. El
punt es va aprovar per 8 vots
a favor, 6 abstencions i 2 vots
en contra.

més temps. El punt es va
aprovar amb 10 vots a favor,
4 en contra i 2 abstencions.

El ple va fixar com a festes
locals per a l’any 2019 el 4
de març i el 4 de novembre.
El regidor Rubén Toro, d’Alternativa d’Esquerres per Badia, va demanar que es consensuïn aquestes festes amb
escoles i associacions i que
una bona eina per fer-ho és
el Consell Municipal d’Educació. L’alcaldessa li va dir
que parlaran amb escoles
per poder fer-ho plegats amb

La regidora no adscrita, Elisabet Ruiz, es va preguntar
perquè moltes persones dedicades a l’assistència demanen excedència o marxen i
va demanar que el personal
se senti retribuït.
El regidor José Pérez va destacar que, segons l’estudi, els
complements específics estaven per sota de la mitjana de la resta d’ajuntaments.
El regidor Quim Duran,

A continuació es va debatre
la proposta de modificació de
plantilla i l’estudi de diversos
llocs de treball, que es va presentar a les diferents seccions
sindicals, junta de personal i
comité d’empresa, que van
signar un acord favorable.

En l’activitat de control, la
regidora Montserrat Jiménez
va donar compte de la resolució d’aprovació de modificació de crèdits per incorporar despeses pendents d’anys
anteriors per a projectes
d’inversió i plans d’ocupació.
En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Ruiz es
va interessar sobre l’afectació
als arbres i va demanar l’informe de la tècnica. També
va preguntar sobre la situació del pla d’acció cultural,
ja que, va dir, hi havia tensions en l’àmbit intern per
equipaments en mal estat
i un pressupost més reduït
que en altres municipis.
L’alcaldessa li va respondre
que es preveu una planificació transversal, no només
sectoritzada, de l’agenda cultural del municipi. n
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Aprovació per unanimitat de l’enregistrament
en vídeo de les sessions del ple
El ple del mes de setembre va
començar amb un minut de
silenci per protestar en contra de la violència masclista.
Un cop finalitzat, es va iniciar
la sessió amb l’aprovació, per
assentiment, de l’acta del ple
anterior.
El següent punt de l’ordre
del dia era l’aprovació inicial
de la instrucció per a l’enregistrament de les sessions del
ple municipal i de les vídeoactes certificades. El regidor
Quim Duran, d’Alternativa
d’Esquerres per Badia va dir
que feia anys que demanaven
l’enregistrament i que donarien suport. La regidora no
adscrita, Elisabet Ruiz, també es va felicitar per a aquesta
proposta, que va ser aprovada
per unanimitat.
El següent punt del dia era
la ratificació de la dissolució
del Consorci de Turisme i la
reversió de tots els béns a favor del Consell Comarcal del
Vallès Occidental. La proposta també va ser aprovada per
unanimitat.
A continuació es va sotmetre a votació l’aprovació del
Compte General 2017. La regidora Montserrat Jiménez va
explicar que aquest compte
ha estat sotmès a la Comissió

Especial de Comptes, que no
ha fet cap observació.
El regidor José Pérez, de Badia en Comú, va afirmar que
s’abstindrien a la votació. Per
la seva banda, el regidor Quim
Duran també va explicar la
seva abstenció pel fet que el
compte respon a un pressupost que el seu grup no va
subscriure. Així doncs, a l’hora de la votació, el punt es va
aprovar amb 8 vots a favor i 8
abstencions.
Els dos punts del dia següents
eren l’atorgament de compatibilitat per a dues treballadores,
sempre que les tasques tinguin
lloc fora dels horaris. Ambdós
van ser aprovats amb 14 vots a
favor i 2 abstencions.
A continuació es va debatre la
proposta d’acord per adherirse al comunicat de la FAPAC
dirigit al conseller d’Ensenyament Josep Bargalló, de rebuig del decret de menjadors
escolars. En la seva exposició,
José Pérez va explicar que, a
partir d’ara, serà molt més difícil per les AMPAs gestionar
menjadors escolars, ja que es
facilita el control per part de
les grans empreses de càtering.
Els representants de tots els
grups es van mostrar en contra del decret, ja que s’havia

