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Les condicions meteorològiques 
d’aquesta tardor provoquen 
diverses incidències al municipi

Calendari de 
festius per 
al 2019

Aquesta tardor està essent moguda des 
del punt de vista meteorològic: els episo-
dis de pluja intensa i de vent s’han anat 
succeint els darrers mesos a tot el territori 
amb conseqüències molt greus en alguns 
casos. Afortunadament, a la nostra ciu-
tat no s’han hagut de lamentar desgràci-
es personals, però les copioses pluges que 
es van registrar el passat 15 de novembre 
a Badia sí que van provocar que quatre 
arbres perdessin la subjecció a terra, per 
la qual cosa van haver de ser substitu-
ïts. Concretament, es tracta de dos pins 
del bosc de la Mediterrània i dos més del 
Parc de les Illes Balears, que van haver de 
ser retirats per garantir la seguretat al seu 
voltant. Els quatre pins afectats van ser 
substituïts per altres espècies autòctones, 
que estan plenament adaptades al clima i 
que ofereixen una millor resistència a les 
condicions meteorològiques adverses. Per 
aquest motiu, l’accés al parc de les Illes 
Balears va romandre tancat durant uns 
dies a finals de novembre mentre els ope-
raris de la Brigada Municipal treien els 
exemplars insalvables i efectuaven altres 
operacions, com reduir el pes de les copes 
dels arbres afectats pels temporals però 
que encara eren recuperables.

Així mateix, un altre temporal de pluja i 
vent que va creuar Catalunya a mitjans 
del mes d’octubre, va provocar diverses 
incidències a Badia, com ara, també, la 
caiguda d’arbres que, en algun cas, van 
arribar a provocar danys en vehicles es-
tacionats. Fins i tot va ser necessària la 
intervenció dels Bombers, la Policia Lo-
cal i l’Associació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil.

En total, la Brigada Municipal ha hagut 
de plantar 23 exemplars de les espècies 
pollancre, roure, cedre i alzina per repo-
sar els que s’havien hagut de retirar per 
les caigudes o altres incidències, com 
ara plagues.

Quatre dels exemplars plantats recentment, en aquest cas 
al costat del Parc de Joan Oliver

1 de gener

Cap d’Any

4 de març

Festa local

19 d’abril

Divendres Sant

22 d’abril

Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig

Festa del Treball

24 de juny

Sant Joan

15 d’agost

l’Assumpció

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

12 d’octubre

Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre

Tots Sants

4 de novembre

Festa local

6 de desembre

Dia de la Constitució

25 de desembre

Nadal

26 de desembre

Sant Esteve



Badia es beneficiarà de la reducció 
en el preu del transport públic amb 
l’aprovació de la tarifa plana per als 
desplaçaments entre municipis de l’AMB
A partir de l’1 de gener, la ciutadania de Badia del Vallès podrà desplaçar-se amb títols d’una zona en els trajectes en els quals 

tant l’origen com la destinació són un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Consell d’Administració de 
l’ATM (Autoritat del Trans-
port Metropolità) va aprovar 
l’aplicació, a partir de l’1 de ge-
ner de 2019, de la tarifa plana 
per als desplaçaments entre els 
diferents municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), independentment de 
la zona tarifària a la qual per-
tanyin (zones 1, 2A, 2B i 2C), 
una mesura que inclou la nos-
tra ciutat. Aquest nou model 
s’aplica únicament als trajectes 
que tinguin origen i destí dins 
de l’àmbit dels 36 municipis 
que integren l’AMB i no supo-
sa cap canvi de zona tarifària.

Badia del Vallès es veurà doble-
ment beneficiada en la seva in-
tegració, perquè se situarà a la 

zona 1-2, un fet que farà que 
els bitllets per anar als muni-
cipis de la zona 2 mantinguin 
el preu actuals. És a dir, els ha-
bitants de Badia podran anar a 
Barcelona en transport públic 
per la meitat de preu i no hau-
ran de pagar més per anar a Sa-
badell.

Els bitllets senzills, també
Els bitllets senzills no integrats 
de Ferrocarrils de la Generalitat, 
Rodalies de Catalunya i autobu-
sos metropolitans i interurbans 
també es regiran per aquesta 
tarifa plana quan cobreixin el 
trajecte entre dos municipis de 
l’AMB. Només hi haurà una ex-
cepció, la T-16 que, en ser un 
títol pensat per a la mobilitat 
local i escolar, només serà vàlida 

a la zona tarifària de l’estudiant, 
com fins ara. L’acord beneficia-
rà, d’aquesta manera, a més de 
3 milions de ciutadans/es i su-
posarà també un increment de 
la demanda de viatges, que s’ha 
calculat en 4,6 milions de viat-
ges nous.

Així, a partir de l’any que ve, a 
tots els viatges entre els 36 mu-
nicipis metropolitans (18 de la 
primera corona i 18 de la sego-
na, entre els quals hi a Badia) 
se’ls aplicarà la tarifa equivalent 
a una zona. Per a la resta de 
desplaçaments entre qualsevol 
municipi de l’AMB i una po-
blació externa a l’àmbit tarifa-
ri metropolità, es mantindrà la 
zonificació actual.

El tribut metropolità
La llei obliga que es faci la pre-
visió del finançament de me-
sures com aquesta. Per això, 
l’AMB ha impulsat l’amplia-
ció del tribut metropolità, que 
s’aplica dins de l’Impost de 

“Estaran exemptes del paga-
ment del tribut totes aquelles 
finques residencials que tin-
guin un valor cadastral inferior 
a 45.118,76 euros i que siguin 
utilitzades per a la primera re-
sidència del propietari.” Això fa 
que, per les característiques dels 
habitatges de la nostra ciutat, 
la gran majoria de ciutadans de 
Badia del Vallès no hauran de 
pagar-lo.

Béns Immobles (IBI), als divuit 
municipis de la segona corona, 
que es beneficiaran de la inte-
gració i que, actualment, no el 
tenen implantat.

En el cas de Badia, però, la gran 
majoria de persones no es veu-
ran afectades per aquest tri-
but, perquè l’Ordenança Fiscal 
reguladora del Tribut Metro-
polità indica, a l’article 4, que 

Municipis que es beneficiaran de la tarifa plana de transport públic a partir de l’1 de gener de 2019
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L’accident es va produir durant la maniobra d’aproximació de l’avioneta a l’aeroport de Sabadell
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Comunicat de l’Ajuntament en relació amb 
l’accident d’avioneta del 7 de desembre

L’Ajuntament de Badia del Va-
llès vol manifestar públicament 
les següents consideracions en 
relació amb l’accident d’avio-
neta que va tenir lloc en el seu 
terme municipal el passat diven-
dres, quan una aeronau que rea-
litzava les tasques d’aproximació 
per a l’aterratge a l’aeroport de 
Sabadell es va estavellar sobre el 
terrat de l’edifici comercial situ-
at al costat d’una benzinera.
En primer lloc, l’Ajuntament 
de Badia del Vallès vol transme-
tre a les famílies de les víctimes 
el condol per aquest luctuós 
accident. Lamentem enorme-
ment la pèrdua d’aquestes vides 
humanes i estem a disposició de 
les famílies en aquests moments 
tan difícils.
L’accident de divendres, el segon 
de similars característiques que 
pateix la nostra població, posa 
de manifest tràgicament que 
l’existència d’un aeroport tan 
a prop de nuclis urbans com 
Badia, Barberà i Sant Quir-
ze comporta un enorme perill 
potencial, que pot convertir en 
catàstrofe qualsevol mena d’ac-
cident independentment de 
quines hagin estat les causes del 
sinistre.
Ja l’any 2005, arran de dos ac-
cidents, també amb víctimes 
mortals, es va consensuar un 

Una avioneta amb dos ocupants es va estavellar a Badia del Vallès el passat 7 de setembre, al sostre de l’edifici annex a la ben-

zinera situada a l’av. del Cantàbric. Les dues persones que viatjaven a l’avioneta van morir. Com a posicionament envers els acci-

dents d’aquestes característiques registrats a Badia, l’Ajuntament va fer públic aquest comunicat, que a continuació reproduïm:

manifest entre entitats veïnals, 
cíviques, socials, polítiques i sin-
dicals on es defensava el trasllat 
de les activitats de l’aeroport de 
Sabadell a altres instal·lacions 
que poguessin garantir millor 
la seguretat dels habitants de les 
poblacions limítrofes, proposant 
deixar l’aeroport per activitats 
d’emergència. En l’àmbit muni-
cipal, els llavors alcaldes de Ba-
dia del Vallès, José Luis Jimeno; 
de Barberà, Jose Antonio Ro-
bles, i de Sant Quirze, Sebas-
tià Ruiz, van fer front comú per 
tal de demanar al Ministerio de 
Fomento del govern espanyol, 
com a administrador de l’ae-
roport de Sabadell, el trasllat o 
tancament de l’aeroport dona-
da la perillositat que té aquesta 
instal·lació ubicada entre nuclis 
urbans habitats.
No volem posar en dubte, en 
tant no disposem de més infor-
mació, la seguretat de la instal-
lació. Tanmateix no volem po-
sar en dubte si els protocols són 
els adequats ni la seva posada 
en funcionament. De fet, cele-
brem i agraïm la resposta im-
mediata i professional del per-
sonal de l’aeroport, dels cossos 
de seguretat i serveis d’emer-
gència en aquest cas concret. 
Però el fet objectiu és que l’ac-
cident s’ha produït sobre un 