una porteria del carrer Algarve. Respecte a Gas Natural, l’alcaldessa va explicar que l’Ajuntament no
estava d’acord amb els imports d’unes factures. Quant
al carrer Algarve, el regidor Josep Martínez va explicar que
s’estan fent diverses mediacions al respecte i que posteriorment li passaria un informe de
la situació.
realitzat sense tenir en compte la comunitat educativa. La
regidora no adscrita, Elisabet
Ruiz, va dir que “allunya les
famílies de la presa de decisió
i del control d’aquest servei”.
La regidora Teresa Carceller,
d’Alternativa d’Esquerres per
Badia, va incidir en el “perill
de privatització d’aquest servei a llarg termini”. La regidora María José Granados va voler destacar que “el menjador
ha de formar part del sistema
d’educació pública, ja que ajuda a la inclusió i aquest decret
limita l’accés al servei”.
En l’activitat de control, es va
donar compte dels informes
de morositat del primer i del
segon trimestre de l’exercici
2018. El regidor José Pérez
va voler cridar l’atenció per
“la gran quantitat de factures
impagades amb empreses de

subministrament”. Per la seva
banda, el regidor Quim Duran va voler felicitar l’Ajuntament perquè es doni compte
i per “la professionalitat i els
criteris tècnics de la nova intervenció”. L’alcaldessa Eva
Menor va explicar que ha millorat el funcionament del departament “gràcies a les dues
persones que hi ha ara i que
l’han dotat de més musculatura tècnica”. L’alcaldessa va
voler remarcar l’exercici de
transparència i la millora en
el funcionament intern de
l’Administració per gestionar
de manera més eficient els recursos”.
Pel que fa a l’apartat de precs
i preguntes, la regidora Teresa Carceller es va interessar
per un contenciós administratiu amb Gas Natural i per
una queixa per problemes en

A continuació, el regidor José
Pérez es va interessar per l’estat
del sostre del Casal de Joves,
ja que una part s’ha esfondrat.
L’alcaldessa va explicar que enviarà al tècnic per veure l’estat
de la teulada, però va explicar que “cal definir el model
d’equipament que es necessita i, un cop definit, el posarem
en comú”.
La regidora Teresa Carceller
va preguntar sobre el projecte
de construcció de pisos de lloguer social al carrer Saragossa.
Li va respondre l’alcaldessa,
que dir que l’espai està definit
com habitatge educacional i
que a l’Ajuntament ha arribat
l’interès de dues administracions supramunicipals, l’Incasòl i l’Àrea Metropolitana, per
donar resposta de pisos de lloguer pels joves. Eva Menor va
dir que, ara per ara, no es pot
anunciar un calendari. n
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L’equip d’atenció primària de Badia
del Vallès organitza la primera escola
de salut per a la ciutadania
Les sessions es faran a la Biblioteca Vicente Aleixandre entre els mesos d’octubre i gener i l’assistència és lliure per a tothom

Els professionals del centre
d’atenció primària Badia del
Vallès, juntament amb la participació de diferents entitats de
la població, posen en marxa la
primera escola de salut per la
ciutadania del municipi. L’acte d’inauguració és el 18 d’octubre.
El projecte vol acostar-se a les
necessitats en salut dels veïns a
través de xerrades sobre temes
sanitaris, socials i d’estils de
vida saludable.
Les sessions, que s’han programat a càrrec de professionals
del CAP Badia, tractaran temes

diversos tal com gestionar les
emocions, la incontinència urinària i el sol pelvià, i la reanimació cardiopulmonar. Per la
seva part, personal de l’equipament Cívic de Badia parlarà sobre la importància del
riure com a teràpia i membres
de la Creu Roja Sabadell desmuntaran les falses creences
que defensen que una nutrició saludable no és econòmica.
L’ajuntament també hi participarà amb recomanacions sobre
subministraments, telefonia i
consum. I des del cos dels Mossos d’Esquadra de Barberà del
Vallès es donaran indicacions
per gaudir d’un Nadal segur,

El CAP de Badia, amb l’ajuntament i entitats de Badia, organitza una sèrie de xerrades a la Biblioteca.