edifici de la població i al costat 
d’una instal·lació esportiva.
Una infraestructura d’aquest ti-
pus, tan a prop de nuclis ur-
bans densament poblats, només 
es podria arribar a justificar per 
raons d’interès públic, com per 
exemple, els serveis d’emergèn-
cia, però no podem tolerar que 
es posi en risc la seguretat de la 
població per donar cabuda a ac-
tivitats estrictament d’oci, com 
les que s’ofereixen, entre d’al-
tres, a l’aeroclub.
Aquesta activitat recreativa ge-
nera cada vegada més trànsit 
aeri sobre la nostra població, in-
crementant així els riscos d’un 
accident, que fàcilment pot ser 
molt greu, tenint en compte la 

densitat urbana de les poblaci-
ons del voltant, la proximitat de 
l’aeroport i, conseqüentment, 
la baixa altura a la qual les avi-
onetes travessen les poblacions 
en les seves maniobres d’apro-
ximació a la pista d’aterratge. 
A més, l’increment exponencial 
d’aquest tipus de vols recreatius 
han fet augmentar tant la conta-
minació acústica com l’ambien-
tal que han de patir els veïns/nes 
de les poblacions dels voltants.
No podem prioritzar el legítim 
interès de les persones per gau-
dir del seu temps lliure pilotant 
avionetes i situar-lo per sobre de 
la seguretat i el benestar de tota 
una població.
Per això, exigim de les autoritats 

competents el trasllat immediat 
de l’activitat recreativa de l’ae-
roport de Sabadell de manera 
urgent i la reubicació d’aquest 
servei a un altre aeroport que es-
tigui allunyat d’un nucli urbà.
Demanem a les autoritats com-
petents i a la Direcció de l’Ae-
roport de Sabadell una revisió 
de tota l’activitat duta a terme 
a l’aeroport, amb l’objectiu de 
prescindir d’aquelles que s’allu-
nyin de ser un servei públic ge-
neral. Donat que el mateix risc 
que genera l’activitat recreati-
va el generen també altres tipus 
d’activitats que es desenvolu-
pen en aquest aeroport, en tant 
que aquest trasllat o tancament 
no es produeixi, demanem que 
es prenguin mesures encamina-
des a minimitzar el risc d’acci-
dents, com reduir el nombre de 
vols que tenen com a punt d’ar-
ribada o de sortida l’aeroport 
de Sabadell, prohibir tota mena 
d’exhibicions aèries a l’aeroport 
o que prenguin com a punt de 
sortida i/o arribada l’aeroport de 
Sabadell, així com l’actualització 
de totes les mesures de segure-
tat i controls sobre les revisions 
dels avions i professionals que 
els utilitzen, així com dels pro-
tocols d’actuació per tal de ga-
rantir la protecció de les nostres 
poblacions.



Desembre del 20186
de Badia del Vallès
l'informatiu Actualitat

Nou accés, amb ascensor, entre el carrer 
Bètica i l’Avinguda de la Mediterrània

L’Ajuntament de Badia va pre-
sentar el nou accés entre el 
carrer Bètica i l’Avinguda de 
la Mediterrània als veïns dels 
blocs afectats per les obres que 
es duran a terme: les porteri-
es Bètica 11 i la part posterior 
dels portals de l’Avinguda de la 
Mediterrània, 30, 32 i 34. Les 
obres han començat a principis 
de desembre i tindran una du-
rada de cinc mesos.

A la reunió de presentació als 
veïns, celebrada a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament el 23 de 
novembre, van participar l’al-
caldessa, Eva Menor, i l’equip 
tècnic de l’Àrea de Territori, 
així com membres de l’equip 
de Govern.

El projecte preveu la millora 
de l’accessibilitat per resoldre, 
mitjançant un ascensor, el des-
nivell de 8,5 metres que hi ha 
entre el carrer Bètica i la part 
posterior dels números 30-32 i 
34 de l’Avinguda de la Medi-
terrània. També es contempla 
unes escales totalment noves, 
paral·leles a la passarel·la de 
l’ascensor, que substituiran les 
actuals.

Amb aquestes actuacions es 
vol millorar l’accessibilitat a la 
zona, oferint una continuïtat 
urbana per a l’accés als equipa-
ments.

L’ascensor, situat paral·lel i al 
costat de les escales, connecta 

els dos nivells i no es troba da-
vant de cap dels edificis, per la 
qual cosa no afecta la visibilitat 
dels veïns.

Millora de l’entorn i 
nou enllumenat
La urbanització de l’entorn 
millorarà l’espai públic a la 
zona de l’entre-bloc, aprofi-
tant la confluència dels camins 
i la zona d’espera de l’ascensor. 
D’aquesta manera e s posarà 
solució al problema d’acumu-
lació d’aigua.

També s’aprofitaran les obres 
per substituir l’enllumenat de 
la zona per un altre més efici-
ent i que il·lumini millor tot 
l’entorn, que comptarà amb 
una zona de jocs infantils i una 
altra amb un prat i vegetació.

S’estima que les obres dura-
ran uns 5 mesos el dilluns 3 de 
desembre, que és quan es co-
mençarà a tancar i delimitar la 
zona de la intervenció. L’arri-
bada de la maquinària per fer 
les obres tindrà lloc el 10 de 
desembre.

El total del pressupost per a la 
instal·lació de l’ascensor i les 
millores al seu entorn és de 
361.321,32 euros, IVA inclòs, 
que seran assumits íntegrament 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), amb càrrec 
al Programa d’Actuacions de 
Cohesió Territorial 2016-2019 
(PACTE).

El projecte preveu 

resoldre mitjançant un 

ascensor el desnivell 

de 8,5 metres que hi ha 

entre el carrer Bètica 

i la part posterior 

de l’Avinguda de 

la Mediterrània
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L’Ajuntament de Badia va pre-
sentar als veïns dels blocs afec-
tats les obres de millora de 
l´espai entreblocs situat a  Can-
tàbric, 9-17 i Saragossa, 6. La 
reunió, que va tenir lloc el 26 
de novembre a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, va comptar 
amb l’assistència de l’alcaldessa, 
Eva Menor; regidors de l’equip 
de Govern, i representants de 
l’Àrea de Territori, que van ex-
plicar el projecte.

Les intervencions contemplen 
una nova tanca i un nou pa-
viment a la zona del períme-
tre, la reparació del parc infan-
til, la plantació d’arbres, amb 
sistema de reg per degoteig, la 

Millora de l’espai 
entreblocs a Cantàbric, 
9-17 i Saragossa, 6

instal·lació de bancs i el canvi de 
lluminàries, amb il·luminació 
LED.

La tanca serà d’obra, amb tub 
d’acer, de les mateixes caracterís-
tiques de les tanques que s’han 
anat construint darrerament, 
per oferir la mateixa estètica a 
tota la ciutat. Les sis lluminàri-
es LED que s’instal·laran també 
seran del mateix model que les 
que s’estan col·locant a la resta 
de la ciutat.

Bancs protegits del 
sol amb arbres

Pel que fa a la remodelació de 
l’espai, es plantaran arbres i es 

col·locaran bancs al voltant del 
parc infantil. S’ha fet un estu-
di de la insolació per situar els 
bancs als espais d’ombra que ge-
neraran els arbres.

El pressupost de totes aquestes 
intervencions és de 39.597,49 
euros. Les obres s’han iniciat a 
principis de desembre.

Un cop presentat el projecte, els 
veïns assistents van poder in-
tercanviar opinions i realitzar 
propostes als representants de 
l’Ajuntament.
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Partits polítics

Grup Municipal del PSC 

ORDENANZAS FISCALES 2019

El pasado 30 de octubre aprobamos las ordenanzas fiscales, con un doble objetivo político, 
obtener recursos suficientes para la sostenibilidad de los servicios públicos, manteniendo 
una presión fiscal adecuada. Es decir que la contribución que hace la ciudadanía para man-
tener los servicios públicos sea suficiente, lo más justo posible y acorde con el poder adquisi-
tivo de la población. Todo ello, claro está, según la legislación vigente, y dentro de las com-
petencias del ayuntamiento.

El principal impuesto local es el IBI. Como en ejercicios anteriores, el incremento es mode-
rado. El tipo para el 2019 será de 0,72, un aumento de 3 centésimas que se traducen en un 
incremento de más de 93.000€ para las arcas municipales. Con este aumento cumplimos 
con el objetivo de dar estabilidad de manera progresiva a los ingresos que Badia necesita, sin 
que suponga un esfuerzo excesivo para la población. Aunque a Badia en Común este incre-
mento les parece insuficiente, nosotros preferimos un aumento progresivo porque no pode-
mos perder de vista la realidad de los vecinos y vecinas de Badia. 

La política de precios del resto de tasas y tributos, y las exenciones y bonificaciones respon-
den a criterios de progresividad y equidad fiscal, tenemos en cuenta la renta de nuestros ve-
cinos y vecinas para que aquellos con menos recursos, tengan menos problemas para el pago 
de los impuestos. Es el caso de la tasa de gestión de residuos y  la tasa para servicios de alcan-
tarillado, donde se podrá solicitar una reducción del 90% de la tarifa cuando los ingresos de 
la unidad familiar, calculados por persona y año, no superen los 3.000€.