Dimarts Màgics als
comerços de Badia
Els comerços de l´Associació de
Comerciants de Badia del Vallès van organitzar, els dimarts
del mes de setembre els Dimarts
Màgics, uns dies en què els comerços associats obsequiàven els
seus clients amb grans ofertes.
Cada comerç associat va anunciar la seva oferta en un pòster ben visible al públic i també a la web i al facebook de

l´associació de comerciants perquè tots els clients es poguessin
beneficiar.
Amb
aquesta
iniciativa,
l´Associació de Comerciants de
Badia del Vallès volia premiar la
fidelitat dels seus clients alhora
que aconseguir de nous, un cop
haguessin conegut la botiga i els
productes de qualitat que hi ofereixen. n

fent coincidir la sessió amb l’arribada d’aquestes dates festives.
Representants de la Federació
d’Entitats Culturals de Badia
del Vallès també col·laboraran
en aquesta escola de salut, fent
una presentació del teixit associatiu de què gaudeix la ciutadania de la zona i la tasca social
que desenvolupa.
Totes les conferències són obertes i es faran a les 17.30 hores
a la Biblioteca Vicente Aleixandre de Badia del Vallès. Els
interessats poden adreçar-se al
CAP Badia del Vallès per demanar més informació. n

Actualitat

24 d’octubre: Dia Internacional de la Biblioteca
Coincidint amb aquesta diada,
la biblioteca de Badia del Vallès dóna el tret de sortida a una
campanya per visibilitzar a les
xarxes socials el conjunt d’accions del foment de la lectura que
es porten a terme al municipi:
#aBadiallegim.
Si sou dels que us agrada llegir, i
compartiu a les xarxes les vostres
estones de lectura, les vostres recomanacions, suggeriu compres
a la biblioteca o organitzeu activitats relacionades amb el foment de la lectura, no dubteu
de sumar-vos-hi!
Des d’aquí llencem una crida al
conjunt d’entitats, col·lectius i
particulars del nostre municipi
a utilitzar l’etiqueta #aBadiallegim a les xarxes socials, cada cop
que comparteixin una publicació relacionada amb la lectura.
Llegir és cosa de tots i totes!
#aBadiallegim. n
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Les activitats BiblioLab
arriben a Badia
Aquest mes d’octubre tornen les activitats a la biblioteca Vicente Aleixandre, i ho fan amb novetats. A les
hores del conte, els tallers infantils
de treballs manuals i les sessions
dels clubs de lectura que es programen mensualment, ara s’hi suma
un nou tipus d’activitat, emmarcada dins el programa BiblioLab de la
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona.
Aquestes noves activitats, dirigides principalment al públic jove

(a partir de 12 anys), es fonamenten en metodologies innovadores i creatives, on el factor
tecnològic i l’experimentació per
part del públic assistent, són elements clau.
Durant aquest darrer trimestre,
la biblioteca programarà mensualment una activitat BiblioLab
en l’àmbit artístic. Totes les activitats seran gratuïtes, requeriran
inscripció prèvia i estaran relacionades amb el món del cinema. n
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Grup Municipal del PSC

Grup Municipal d’AEB

La violencia machista no acaba, no miremos hacia otro lado

REFLEXIONS A L’ENTORN DE L’1 D’OCTUBRE

La violencia de género en pleno siglo XXI sigue siendo el símbolo más fuerte de desigualdad.
Para el PSC Badia la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. Condenamos toda violencia machista, desde las más graves hasta los micromachismos.

Fa tot just 1 any es va produir un fet històric, la votació en el referèndum de l’1 d’octubre.
Un esdeveniment que fou producte de l’esforç col·lectiu, tan institucional com a peu de carrer.

Ninguna persona debería quedarse quieta y muda cuando vea cómo se cosifica a las mujeres y se las trata como si fueran “conquistas”. Frases como “se visten así para que las miren”,
“van provocando”, o simplemente miradas lascivas intimidatorias entre broma y broma, nos
indican que no avanzamos, retrocedemos, como las mentes retrogradas que abundan lamentablemente en nuestra sociedad.

El Govern de la Generalitat entenia que calia obeir el mandat popular expressat a les urnes de
decidir per la via d’un referèndum si volia o no que Catalunya fos un Estat independent en forma de república.
El Govern de l’Estat espanyol va iniciar una sèrie de mesures repressives per tal que aquest no es
dugués a terme, fent palès la retallada de drets que estava disposat a aplicar.

HAY QUE DECIR NO, tanto en las redes sociales, como en los grupos de whatsapp, como
en cualquier otro espacio, hay que actuar, no hay que permitirlo, no podemos permitirnos
ser cómplices.