Otro de los desafíos de la política fiscal pública, es el de impulsar y promover acciones que 
producen un beneficio general. Es el caso de la tasa de servicios deportivos, una apuesta clara 
de este equipo de gobierno por un modelo que garantiza el acceso al deporte de calidad para 
todos y todas. El incremento de la tasa obedece al IPC (2%), pero solo sobre el abono men-
sual, manteniendo el precio de 2018 en la tarifa trimestral y los cursillos. Como novedad 
este 2019, aumentamos al 35% la bonificación a las familias monomarentales y monopa-
rentales y ampliamos la bonificación del 50% de las personas con discapacidad reconocida a 
partir del 65%, mayores de 65 años, pensionistas y jubilados del municipio, a todas las per-
sonas que forman parte de este colectivo, sin criterio de renta. Entendemos que la actividad 
física es salud, bienestar, relaciones sociales y calidad de vida y por ello debemos promover el 
deporte para el colectivo de Gent Gran.

Creemos firmemente que son unas ordenanzas justas, sociales, realistas y sensibles a los co-
lectivos más vulnerables. Nos hubiera gustado haber podido incorporar ideas y propuestas 
de todos los grupos políticos, pero desgraciadamente, BeC y AEB no han realizado ninguna, 
se han limitado, como en tantas ocasiones a votar NO sin plantear ninguna alternativa, pro-
bablemente porque no la tienen.

Grup Municipal d’AEB

EDUQUEM PEL CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic és una evidència. És aquí i ha vingut per a quedar-se.

La qüestió ara és si serem capaços de contenir la pujada de les temperatures a 1,5 graus o si 
anem directament als preocupants 2 o als terrorífics 3 graus.

Fins ara hem estat incapaços de contenir les nostres emissions de CO2.

Algú pot veure això com si no afectés Badia o com si des de Badia no es pogués fer gaire res.
Des de l’AEB ens preguntem quantes teulades dels nostres blocs tenen panells solars a Badia. 
Poc importa ara si són plaques fotovoltaiques o d’aigua calent sanitària. La resposta és conegu-
da, ben poques.

Un espai urbà dominat pel vehicle privat contaminant i sense carrils bici.

Quants vehicles elèctrics hi ha a Badia? Quants són de la flota municipal? Tenim punts de re-
càrrega pels valents i valentes que decideixin apostar per ells?

Les sequeres seran més llargues i els aiguats més violents.

Què fem a Badia?

Algú pot esmentar mesures preses per combatre el canvi climàtic?

Recentment, les escoles de Badia han unificat els seus comptadors interns per abaratir el cost 
del subministrament elèctric. Això està bé, però caldria destinar íntegrament aquest estalvi a la 
intervenció per part de l’ajuntament a les mateixes escoles per reparar i modernitzar les seves 
instal·lacions.

De què serveix l’estalvi si finestres amb 45 anys d’antiguitat no han estat substituïdes mai i per-
den la calor de la calefacció?

I les persianes trencades? I els lavabos?

Eduquem els nostres fills quan veuen un wàter de doble descàrrega o aixetes que no perden aigua.

Els eduquem quan substituïm sistemes elèctrics obsolets per d’altres més moderns i eficients.

L’ajuntament és el responsable del manteniment de les escoles, sí, però també ho és d’engegar 
polítiques de reducció de les emissions de CO2 pròpies i d’altres de conscienciació del que pro-
bablement és el major repte que té plantejada la humanitat al segle XXI i a tota la seva història.

Més enllà de les eleccions que arribaran i passaran, lluitar contra el canvi climàtic suposa inver-
tir en els centres educatius i edificis municipals i promoure una transició energètica a tots els 
nivells. Literalment, ens hi va la vida. 
Lluitem per aturar el compte enrere? 
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

El patriarcado como problema; el feminismo como solución

En algunas zonas rurales del Nepal expulsan a las jóvenes de los poblados durante el período de la 
menstruación. La causa es la supuesta impureza que supone la mujer durante ese momento de su 
vida para el resto de los habitantes del poblado. El resultado es que abandonadas a su suerte, las 
mujeres merodean mientras esperan que pase el período menstrual. Algunas de ellas no volverán 
al poblado víctimas de picadas de serpientes venenosas o por el ataque de alimañas. En lugares 
como Ciudad Juárez la cultura de la violencia contra las mujeres se manifiesta datos de un  femi-
nicidio espeluznante: ciudad de 1,5 millones de habitantes con 200 asesinatos machistas durante 
lo que llevamos de 2018. En algunas culturas de África se practica la ablación como una forma 
ancestral de control del deseo y placer femenino. En países como China la preferencia por un hijo 
varón mezclada con la política de un único descendiente ha significado un terrible infanticidio fe-
menino. La activista y profesora de derecho, Sharon K. Hom afirma que “el asesinato de niñas es 
una forma de violencia contra su infancia, contra sus madres y contra todas las mujeres en la so-
ciedad en que ocurre”. En Europa, en España sin ir más lejos, miles de mujeres son violadas cada 
día en burdeles donde se consiente de manera tácita la humillación diaria de todas ellas como se-
res humanos. Si a ello le sumamos los datos ofrecidos por el servicio de urgencias del Clínic de 
Barcelona en la que informan que en 2017 atendieron unas 400 personas (la mayoría mujeres) 
agredidas sexualmente nos hacemos idea de la magnitud del problema.

Estas violencias tienen algo en común a pesar de presentarse de diferentes maneras y lugares: el 
deseo de dominación del masculino sobre lo femenino para mantener el modelo actual (statu 
quo). En el fondo, el miedo de lo masculino hacia la capacidad de creación de lo femenino y su 
posibilidad de transmutar la estructura de poder actual. 

Estas violencias que vienen de tiempos lejanos coinciden con otras más cotidianas y no por ello 
menos brutales. El sentimiento de miedo que experimenta una mujer al pasear de noche por al-
guna de nuestras ciudades si siente pasos detrás  de ella. La necesidad de sentarse cerca de gente 
y en lugares visibles para evitar la angustia de un vagón de tren solitario a determinadas horas. 
El sentirse presa de algunos depredadores cada hora del día; el sentirse ninguneada, objetivada, 
desplazada, infravalorada en casa, en el trabajo o en su relación de pareja. Todas esas sensaciones 
diarias y datos concretos como la brecha salarial o el techo de cristal en las empresas, que sufren 
miles de mujeres cada día en nuestras ciudades tienen la misma raíz que lo ocurrido en Nepal, 
Centroamérica, China o Europa. La raíz común es un intento de mantener un modelo cultural, 
social y económico basado en el privilegio del género masculino en ámbitos como el trabajo, el 
sexo, el conocimiento, el poder… Eso es el modelo patriarcal. Mantener ese privilegio es un palo 
inútil a la rueda de la (r)evolución que se está dando de manera imparable. Y en esta (r)evolución 
saldremos ganando todas y todos sin distinción de clase social, ideología o creencia religiosa. La 
(r)evolución propuesta por el feminismo es el motor de cambio de la historia hacia una sociedad 
más justa, libre e igualitaria. El feminismo como palanca transformadora y liberadora del ser hu-
mano hacia una sociedad post-capitalista.

El pasado 25 de noviembre manifestamos el rechazo unánime hacia cualquier violencia a causa 
del género. Cada día tenemos la obligación moral de construir espacios en el que el patriarcado 
como estructura pierda presencia y surja un modelo corresponsable e igualitario en derechos y 
deberes. El objetivo es que ese día reivindicativo deje de tener sentido, cuando las violencias, co-
tidianas o puntuales, por causa de género hayan desaparecido. Para conseguir este objetivo pro-
ponemos  defender la causa feminista como solución al problema. Una causa que no va contra el 
género masculino, sino contra el machismo como fruto de la sociedad patriarcal. El feminismo 
como solución y no como problema; la unidad de todas y todos contra el modelo patriarcal. 

Partit Popular de Badia del Vallès

¿Libertad de expresión?

El día 22 de noviembre, la sede del Partido Popular de Sabadell amaneció con pintadas independen-
tistas a la voz de “fem-los fora”. Las pintadas se reservaron el derecho de autor a la forja.

En fin, podría hacer un artículo bastante largo para rellenar este pequeño espacio, pero creo que no 
es necesario darle tanto mérito ni tanta importancia a estos actos, sólo decir que esto es un clarísi-
mo ejemplo de protesta, manifestación o libertad de expresión totalmente pacifica, sin lugar a duda.

Si todos actuamos de la misma forma sería un caos, doy gracias que en este mundo todavía hay per-
sonas con cabeza y más serenidad.

En estos casos doy gracias que el Partido Popular actualmente no tenga sede física en Badia del Va-
llès, porque seguramente también tendríamos que ponernos un fin de semana para limpiar las pare-
des de la misma.

En fin, estos actos no nos van a acobardar, seguiremos luchando por mejorar en cada municipio de 
Cataluña, cueste lo que cueste, y desde aquí mando mi apoyo a los compañeros de Sabadell, fuerza 
y a seguir.

Con este tipo de acciones y agresiones contra el PP estos grupos de izquierda independentistas lo 
único que están es echando leña al fuego a una situación ya muy tensa... despertando fantasmas del 
pasado y movilizando a la gente de la derecha más fuerte como se ha visto en las elecciones de An-
dalucía.

Sin duda hay que darles las gracias a estos movimientos independentistas de la subida de VOX, luego 
nos llevamos las manos a la cabeza y hacemos manifestaciones contra la ultraderecha.

Llegados al final del año, no quiero despedirme sin aprovechar la ocasión para felicitar las fiestas a 
tod@s los badiens@s.

Feliz Navidad y próspero año nuevo.
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Ja arriba el Nadal!

El Nadal s’ha avançat enguany a 
Badia del Vallès. A finals de no-
vembre ja hi va haver activitats 
relacionades amb aquestes festes 
tan entranyables. Per exemple, la 
Fundació Cívica Oreneta del Va-
llès va organitzar un taller de reci-
clatge, coordinat per l’Associació 
Cultural Socioeducativa Ai Carai, 
per preparar ornaments nadalencs 
amb materials presents a totes les 
cases. També a la Jugatecambien-
tal, els infants van poder crear un 
cistell per recollir els caramels de la 
Cavalcada de Reis. Igualment, el 
dia 28, els grups de grans del Ca-
sal dels Infants van elaborar, junta-
ment amb un grup d’usuàries del 
Casal d’Avis, decoració de Nadal 
que servirà per decorar la sala gran 
del Casal d’Avis. A més, van po-
der compartir experiències, con-
verses i moments de ball i compli-
citat. Però, el fet que marca el tret 
de sortida de l’ambient nadalenc, 
és el de l’encesa de llums al carrer, 
que va tenir lloc el passat dia 30. 

Encara, però, queden totes les fes-
tes de Nadal i molts dies per gau-
dir-ne. A més, per col·laborar amb 
l’ambientació, el 14 de desembre, 
l’Associació de Vidus i Vídues 
muntarà, com cada any, el pesse-
bre al vestíbul de l’Ajuntament. 

La plaça Major acollirà el proper 
diumenge 16 de desembre la Fira 
Nadalenca de Comerç, organitza-
da per l’Associació de Comerci-
ants, amb activitats per a tots els 
gustos. L’edició d’enguany, sota 
el nom “La màgia del Nadal, a 
la Fira!”, estarà ambientada en 
el món màgic de Harry Potter i 
comptarà amb tallers i espectacles 
de màgia. A més, el bingo solidari 

(la recaptació del qual anirà des-
tinada a la investigació de la ma-
laltia de Menkes i el TDAH) i els 
concursos de disfresses i de fotos 
a Instagram, donaran l’oportuni-
tat a la ciutadania de participar de 
manera més directa en la festa. I 
per no defallir, i que el cos aguan-
ti, hi haurà caldo casolà (11.30 h), 
una xocolatada (17.30 h) i un di-
nar (14 h) populars. A la tarda, la 
fira rebrà la visita del Pare Noel, 
a qui els infants podran demanar 
els regals i desitjos que vulguin. La 
fira es clourà amb el sorteig de la 
panera de Nadal.

El 20 de desembre, a les 17.30 h, 
el Casal d’Avis acollirà una canta-
da de nadales intergeneracional a 
càrrec d’infants que assisteixen al 
Casal dels Infants i als grups d’Al-
dees Infantils, els i les components 
del Consell dels Infants, membres 
de la Casa de Castilla-La Mancha i 
persones usuàries del Casal d’Avis. 
En finalitzar, hi haurà xocolatada.

Una activitat ben nadalenca serà 
la que tindrà lloc el dia 28 de de-
sembre, també a la plaça Major, 
on tothom qui ho vulgui podrà 
endinsar-se en una bola de neu 
gegant. Una experiència diferent 
on es podrà ballar, jugar i gaudir 
de la màgia del Nadal.

I, com sempre, les festes nada-
lenques tindran el colofó la nit 
del 5 de gener, amb la tradici-
onal Cavalcada de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient, que te-
nen prevista la seva arribada a 
la nostra ciutat a les 18 h, mo-
ment en què començaran un 
recorregut pel municipi, on re-
colliran l’estima –i les peticions 
d’última hora- de petits i grans, 
abans de començar a repartir 
els regals. Per facilitar-los la tas-
ca, l’alcaldessa, Eva Menor, els 
rebrà a l’Ajuntament, on els 
farà entrega de la clau de Badia 
del Vallès, que obre totes les ca-
ses de la ciutat.

Badia mostra la seva cara 
més solidària amb el Gran 
Recapte d’Aliments

L’Associació de Vidus i Vídues 
dona 311,40 € a La Marató

Els passats 30 de novembre 
i 1 de desembre, es va cele-
brar una nova edició, la de-
sena, del Gran Recapte d’Ali-
ments. A Badia del Vallès, 
en aquests dos dies es van 
recollir 4.157 kg d’aliments 
(1.857, divendres i 2.300, 
dissabte). La Fundació Banc 
dels Aliments, que és qui 
organitza el Gran Recapte, 
complementarà aquesta xifra 
amb 30.000 kg més, proce-
dents de les aportacions re-
collides a tot Catalunya, que 
aniran arribant al llarg dels 
propers mesos. A la nostra 

Com ja és tradició, l’Associació 
de Vidus i Vídues de Badia del 
Vallès va instal·lar una paradeta 
de manualitats i rebosteria arte-
sanal a la plaça Major. Amb la 
venda d’aquests productes i les 
donacions dels passejants, van 
aconseguir reunir 261,40 eu-
ros, que van donar íntegrament 

a La Marató de TV3. A aquesta 
quantitat, l’associació hi va su-
mar un donatiu de 50 euros. 
Així, el total que l’Associació 
de Vidus i Vídues de Badia va 
destinar a La Marató, que en-
guany es dedica a la lluita con-
tra el càncer, va ser de 311,40 
euros.

ciutat, aquestes aportacions 
van a parar a les dues enti-
tats que tenen conveni amb 
la Fundació del Banc dels Ali-
ments, i que són les que en 
faran el repartiment: la boti-
ga social L’Olivera i la parrò-
quia de la Mare de Déu de la 
Mercè.
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Aprovació de les noves ordenances fiscals, 
del pla d’acció comercial i del servei 
de neteja dels edificis municipals

El passat 24 d’octubre va tenir 
lloc un ple extraordinari dedicat 
a la contractació del servei de 
neteja d’edificis i dependènci-
es municipals. Els regidors Ru-
bén Toro, de l’AEB; José Pérez, 
de BeC, i Rafael Muñoz, del PP, 
van excusar la seva presència a la 
sessió.

Ple extraordinari d’octubre: 
Contractació del servei de 
neteja d’edificis i dependències 
municipals
La tinent d’alcaldessa de l’àrea 
de Territori, Encarna Rodrigo, 
va explicar que aquest contrac-
te es justificava per raons jurídi-
ques, econòmiques i per manca 
de mitjans propis. Així, va dir, 
l’Ajuntament no disposa dels re-
cursos per executar el servei inter-
nament i, a més, l’informe tècnic 
desaconsellava la gestió directa 
del servei pels costos que com-
portaria. Rodrigo va quantificar 
el sobrecost anual per a l’Ajun-
tament, en cas d’internalitzar el 
servei, en 204.000 euros anuals. 
La data d’inici prevista del ser-
vei és l’1 de gener del 2019 i la 
seva adjudicació es farà per pro-
cediment obert, a l’oferta econò-
mica més avantatjosa. La regi-
dora no adscrita, Elísabet Ruiz, 
va preguntar sobre els límits de 
subcontractació que, segons el 
contracte, només es podrà fer en 
actuacions no previstes. La regi-
dora va demanar més temps i, en 
cas contrari, va anunciar el seu 
vot en contra. Al seu torn, Pilar 
Paz, regidora de BeC, va anun-
ciar que el seu grup s’abstindria 
en la votació i va explicar que la 
seva formació no era conscient si 
les seves aportacions s’havien tin-
gut en compte en el redactat fi-
nal. En nom de l’AEB, va inter-
venir la regidora Teresa Carceller 
que va declarar que el seu grup 
trobava a faltar una taula per va-
lorar la internalització del ser-
vei, com s’ha fet en altres muni-
cipis, i va anunciar que votarien 
en contra de la proposta. L’alcal-
dessa, Eva Menor, va disculpar-se 
per la manca de temps i va voler 
destacar que els informes tenen 
un contingut estrictament tèc-
nic, sense cap ingerència política. 

L’alcaldessa va afegir que, amb els 
pressupostos de l’Ajuntament, 
no es pot assumir la internalit-
zació del servei. La proposta es 
va aprovar amb 8 vots a favor, 
5 vots en contra i 1 abstenció.

Ple d’octubre: Aprovació de la 
modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2019
A la sessió ordinària del Ple Mu-
nicipal del mes d’octubre, cele-
brat el dia 30, van excusar la seva 
presència Elena Malysheva, regi-
dora d’AEB, i Rafael Muñoz, re-
gidor del PP. 