Impremtes i organismes registrats, controls a les carreteres, fiscalització dels comptes, seguiment a polítics del Govern i funcionaris. El desplegament de la policia, que, al crit del “a por
ellos” es van desplaçar per evitar que cap ciutadà posés un vot dins d’una urna...

Todos y todas somos libres de hacer lo que queramos sin que nadie se crea con la libertad
de poder juzgarnos. Y esto ocurre, cada vez más. Hechos como los ocurridos recientemente
donde un juez se mofó de una víctima de violencia de género y la llamó “bicho” e “hija puta”
nos indican que tenemos que actuar, es imprescindible la formación específica en igualdad,
educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

Totes aquestes mesures no van servir de res. L’organització, voluntat, enginy i resistència pacífica del poble, van fer possible que la votació es portés a terme, malgrat la violència, les patacades, les estirades de cabell i les pilotes de goma a les persones que pacíficament estaven custodiant les escoles. A Catalunya es va votar.
I a Badia també. A la nostra ciutat, reaccions similars a les de la gran majoria de poblacions catalanes. Els veïns ens vàrem reunir espontàniament i en assemblea es va decidir defensar el dret
a votar ocupant els espais de votació.

Debemos conseguir una sociedad segura y libre de violencia de género, garantizando respuestas efectivas a las mujeres que la sufren, así como a sus hijos y a sus hijas. Para ello, hay
que dotar de medios económicos suficientes a los ayuntamientos para que puedan seguir desarrollando la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
El número de mujeres asesinadas, porque ellas no mueren, las matan, sigue creciendo de
manera escalofriante, siendo ya en lo que llevamos de 2018, 45 asesinatos. Y no sólo ellas,
también sus hijos y sus hijas que a menudo no se contabilizan y que en numerosas ocasiones
los utilizan como moneda para hacer daño o simplemente tienen que vivirlo día tras día de
manera normalizada en sus hogares.
Desde el PSC Badia nos solidarizamos con todas las víctimas de violencia de género, con sus
familiares y sus amistades.

Vàrem passar des de la tarda del divendres fins acabada la votació dins d’aquests edificis amb
activitats lúdiques i culturals, expectants, confiades i disposades a fer tot el que estigués en les
seves mans per tal que la gent pogués votar.
De bon matí moltes persones van respondre a la crida i van anar a protegir els centres de votació. Tots sabem què va passar a centres d’altres municipis. Més de mil ferits i un ull perdut no
s’obliden fàcilment. Tampoc el menyspreu amb el qual les forces repressives van tractar les persones que en actitud pacífica tan sols volien votar.
A l’AEB tenim clar que el dret d’expressió és inevitable i que votar mai ha de ser un delicte. I
encara que l’AEB no prenia partit a favor del SI o del NO, sí que ho feia a favor del dret a decidir. Algunes de nosaltres a títol individual van formar part d’aquest col·lectiu organitzat.
Es va aconseguir desemmascarar un estat feixista governat per interessos que prefereix atonyinar persones abans que posar urnes. També a uns partits polítics que empunyen la sacrosanta
Constitució quan els convé, però no quan es tracta de defensar els drets més bàsics.
Avui hi ha polítics i activistes catalans presos des de fa gairebé un any, centenars d’encausats i
gent exiliada.
La Justícia Europea ha evidenciat les mancances del sistema judicial Espanyol. “Si els fets no
s’adeqüen al que és punible, si cal s’inventen”.
Totes hem après una important lliçó: Quan les persones lluitem i ens organitzem, ens apoderem. I un poble apoderat pot aconseguir allò pel que lluita i treballa.

lítics
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Partit Popular de Badia del Vallès

Legislatura 2015-2019

“Ja soc aquí”

Con la llegada de octubre, la legislatura 2015-2019 empieza a dar sus últimos coletazos. Es
cierto que nos queda el debate y aprobación de dos de los hechos más importantes en la política municipal: el presupuesto y las ordenanzas para 2019. Pero a tenor de cómo ha ido en las
anteriores negociaciones, inexistentes, desde BeC no albergamos grandes esperanzas de que soplen otros vientos en Can PSC. Adelantamos que tendrán el voto afirmativo del PP sin saber a
cambio de qué aportaciones o propuestas en concreto como ya ha pasado otras veces. Y: ¡A otra
cosa mariposa!

Unos gobernantes irresponsables han arrebatado a los catalanes sus instituciones, su voz y su futuro. A todos: a los que siempre han sido independentistas; a aquellos que de buena fe han creído
en el proyecto de ruptura; también a aquella mayoría de catalanes que se han mantenido leales al
pacto constitucional que a todos nos protege: la democracia española.

En ese párrafo se puede resumir lo que ha sido a nivel político la legislatura actual: incapacidad
de modificar la gestión ineficaz del gobierno municipal por el apoyo continuo en el PP. El resultado, una legislatura cómoda para el gobierno municipal, pues ha sacado adelante presupuestos y ordenanzas sin tener que modificar en gran medida sus propuestas, pero con un deterioro considerable del municipio y sus servicios después de más políticas continuistas.
Desde BeC hemos defendido a través de mociones, propuestas directas, preguntas, interpelaciones y consideraciones al presupuesto las propuestas recogidas en nuestro programa electoral. Fiscalidad progresiva, impulso de consejos municipales y de la participación, de propuestas
ecológicas para la mejora del reciclaje y la recogida de residuos, propuestas para luchar contra
las desigualdades, la pobreza, la estafa inmobiliaria, para la retirada del amianto, por el traslado
ordenado de los huertos, contra la violencia de género y a favor de la gente que más ha padecido la crisis. Cada idea expuesta en nuestro programa ha sido desgranada en propuestas concretas como la reubicación de contenedores, campañas de mejora de recogida de muebles, mejora
de instalaciones municipales o propuestas para el impulso del comercio local. Han sido 3 años
y medio de propuestas alternativas y control a un gobierno que ha vuelto a demostrar su incapacidad para hacer de Badia un municipio más habitable.
La legislatura va encarando sus últimas escaramuzas y seguiremos defendiendo hasta el final el
pacto con la ciudadanía a través del programa electoral que BeC presentó. Pero mientras seguimos batallando en esa línea, estamos comprometidas en construir un nuevo instrumento que
sea de confianza para una mayoría de badienses a través del cual conseguir el cambio que Badia
necesita. En las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, las persones que formamos
Badia en Común estaremos dando apoyo a la candidatura de Totes Fem Badia, un proyecto
democrático, participativo, integrador, alternativo y realista con el que junto a compañeras de
AEB, ciudadanos de movimientos sociales y vecinales, gente diversa cansada de “más de lo mismo”, vamos a presentar un programa de trabajo para hacer la Badia que nos merecemos. Desde
este mes de octubre seguiremos como siempre hemos hecho, con un pie en la institución y el
otro en las calles. Esperamos podernos encontrar con muchos ciudadanos convencidos de que
otra Badia es posible y que entre todos lo podemos conseguir.