El primer punt que es va portar 
a debat i votació va ser el de les 
modificacions de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2019. La 
tinent d’alcaldessa de l’àrea de 
Serveis Centrals, Montserrat Ji-
ménez, va explicar que les orde-
nances que es presentaven apos-
taven per obtenir els recursos 
per a la sostenibilitat dels ser-
veis públics amb progressivitat 
i equitat dins del marc norma-
tiu. En aquest sentit, va dir que 
se seguien mantenint criteris so-
cials, ajudant les persones amb 
discapacitat, les majors de 65 
anys i les famílies monoparen-
tals i en situació d’atur. Jiménez 
va voler agrair a la regidora no 
adscrita, Elísabet Ruiz, les apor-
tacions i la seva dedicació a les 
reunions realitzades per intentar 
aconseguir el màxim consens. A 
continuació va intervenir la re-
gidora no adscrita, que va des-
tacar l’intens debat polític i es 

va lamentar de no haver acon-
seguit una major presència de 
la tarifació social, tot i que, va 
reconèixer, “han recollit mol-
tes de les propostes que vaig fer 
en aquest sentit, com bonifica-
cions a les famílies monoparen-
tals i monomarentals”. Per això, 
va anunciar que el seu vot seria 
l’abstenció. El regidor José Pé-
rez, de BeC, va anunciar que el 
vot del seu grup seria en contra, 
perquè, va explicar, les ordenan-
ces són continuistes i no acon-
segueixen els recursos necessa-
ris. En aquest sentit, va indicar 
que fa anys que s’hauria d’haver 
avançat en l’Impost de Béns Im-
mobles, ja que, va dir, “aporta-
rà 92.000 euros, que seran insu-
ficients per millorar els serveis 
que necessita la ciutadania”. 
Pérez també va considerar que, 
en molts casos, les ordenances 
no apliquen la tarifació social. 
A continuació, el regidor Álva-
ro Pacheco, de l’AEB, va expli-
car que el vot del seu grup seria 
en contra perquè “15 dies és un 
termini insuficient per analitzar 
el contingut”; a més, va indicar 
que consideraven un error apli-
car bonificació a l’abonament 
a les instal·lacions esportives a 
tot el col·lectiu de pensionis-
tes, ja que “hi ha pensionis-
tes que són vulnerables i altres 
que no”. L’alcaldessa, Eva Me-
nor, va respondre que aquestes 
bonificacions són “una mane-
ra d’animar a col·lectius a acce-
dir a l’activitat de servei públic; 
eliminar el criteri de renda -va 

continuar- afavoreix la pràcti-
ca esportiva”. També va fer una 
reflexió en el sentit què “aplicar 
la tarifació social, amb recepció 
i revisió de documentació acre-
ditativa, per a col·lectius superi-
ors a 5.000 usuaris, és inabasta-
ble”. També va respondre sobre 
els increments de l’IBI, adduint 
que no es poden fer increments 
inassumibles per a la ciutadania 
i que es feien en una forquilla 
de temps perquè la pressió fis-
cal fos raonable. Com a respos-
ta a algunes de les intervencions, 
la regidora Montserrat Jiménez 
va voler puntualitzar que “des-
comptes i excepcions també són 
tarifació social”. Finalment, les 
ordenances fiscals es van aprovar 
amb 8 vots a favor, 1 abstenció i 
6 vots en contra.

El següent punt a l’ordre del dia 
era la modificació del pressu-
post 30/2018 i del pla d’inver-
sions annex al pressupost gene-
ral 2018, que es va aprovar per 
8 vots a favor, 6 en contra i una 
abstenció.

Seguidament, l’ampliació de de-
legació de funcions a la Diputa-
ció de Barcelona per a la recap-
tació de tributs, com la prestació 
de serveis socioeducatius, la taxa 
de l’Auditori i la de les places 
d’aparcament de l’avinguda de 
Burgos, va ser aprovada per 9 
vots a favor i 6 abstencions.

A continuació es va sotmetre a 
votació el Pla local de prevenció 

de residus 2018-20. La regido-
ra Encarna Rodrigo va explicar 
que es tracta d’un instrument de 
planificació estratègica per fo-
mentar la preparació, la reuti-
lització, la gestió més sostenible 
i per acomplir el foment de la 
prevenció i la reducció de resi-
dus, amb l’objectiu de reduir-los 
en un 10% l’any 2020. La regi-
dora no adscrita, Elisabet Ruiz 
va anunciar que el seu vot seria a 
favor, per aconseguir una gestió 
més sostenible i l’aprofitament 
més eficient de recursos. José 
Pérez, de BeC, va anunciar que 
el seu grup s’abstindria perquè 
s’han fet moltes actuacions, com 
la deixalleria, però encara hi ha 
un percentatge d’impropis ex-
cessivament alt. Per la seva ban-
da, Teresa Carceller, de l’AEB, 
va explicar que el seu grup ha-
via demanat una reunió per es-
tudiar el document i va anunci-
ar que s’havien recollit algunes 
de les seves aportacions. També 
havien demanat una reunió po-
lítica, no tècnica, que encara no 
s’ha fet; per aquests motius va 
indicar que el seu grup s’hi abs-
tindria. El Pla local de prevenció 
de residus es va aprovar amb 9 
vots a favor i 6 abstencions.

El tinent d’alcaldessa de l’àrea de 
Presidència, Rafael Moya, va pre-
sentar el reglament de la seu elec-
trònica i de difusió de la infor-
mació administrativa per mitjans 
electrònics, que regula el portal 
web, la seu electrònica, la infor-
mació que s’hi inclou i la carpeta 

Plens municipals
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ciutadana, entre altres aspectes. 
El reglament es va aprovar amb 
11 vots a favor i 4 abstencions.

La regidora no adscrita va pre-
sentar la moció de suport als 
afectats per la malaltia inflama-
tòria intestinal (EII) i l’adhe-
sió al projecte ‘No puc esperar!’ 
Elísabet Ruiz va dir que aquesta 
malaltia afecta a més de 30.000 
persones a Catalunya i que com-
porta la necessitat urgent d’anar 
al servei. El projecte consisteix en 
l’emissió d’unes targetes que els 
metges lliuren a les persones que 
les necessiten, perquè puguin ac-
cedir als serveis de forma lliure. 
En adherir-s’hi, les instal·lacions 
de l’Ajuntament de Badia sorti-
ran en una aplicació que poden 
consultar les persones afectades. I 
és que la moció va ser aprovada 
per unanimitat.

Finalment, l’AEB va presen-
tar una moció per l’establiment 
d’un servei municipal de neteja 
de pintades insultants, ofensives i 
que malmeten la convivència. La 
regidora Teresa Carceller va ex-
plicar que “és un petit gest per no 
normalitzar el racisme, la xenofò-
bia i el masclisme”. La regidora 
Pilar Paz, de Badia en Comú, va 
anunciar que hi votarien a favor 
perquè els carrers han de ser un 
lloc de trobada i de convivència 
cívica. El regidor Josep Martínez 
va indicar que el vot del grup so-
cialista seria negatiu per dos mo-
tius: “moltes de les propostes ja 
estan reflectides en l’Ordenança 
de Convivència i Civisme i no 
entenem per què l’AEB no va ac-
ceptar part de les nostres propos-
tes, que considerem que enriqui-
en la moció, com el fet que els 
grups polítics no poguessin fer 
pintades”. Josep Martínez va ex-
plicar que l’Ajuntament havia fet 
més de 22 intervencions de nete-
ja de grafitis durant l’any. Tere-
sa Carceller va respondre que hi 
ha pintades que s’han de treure 
quan abans i no s’està fent. L’al-
caldessa Eva Menor va confirmar 
que el seu grup compartia l’argu-
mentari i va anunciar que es faria 
una batuda per retirar aquestes 
pintades de manera prioritària. A 
l’hora de la votació, la moció es 
va desestimar per 7 vots a favor i 
8 en contra.

Ple de novembre: Aprovació 
per unanimitat del Pla d’acció 
comercial i les mesures de 
dinamització del comerç local

El dia 28 de novembre va tenir 
lloc la sessió ordinària del Ple 
Municipal corresponent a aquell 

mes. El regidor d’AEB Álvaro 
Pacheco va excusar la seva pre-
sència per motius de salut.

La sessió va començar amb la 
lectura del manifest unitari amb 
motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència contra les Dones. 

Ja immersos en la part resoluti-
va, es va aprovar per unanimitat 
el Pla d’acció comercial i mesu-
res de dinamització del comerç 
local, que defineix les actuacions 
que s’han de dur a terme amb 
l’objectiu de promoure l’acti-
vitat econòmica i comercial de 
Badia del Vallès. Entre d’altres, 
s’acorda impulsar convenis de 
col·laboració amb l’Associació de 
Comerciants i entitats que repre-
sentin sectors professionals i do-
nar suport a les iniciatives del co-
merç local que beneficiïn a tot el 
col·lectiu i que promoguin el co-
merç de proximitat com a verita-
ble agent econòmic de la ciutat. 

Tot seguit es va aprovar la segona 
pròrroga del contracte de serveis 
d’assessorament i mediació d’as-
segurances subscrit amb l’empre-
sa Afis Corredoria d’Asseguran-
ces, per 10 vots a favor (PSC, PP 
i la regidora no adscrita Elísabet 
Ruiz), 4 vots en contra (AEB) i 2 
abstencions (BeC).

Amb 8 vots a favor (PSC), 2 vots 
en contra (BeC) i 6 abstencions 
(AEB, PP i la regidora no adscri-
ta), va quedar aprovada la mo-
dificació de crèdit i transferènci-
es de crèdit entre aplicacions de 
despeses de diferents àrees que, 
com va explicar la tinenta d’al-
caldessa Montserrat Jiménez, no 
suposava una modificació en el 
pressupost, sinó un moviment 
entre diferents partides. 