Los independentistas prometieron que su delirio no tendría coste. Nos dijeron que los bancos y las
empresas estarían encantados de invertir en una Catalunya independiente y que la economía no se
vería afectada.
Desgraciadamente, solo con su amenaza de secesión, ya son miles las empresas que han abandonado nuestra tierra en busca de seguridad, certeza y confianza. Es un éxodo que nos impacta a todos
y que no tiene límites. Todos los sectores de la economía han sufrido las decisiones sectarias, divisivas e irresponsables de un gobierno sin “seny”. La hostelería ha sufrido un pronunciado descenso. La desmotivación del sector turístico está incidiendo sobre la economía catalana.
También las inversiones desde el exterior se están viendo desincentivadas. ¿Por qué no se ocupan
de estos problemas nuestros gobernantes? El independentismo ha alimentado la falsa esperanza
de que sus pretensiones encontrarían amparo en la Unión Europea, pese a ir en contra del espíritu
fundacional de la propia Unión y de sus pilares fundamentales: Estado de Derecho, la democracia
y los derechos y libertades de las personas. Han hecho oídos sordos a líderes europeos, convencidos y conocedores del proyecto europeo, que les ha recordado la inviabilidad de sus pretensiones.
En su tramposa huida hacia delante, hemos visto como ahora reniegan de la innegable vocación
europea de Catalunya y la sociedad catalana. El proyecto europeo busca la integración, no la división, la reducción de barreras, no su proliferación, la unión entre personas, no su separación…
La UE tiene en la integración el antídoto ante la irrelevancia internacional. Una Catalunya independiente no es posible en la Europa del siglo XXI. Porque lo prohíben los Tratados, porque es
inviable, y porque nos perjudica a todos. Quieren destruir el proyecto europeo rompiendo España,
pero no lo conseguirán.
España es Cataluña y Cataluña es España. Desde hace siglos, nos unen historia y afectos. Es un
fantástico legado que hemos recibido y del que somos garantes y depositarios. Es un legado que
hemos de transmitir a nuestros hijos para que sigan construyendo el mejor futuro. Ojalá que,
como hace 40 años, la democracia con pluralidad, la ley con legitimidad, y la libertad en la concordia puedan saludar de nuevo a los ciudadanos de Catalunya con un “Ja sóc aquí”.
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Les XXXVII Jornades Associatives i Culturals
presenten les activitats de les entitats de Badia
Cinc dies plens d’activitats han configurat el programa de les XXXVII Jornades
Associatives i Culturals organitzades per
la Federació d’Entitats Culturals de Badia
del Vallès i que han mostrat la gran diversitat d’entitats del municipi.
Les activitats es van iniciar dimecres 10
d’octubre, amb una actuació de la Coral
Infantil L´Espiga, al centre Antonio Machado. Dijous va tenir lloc la inauguració,
amb un concurs de truites i degustació,
també al centre Antonio Machado. A les
20.15 hores, va actuar Conchi Carmona
i convidats, per a l’Associació ASPADIME, i la nit es va tancar, a les 23 hores,
amb ball amb el DJ Charliebdv.
Divendres, a les pistes del costat del centre Antonio Machado, a partir de les 11
hores, va haver inflables i demostració
de Taitxí. A les 13 hores, “The Show”,
barreja de circ, teatre i comèdia, per Las
Cossas Nostra i, a les 14 hores, botifarrada popular.
A la tarda va actuar la Coral Rondalla, de
la Casa Regional Castilla La Mancha; a
les 19.30, l’Escuela de Baile de l’Asociación Virgen del Rocío, i, a les 20.30 hores, la
companyia Opera-Collage, amb la soprano
Laia Camps i el tenor Joan Martínez Colás.

Dissabte va concentrar un major nombre d’activitats. Al matí, a les pistes del
costat del centre Antonio Machado,
d’11 a 13 hores hi va haver la mostra
d’entitats, els inflables infantils de l’Associació de Veïns i el plató fotogràfic,
del Club de Fotografia. A les 11 es va
oferir xocolatada, amb la col·laboració
de l’Associació del Voluntariat Social i es
va fer una demostració de taitxí. Els actes del matí van finalitzar a les 12 hores,
amb l’actuació de + Q Esport, per a l’Associació contra el Càncer.
A la tarda, i al centre Antonio Machado,
hi va haver balls de Flor de Azahar (Associació Amigas de la Cultura), Associació Can Sanfeliu amb l’escola de ball
Roc Blanc, de l’associació Tumenge Calí,
i, a les 22.30 hores, es finalitzarà amb el
bingo solidari en benefici de l’Associació
contra el Càncer, organitzat per l’Hermandad Rociera.
Diumenge, a les 14 hores, al Centre Antonio Machado, va tenir lloc el dinar
de germanor de la Federació d’Entitats
Culturals, seguit del concert coral de
l’Associació Coral Ginesta, a les 18.30
hores. Les jornades van finalitzar amb
havaneres i rom cremat, amb el grup
Nus Mariner. n
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Visita de control a les obres
de retirada de l’amiant a la
zona dels antics horts

Nou horari de
l’OAC, des de
l’1 d’octubre
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament
varia el seu horari d’atenció al
públic. Des de l’1 d’octubre,
el seu nou horari és aquest:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8.30 a 15 hores.
Dimarts, de 8.30 a 19 hores
En període estival, del 4 de
juny al 28 de setembre, restarà
oberta de dilluns a divendres,
de 8.30 a 15 hores. Aquest

La Comissió de l’Amiant va realitzar, a finals de juliol, una visita a les obres d’ampliació de la
C-58 en el terme de Badia del
Vallès per comprovar que la retirada de l’amiant que hi havia
a la zona dels antics horts s’estigués duent a terme segons els
protocols de seguretat previstos.

l’empresa especialitzada encarregada de la retirada de l’amiant, van poder comprovar que
es feia servir material específic
de protecció i que s’aplicaven
mesures de seguretat per als treballadors, com casetes de dutxes per a l’eliminació de restes
d’aquest material.