Seguidament, es va debatre 
l’acord per instar el Departament 
de Salut de la Generalitat a reco-
nèixer l’atenció primària com el 
veritable eix del sistema sanita-
ri públic. El punt va ser defensat 
pel tinent d’alcaldessa de l’Àrea 
de Promoció social i Acompa-
nyament educatiu, Ivan Sanz, 
que va afirmar que l’atenció pri-
mària a casa nostra es troba en 
situació de “desatenció absolu-
ta” i va mostrar el seu suport i 
el del grup municipal socialista 
a la lluita que estan duent a ter-
me els professionals d’aquest sec-
tor als quals, va declarar, “no els 
ha quedat més opció que mo-
bilitzar-se”. Al seu torn, la regi-
dora no adscrita, Elísabet Ruiz, 
va titllar la situació de l’atenció 

primària de “crítica” i va denun-
ciar que, al seu entendre, “hi pri-
ma la reducció de costos a qual-
sevol preu”. La regidora va instar 
a dotar els EAP (equips d’atenció 
primària) de personal suficient 
donat que, fins ara, “el personal 
sanitari ha anat cobrint les carèn-
cies del sistema de manera per-
sonal”. El regidor de BeC José 
Perez va voler mostrar la seva 
solidaritat amb les reivindicaci-
ons dels treballadors en vaga, que 
posen, va afirmar “la salut de la 
ciutadania per davant de les se-
ves reivindicacions legítimes”. 
Pérez va demanar una reunió 
de l’Ajuntament -que inclogués 
govern i oposició- i l’Associació 
de Veïns, amb l’equip directiu 
del CAP per tractar els endarre-
riments que hi estan tenint lloc 
últimament. El regidor d’AEB 
Rubén Toro va denunciar la pèr-
dua de professionals sanitaris des 
de 2010, i va animar a reflexio-
nar sobre “per què no funciona 
aquest model autonòmic” que, 
va lamentar, només beneficia els 
interessos d’empreses i corpora-
cions. Per això, va instar a defi-
nir un nou model sanitari 100% 
públic, amb finançament, gestió 
i prestació íntegrament públi-
ca. Finalment, l’alcaldessa, Eva 
Menor, va mostrar-se d’acord 
amb les intervencions dels re-
gidors dels diferents grups i va 
voler donar un toc d’atenció al 
govern a qui, va dir, “potser (...) 
se li ha oblidat que tenim altres 
coses de les quals ocupar-nos” i 
aquest oblit, va lamentar, “ens 
costa moltíssims diners als ajun-
taments”. L’acord va ser aprovat 
per unanimitat dels regidors i les 
regidores presents.

El següent punt de l’ordre del 
dia va ser l’atorgament de com-
patibilitat de segona activitat 
a una persona funcionària de 

l’Ajuntament, que va ser aprovat 
per 10 vots a favor (PSC, PP i re-
gidora no adscrita) i 6 abstenci-
ons (AEB i BeC).

Tot seguit, es va rebutjar la mo-
ció de BeC per derogar el delic-
te d’injúries a la corona i reafir-
mar el compromís amb els valors 
republicans i democràtics, per 9 
vots en contra (PSC i PP) i 7 a 
favor (AEB, BeC i regidora no 
adscrita). L’encarregat de defen-
sar la moció va ser el regidor de 
BeC, José Pérez, que va informar 
que aquesta formava part de la 
campanya “Reprueba la Coro-
na”, endegada per Izquierda Uni-
da. Pérez va titllar la monarquia 
d’”institució caduca”, i va dema-
nar un referèndum d’acord amb 
la Constitució perquè la ciutada-
nia pugui decidir si vol monar-
quia o república. La regidora no 
adscrita, Elísabet Ruiz, va afir-
mar que l’Estat era un “estat feu-
dal i dictatorial més que no pas 
un estat democràtic i de dret” i 
va descriure la república com la 
forma d’estat pròpia d’aquells 
països que acostumen a mostrar 
una salut democràtica més gran. 
Al seu torn, Quim Duran, regi-
dor d’AEB va recordar que, a pa-
rer seu, “les institucions públi-
ques i els seus representants han 
d’estar sotmesos a les crítiques” i 
va declarar que, al seu grup mu-
nicipal “ens agrada molt aquesta 
moció”, especialment, va dir “el 
punt que planteja un referèndum 
estatal sobre república o monar-
quia”. Duran també va criticar 
la figura de Felip VI per la seva 
“rància defensa del 3-0 i les seves 
polítiques reaccionàries”. Per la 
seva banda, el regidor Josep Mar-
tínez, va anunciar el vot contrari 
del grup municipal del PSC. I ho 
va fer afirmant que “no és el mo-
ment oportú per a plantejar-lo”. 
Martínez va recordar que “hi ha 

altres debats socials en els quals 
els partits d’esquerres hauríem 
d’estar lluitant junts” i va criticar 
la “finalitat partidista de barrejar 
la forma política de l’Estat amb 
l’encaix de Catalunya”. Després 
que el portaveu de BeC mostrés 
la seva “decepció” per aquest vot 
en contra, va prendre la paraula 
l’alcaldessa, Eva Menor, per re-
cordar-li que el marge de canvis 
en el text de la moció era “mí-
nim” i va afegir que, tot i el vot 
en contra del seu grup, “això no 
vol dir que no compartim mol-
tes coses”.

Finalment, es va aprovar per una-
nimitat un punt afegit d’urgèn-
cia: un acord per la protecció ju-
rídica de les persones transsexuals 
i intersexuals, pel dret a la lliure 
determinació de la identitat se-
xual i expressió de gènere i de su-
port a una nova llei trans estatal. 
El text insta els responsables po-
lítics i el govern de l’Estat a l’ac-
tualització i l’aprovació d’un nou 
marc legislatiu que acabi amb la 
inacció legislativa que està min-
vant els drets fonamentals de les 
persones transsexuals i intersexu-
als. Per la seva part, l’Ajuntament 
de Badia del Vallès referma el seu 
deure i voluntat de mantenir viva 
la memòria de la lluita d’aquest 
col·lectiu i d’impulsar campanyes 
de conscienciació contra la trans-
fòbia i la interfòbia. En aquest 
sentit, el Consistori es compro-
met a commemorar oficialment 
cada 20 de novembre el Dia In-
ternacional de la Memòria Trans-
sexual, dedicat a la memòria de 
les persones assassinades víctimes 
de la transfòbia i la interfòbia.

Recordem que pots veure les gra-
vacions en vídeo de les darreres 
sessions plenàries en aquest en-
llaç: http://badiadelvalles.seneca.
tv/activity.

Plens municipals
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El Consell Municipal d’Educació de Badia del Vallès és un espai de trobada i 

debat de la comunitat sobre el fet educatiu al municipi i el seu funcionament 

està establert i regulat per un reglament. 

 Educació

Nou reglament del Consell 
Municipal d’Educació

Durant el curs passat, es van 
acordar unes modificacions 
al text vigent per adequar-lo a 
les demandes que la comuni-
tat educativa havia fet arribar 
al Consell. D’aquesta manera, 
es va modificar el reglament 
atenent a la configuració actu-
al dels centres educatius de la 

ciutat (dues llars d’infants, tres 
escoles de primària i dos ins-
tituts). A més, a partir d’ara, 
la periodicitat de les reunions 
s’establirà a la primera sessió 
del consell de cada curs esco-
lar. Amb les noves modificaci-
ons, els tres representants sin-
dicals passen a tenir dret a vot. 

Finalment, i per facilitar la par-
ticipació de tota la comunitat 
educativa, s’obre la possibilitat 
que fins a quatre entitats que 
vulguin participar al Consell 
Escolar, i que així ho hagin ex-
pressat mitjançant una instàn-
cia a l’Ajuntament, passin a 
formar-ne part. 

El text del nou reglament es 
va publicar al Butlletí Ofici-
al de la Província de Barcelona 
el passat 6 de novembre. Podeu 
consultar-lo íntegre al web de 
l’Ajuntament:  (Ajuntament > 
Ordenances i Reglaments mu-
nicipals > Ordenances no fis-
cals > Reglament del Consell 
Municipal d’Educació – Con-
sell Escolar Municipals de Ba-
dia del Vallès).

Premis per al projecte 
Estima’t l’hort, de 
l’escola La Sardana

El projecte Estima’t l’hort, de 
l’escola La Sardana va aconse-
guir el primer premi de la si-
sena edició del Premi Esco-
la, Agricultura i Alimentació 
Ecològica, creat per la Gene-
ralitat de Catalunya i l’associ-
ació Vida Sana. El projecte va 
néixer de la idea d’una mestra 
-que va comptar amb tot el su-
port del claustre- de transfor-
mar l’hort de l’escola en un es-
pai obert i viu a l’hora del pati. 
La Generalitat de Catalunya 
i l’Associació Vida Sana van 
crear aquest premi l’any 2013 
amb l’objectiu de reconèixer 
i donar suport a l’esforç dels 
centres educatius catalans que 
duen a terme actuacions i pro-
jectes relacionats amb l’agricul-
tura i l’alimentació ecològica. 
El guardó va ser lliurat per la 
consellera d’Agricultura, Teresa 
Jordà (a la foto, el moment del 
lliurament).