Durant la visita, amb responsables de la direcció d’obra i de

Després de la retirada de l’amiant, es va dipositar en bosses

segellades per assegurar l’estanquitat durant el seu trasllat al
centre de tractament d’aquest
residu.
L’amiant a la zona dels antics
horts era a les cobertes d’algunes
de les casetes i en instal·lacions
com dipòsits d’aigua, i la retirada s’ha fet seguint uns estrictes
protocols per assegurar la innocuïtat per a les persones. n

mateix horari és el que tindrà
en Nadal i Setmana Santa.
L’OAC ofereix un servei
d’atenció personalitzada a la
ciutadania on es facilita informació genèrica del municipi i
de l’Ajuntament. L’OAC, a la
planta baixa de l’Ajuntament,
també pot ser contactada per
telèfon (93 693 33 00) i correu electrònic oac@badiadelvalles.net n

La contraportada
Sara Nialet gonzález
Sara Nialet González. 20 anys. Mecànica de motos de carreres en l’equip Champi Women Racing. Subcampiona de Catalunya en minimotos en
categoria mixta. Pilot des dels 7 anys.

“Creia que no podia fer de les motos la meva
professió, però ara tinc clar que sí”
Va néixer en L’Hospitalet i des
dels dos anys viu en Badia. Està
estudiant grau d'electromecànica de motocicletes, en Monlau, un centre que compta amb
equip de competició. A mitjan
octubre ha iniciat les seves pràctiques en un concessionari de
Honda.

“M’alegra veure que
cada vegada hi ha
més noies conduint
motos, és una zona
d’igualtat que també
està avançant.”

Com va començar la teva passió per les motocicletes?
Als set anys ja estava pujada en
les minimotos. El meu pare era
un apassionat del motor i em
va contagiar la seva afició. Als
8 anys vaig fer alguna carrera i
als 9 anys vaig començar a competir. No vam rebre la mateixa
ajuda dels patrocinadors que altres equips, així que vaig haver
de deixar la competició. Als 16
anys vaig fer una jornada de pilot de proves de Yamaha R6R i
he seguit entrenant.
A banda dels teus estudis, segueixes vinculada amb el món
de la competició.
Sí. Estic de suport mecànic en les
cites del campionat d'Espanya de
motos R6R. Participem en sis cites i dos test per any en l'equip
Champi Women Racing, que

Els vaig dir que sóc mecànic. Al
juliol vaig fer un curset de conducció, per traçar millor les corbes i tombar-te sobre la moto.
Només arribar, un noi li va dir a
un altre “ja no seràs l'últim”. Al
final, vaig quedar la primera i el
noi que havia fet el comentari va
caure en intentar seguir-me.
promou la igualtat. Actualment
comptem amb un pilot i amb noies en l'equip tècnic. També sóc
coach i mecànica d'una nena pilot
de Premoto4 de València. Tenim
cites per tota Espanya, aproximadament cada dos mesos.
Què tal els estudis d'electromecànica de motos?
Em va costar entrar a estudiar
per por de no encaixar. Havia fet
grau mitjà sociosanitari, perquè

creia que les motos no podien ser
una professió. Ara veig les coses
més clares i estic molt còmoda i
molt contenta. En el primer curs
era l'única noia. Ara som dues
noies i 25 nois. Em sento forta i
amb moltes ganes de continuar
aprenent. Vull obrir el meu taller
de motos. I ho aconseguiré.

No m'agraden. No t'ofereixen
ni el mateix so ni les mateixes
sensacions. Em fan sentir com
en un patinet elèctric. No hi ha
res com els motors de gasolina i
el que transmeten.

En l'aspecte tècnic, les motocicletes estan recorrent el camí
cap als motors elèctrics. Què et
semblen?

Res important. Un dia, canviant una roda que havia punxat,
es van parar quatre nois per preguntar-me si necessitava ajuda.

Has sofert actituds masclistes
per dedicar-te a les motos?

Et desplaces en una moto de
gran cilindrada. En la teva
conducció habitual també
apures?
No. Jo parlo en el circuit, on
vaig segura, amb les meves proteccions. Quan circules pel carrer amb moto has d'anar comprovant tot el que hi ha al teu
voltant per evitar riscos. M'alegra veure que cada vegada hi ha
més noies conduint motos, és
una zona d'igualtat que també
està avançant. n