Així mateix, i dies després, 
una representació de mestres 
de l’escola es va traslladar a 
Madrid per recollir el diploma 
que acreditava el projecte com 
a finalista a la cinquena edició 
del Premio Nacional de Huer-
tos Educativos Ecológicos, or-
ganitzat per la Fundación Tri-
odos i l’associació Vida Sana. 
Aquest guardó s’atorga de for-
ma anual a projectes educatius 
que destaquen per l’ús que fan 
de l’hort com a eina de trans-
missió de coneixements i va-
lors i vol ser un reconeixement 
i una motivació afegida per 
a la comunitat composta del 
professorat, les famílies i les 
associacions que s’impliquen 
al voltant d’un hort ecològic. 
En aquesta edició, han parti-
cipat 102 projectes de tot l’es-
tat. El de La Sardana ha estat 
finalista en la categoria d’edu-
cació primària.

Com ja és tradicional, l’alumnat de ter-
cer de primària de l’escola La Sardana va 
visitar l’Ajuntament el passat 26 de no-
vembre. Allà van ser rebuts per l’alcaldes-
sa, Eva Menor, i el regidor d’Educació, 
Iván Sanz, que els van explicar el funci-
onament del consistori i la feina que s’hi 
fa. Els infants també van fer una visita a 
les dependències la Policia Local. 

L’alumnat de 3r curs de La Sardana visita l’Ajuntament
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Del 19 al 22 de novembre, la nostra ciutat va celebrar la Setmana dels Drets dels Infants, amb multitud d’actes centrats en els 

més petits de la casa. Entre ells, la constitució del nou Consell dels Infants.

El nou Consell dels Infants posa amb l’alcaldessa, alguns membres del seu equip de govern i tècnics d’Infància de l’Ajuntament.

 Infància

Setmana dels Drets dels Infants

El 20 de novembre, es com-
memora arreu el Dia Univer-
sal dels Drets dels Infants. Al 
voltant d’aquesta data, durant 
quatre dies, Badia del Vallès va 
acollir tallers, exposicions, xer-
rades i jocs agrupats en la Set-
mana dels Drets dels Infants. 
Cada un dels quatre dies va es-
tar dedicat a un dret concret: 
el dilluns, el dret a la cultura; 
el dimarts, el dret a la partici-
pació; el dimecres, el dret a la 
igualtat i a la diversitat i, final-
ment, el dijous, el dret al joc. 
Un dels actes centrals d’aques-
ta setmana va ser la constitu-
ció, el dimarts 20 de novem-
bre, del Consell dels Infants 
per al curs 2018-2019. Els 
nous membres del Consell, un 
element de participació que 

busca donar veu als nens i a 
les nenes de Badia del Vallès, 
són alumnes de 5è de primària 
de les tres escoles de la ciutat, 
i es van triar per sorteig entre 
aquells infants que s’havien 
presentat com a voluntaris 

L’acte va tenir lloc a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament i va 
comptar amb la participació 
de l’alcaldessa de Badia, Eva 
Menor, i diversos regidors i re-
gidores del consistori.  En el 
seu parlament, l’alcaldessa va 
agrair al Consell sortint el gran 
treball desenvolupat el curs 
passat, com el vídeo contra 
els estereotips de gènere que 
es va presentar a la Festa Ma-
jor o la campanya de civisme, 
que van dur a terme seguint el 

mandat que els havia assignat 
l’equip de govern. L’alcaldes-
sa també va reconèixer la seva 

implicació i va destacar que 
“una ciutat que escolta els seus 
infants és una ciutat que mira 

el futur”. En aquest sentit, va 
desitjar sort i ànims al nous 
consellers i conselleres.
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Millores al Mercat Municipal

Durant el 2018 s’han dut a ter-
me petites reparacions i millo-
res de manteniment a les instal-
lacions del Mercat Municipal. 
Tot i resultar poc visibles, do-
nat que s’han realitzat en llocs 
que no són de pas o bé fora de 
l’horari obert al públic, aques-
tes actuacions de manteniment 
i millora són molt necessàries 
per garantir el correcte funcio-
nament de l’equipament.

Aquestes actuacions de millora 
han estat: la neteja del sostre i 
pintura del soterrani, la nete-
ja dels canals de ventilació, la 
restauració de les escales metàl-
liques exteriors, la pintura de 

La Cambra de Comerç de Saba-
dell organitza, en col·la boració 
amb dotze ajuntaments de la 
comarca, el Concurs d’Apara-
dors per Nadal, que enguany ar-
riba a la 49a edició. En aquest 
concurs, que té com a temàti-
ca les festivitats nadalenques, hi 
poden participar tots els comer-
ços de la demarcació de la Cam-
bra, entre els quals, el nostre. El 
termini de presentació de pro-
postes va finalitzar el passat dia 
5. Per tal de ser avaluats, els es-
tabliments hauran de tenir els 

aparadors visibles i il·luminats 
dins l’horari de visita del jurat, 
que serà entre el 10 i el 21 de 
desembre, de 9 h a 14 h i de 16 
h a 21 h.

La Cambra de Comerç atorgarà 
tres premis als millors aparadors 
de la demarcació i l’Ajuntament 
de Badia del Vallès un, de 300 
euros, al Millor Aparador de la 
ciutat. Enguany, a més, la Cam-
bra organitza el primer Premi a 
la Millor Campanya Nadalenca 
a les Xarxes Socials, per mitjà de 

la Comissió de Comerç, Interi-
or i Turisme, que compta amb 
el suport dels ajuntaments i la 
col·laboració de les associacions 
de comerciants i dels mercats 
municipals.

Aquest Nadal, compra 
a Badia del Vallès

Ja és en marxa la nova edició 
del Concurs d’Aparadors

Amb l’objectiu de promou-
re el comerç local i d’afavorir 
la compra al nostre municipi, 
l’Associació de Comerciants 
de Badia del Vallès ha tingut 
la idea d’impulsar la campa-
nya “Comprat a Badia del Va-
llès”. Amb aquesta campanya es 
pretén donar valor a les com-
pres realitzades als comerços de 
la ciutat i també fer difusió del 
nostre teixit comercial, ja que 
aquelles persones que rebin un 
regal sabran que ha estat com-
prat a Badia i podran conèixer 
la qualitat dels productes que es 
venen als comerços del poble. 

“Comprat a Badia del Vallès” 
és una campanya de foment del 

comerç local i pretén destacar 
valors tan importants com la ge-
neració de llocs de treball al mu-
nicipi, l’estalvi en transport que 
comporta comprar al poble o 
l’atenció personalitzada i profes-
sional de tots els comerciants de 
Badia del Vallès.  L’Ajuntament 
dona suport a aquesta campa-
nya fent-la extensible a tots els 
comerços del municipi. 

les quatre persianes exteriors 
i de les baranes, el canvi d’il·-
luminació (tipus LED) dels 
quatre accessos al mercat i de 
la rampa, la neteja i adequació 
de les parades buides i recupe-
rades per l’Ajuntament, l’ade-
quació del vestidor dels tre-
balladors, la instal·lació d’un 
servei per a persones discapa-
citades, el disseny d’un “punt 
net” per a tots els concessio-
naris del mercat, la neteja de 
tots el canals, la restauració del 
suport mànega de l’espai de la 
deixalleria, la millora de la se-
nyalització dels espais i la re-
visió i intervenció en els punts 
de goteres del terrat.

Enguany, també s’ha instal·lat la 
quarta màquina d’aire condicio-
nat que ha suposat una impor-
tant inversió de 60.000 euros.

A començament de l’any 2019 
està previst el disseny i la re-
alització d’un obrador a la 
part del soterrani de les instal-
lacions, perquè tots els conces-
sionaris puguin elaborar i ma-
nipular, amb qualitat i segons 
la normativa vigent, els seus 
productes.

Comerç

Al mateix temps que s’inicien 
les obres de l’obrador es pre-
veu la reparació de la junta 

estructural del mercat per tal de 
garantir l’estabilitat de l’equi-
pament.
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En els darrers anys, la bibliote-
ca Vicente Aleixandre ha apostat 
fortament per convidar autors i 
autores al nostre municipi, amb 
la finalitat d’apropar-los al seu 
públic lector i reforçar així la tas-
ca del foment de la lectura a Ba-
dia del Vallès.
Aquesta acció s’emmarca dins 
el treball transversal i en xarxa 
que la biblioteca realitza en col-
laboració amb altres agents mu-
nicipals dins la comissió de lectu-
ra del Pla Educatiu d’Entorn.
Així doncs, en la programació 
del curs d’enguany dels diferents 
clubs de lectura de Badia, està 
prevista la trobada amb 3 autors/
es diferents.
La primera trobada del curs tin-
drà lloc al primer trimestre (15 
de desembre de 2018), i es durà 
a terme al barri de la Barcelone-
ta, on l’autora de “El barri del 

Visites d’autors a 
Badia del Vallès

Els llibres més 
prestats el 2018

sorral”, Begoña García Carteron 
ens farà una ruta literària pel bar-
ri on s’ambienta aquesta novel·la, 
que es va llegir el curs passat al 
Club de Lectura Entre Palabras i 
a Compartim Lectures i que ara 
també han llegit els alumnes del 
Servei Local de Català.
La segona (21 de febrer de 2019), 
com ja és habitual, s’emmarca 
dins la festivitat al municipi del 
Dia Internacional de la Llengua 
Materna. En aquesta ocasió, l’au-
tor convidat serà Pius Alibek, au-
tor del llibre “Arrels nòmades”, 
autobiografia que relata la seva in-
fantesa i joventut a l’Iraq.
Per últim, tancarem el curs 2018-
2019 amb la 4a Trobada de Clubs 
de Lectura de Badia del Vallès (23 
de maig de 2019), amb la visita de 
l’autora barcelonina Tina Vallès, 
Premi Anagrama de novel·la 2017 
amb “La memòria de l’arbre”.

Les visites i xerrades amb els au-
tors convidats són activitats ober-
tes a tota la població del nostre 
municipi que hi estigui interessa-
da. Per saber-ne més simplement 
has de contactar amb la biblioteca 
municipal (93 719 03 94) – (663 
709 712) – (b.badia.va@diba.cat).
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Festa de la Gent Gran

Al matí, una mostra de talents, la 
lectura de poemes participants a 
la Mostra de Poesia i una sessió 
de gimnàstica, van anar acom-
panyats d’un bon esmorzar amb 
xocolata desfeta, preparat i servit 
per persones voluntàries. Ja a la 
tarda, l’acte central va ser, com 
cada any, l’homenatge a les per-
sones de més edat de la ciutat, 
a les quals es va lliurar una pla-
ca commemorativa i tot l’escalf i 
admiració dels presents. Les ho-
menatjades van ser les veïnes de 
Badia Filomena Carmona, Jua-
na Mate i Carmen Serrano. Va 
ser un moment ple d’emotivitat, 
que va comptar amb la presència 
de les famílies respectives, que no 

Un any més, la nostra ciutat va homenatjar els badiencs i les badienques de més edat, en un seguit d’actes 

que van tenir lloc el passat dia 20 d’octubre al Casal d’Avis, emmarcats en la Festa de la Gent Gran

Filomena Carmona, Juana Mate i Carmen Serrano, amb l’alcaldessa Eva Menor i la regidora de Gent gran i Dependència, María José Granados

es van voler perdre aquest meres-
cut reconeixement. La tarda es va 
completar amb un berenar festiu 
i les actuacions de la Coral Sant 
Sebastià, de Polinyà, i del grup 
Maki Maki, que va tancar la jor-
nada fent ballar a tothom.

Xerrades informatives
La setmana dedicada a la gent 
gran ja havia començat amb ac-
tivitats específiques per a aquest 
col·lectiu, concretament amb 
dues xerrades, que també van 
tenir lloc al Casal d’Avis, ofer-
tes per la Creu Roja. La primera 
d’elles estava centrada en els pri-
mers auxilis a la llar i la segona, 
en el dolor i els remeis naturals.
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Badia del Vallès diu prou a la violència masclista

El 25 de novembre, la plaça de 
les Entitats de Badia va acollir un 
acte de sensibilització i denúncia 
amb motiu del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. Més d’una cin-
quantena de persones van desafi-
ar el fred i l’amenaça de pluja per 
reivindicar una societat lliure de 
violència cap a les dones.

En el seu discurs d’obertura de 
l’acte, l’alcaldessa de la ciutat, Eva 
Menor, va fer palès el seu males-
tar pel fet que, al nostre país, les 
morts per violència de gènere, 
des que es comptabilitzen (l’any 

2003), superen de molt les morts 
pel terrorisme d’ETA i va afegir 
que per posar fi a aquest proble-
ma, que ens afecta a totes i a tots, 
cal voluntat política.

Seguidament, es van donar a 
conèixer els tres cartells gua-
nyadors del II Concurs Gràfic 
per la No-violència Masclis-
ta. El primer premi va ser per a 
“Capaç”, de Cristina Martínez. 
El segon, per “Grito silencio-
so”, d’Andrea Gómez. I, el ter-
cer, per “Ojalá algún día”, de 
Carlos. Els cartells guanyadors, 
amb continguts que fomenten 

valors contraposats a les violèn-
cies masclistes, serviran com a 
material de prevenció i sensibi-
lització al municipi. 

L’entitat de dones Trenquem el 
Silenci va presentar la perfor-
mance Zapatos Rojos, amb  un 
parell de sabates vermelles per 
cada dona i criatura assassinades 
pel masclisme. Les persones as-
sistents van poder passar pel mi-
cròfon i llegir una frase de lluita 
contra aquesta xacra, que van in-
tercanviar pels noms de les víc-
times, per acabar, així, amb un 
missatge en positiu.

També va haver-hi un moment 
per explicar el projecte (S)ex-
pertes, un projecte de coeduca-
ció sobre feminismes, dut a ter-
me per un grup de joves (dones 
i homes) d’entre 14 i 26 anys. 
Després de les actuacions a càr-
rec de Lucía Garrancho y Mar-
ta Gamero, que van portar una 
mica de calidesa amb les seves 
veus al fred del matí, va arribar el 
moment de llegir el manifest re-
ivindicatiu, lectura que van pro-
tagonitzar badienques de totes 
les edats. També va haver-hi un 
missatge final traduït a llengua 
de signes.

Cartell guanyador del 1r premi del concurs 
gràfic: Capaç, de Cristina Martínez
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L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Badia del Va-
llès L’Oreneta és en actiu des de 
fa 6 anys i actua en coordinació 
amb l’Ajuntament mitjançant 
convenis. L’any passat van fer 36 
serveis a Badia i a moltes altres 
poblacions. Francisco García i 
Edu López conviden a les perso-
nes a què es facin voluntaris per-
què la recompensa és enorme.

Què us agrada més de la vos-
tra tasca?
La satisfacció personal d’ajudar la 
gent. Si passa qualsevol incidèn-
cia en esdeveniments públics com 
festes majors o curses, sempre hi 
haurà una persona de Protecció 
Civil en el lloc per atendre-la.

Sou a les principals activitats 
col·lectives de Badia
Sí, i sempre que s’activen plans 
de protecció. Ajudem molt a la 
Guàrdia Urbana, a tallar car-
rers, a regular el trànsit. La col-
laboració amb la Policia Local de 
Badia és perfecta. El nostre tèc-
nic, el sergent Óscar Chamorro, 
és molt bo. Hem tingut una gran 
sort en tenir-ho. A més, hem fet 
una connexió molt bona.

Quan hi ha una urgència, com 
us organitzeu amb el servei 
d’Emergències?

“Als voluntaris de Protecció Civil ens omple ajudar, 
veure la cara dels pares quan trobem al seu fill”

FRANCISCO GARCÍ I EDU LÓPEZ

Entrevista a dos membres de l’AVPC Badia del Vallès L’Oreneta

Nosaltres no som els que respo-
nem a una urgència, primer hem 
de cridar al SEM. Però tenim un 
curs de primers auxilis, un sani-
tari, així que, si és necessari, po-
dem atendre en primera instància 
a una persona que li passi alguna 
cosa. Quan es perd un nen o una 
persona gran, Protecció Civil som 
els primers i som qui avisen a la 
policia, al SEM. De fet, en festes 
majors hem fet urgències greus, i 
amb la nostra intervenció, hem 
pogut salvar alguna vida. Hi ha-
via un noi de 16 anys que s’havia 
tallat accidentalment una artèria 
de la cama. Vam avisar el SEM 
però podien trigar una mica a 

arribar, així que el vam atendre 
directament. Havia perdut un li-
tre de sang i estava pràcticament 
en xoc. Com portem material 
d’hemostàsia, li vam fer un em-
benatge fins que van arribar els 
companys del SEM.

Com us rep la població de Ba-
dia?
Ara ja se’ns coneix bastant, an-
tigament no. Ara ja saben què 
fem, ... És una cosa que, perso-
nalment, a un voluntari li omple. 
Poder ajudar a algú, quan trobes 
a una criatura, veure la cara dels 
pares... A la festa major d’aquest 
any vam repartir 250 polseres per 

a nens, vam fer una campanya de 
sensibilització perquè no es per-
dessin les criatures. Des del CE-
CAT, es va fer en l’àmbit de tot 
Catalunya i, aprofitant que era 
festa major, ens van donar 250 
polseres, on posàvem el nom del 
nen i el telèfon. Vam fer un re-
gistre, cada nen tenia un número 
amb un gomet així que, encara 
que s’hagués esborrat el telèfon, 
podies localitzar la seva família. 
A més, es poden conservar, ser-
veixen per quan van amb el col-
legi d’excursió o a la platja.

Com valoreu la situació actual 
del vostre equip?

 Ens ha costat arribar fins aquí, 
fer un equip bo, però ara ho 
hem aconseguit i som operatius. 
En l’àmbit de Catalunya, estem 
molt bé considerats. Som els que 
menys pressupost tenim del Va-
llès. Comptem amb un pressu-
post de 2.200 euros. Aquest any, 
amb l’ajuda de 2.000 euros més 
de la Diputació, aconseguida grà-
cies a la gestió del tècnic munici-
pal, hem tingut gairebé el doble.

Quins plans teniu per a l’any 
vinent?
El nostre propòsit l’any que ve és 
començar a impartir campanyes 
en els col·legis. Però ho hem de 
compaginar amb la nostra feina i 
ens costa. Ens falta gent. Som 12 
en l’associació, però d’operatius, 
en tenim 8. Una de les persones 
de l’equip és en cadira de rodes, 
però és molt útil. Atén les perso-
nes a la carpa, gestiona l’emisso-
ra, dóna consells a les persones 
que s’apropen. Qualsevol perso-
na pot fer alguna cosa, qualsevol 
cosa petita, tothom val per aju-
dar en alguna cosa.

Si vols ser voluntari i col·laborar 
amb l’AVPC Badia del Vallès 
L’Oreneta, pots contactar-los als 
telèfons 619 66 25 28 i 605 73 
15 45, o en el correu electrònic 
avpcbadiaoreneta@gmail.com.


