
 
 
PLA D’ACCIÓ LOCAL BADIA DEL VALLES              ACTA 
GRUP CENTRAL DE DEBAT SESSIÓ 6 - 19/07/2017   pàg.1 

 

GRUP CENTRAL DE DEBAT - SESSIÓ 6 
DATA I HORA: dimecres 19 de juliol 2017, 18:30-20:30 
LLOC: sala de plens de l’Ajuntament de Badia del Vallès 
1. OBJECTIUS  
- Fer el retorn i valoració de la presentació amb el Grup Ampliat el 28 de juny 
- Compartir les propostes recollides al Grup Central de Debat, la sessió amb la ciutadania i el 

Grup Ampliat i conèixer les accions i projectes de l’Ajuntament relacionades 
- Identificació dels dos posibles blocs de treball i següents passos. 

 
2. CONVOCATÒRIA   

Assitents (11): 

Mireia Peris - Àrea Metropolitana de Barcelona  Daniel Serrano - Aj. de Badia del Vallès 
Isabel Tomé - Àrea Metropolitana de Barcelona  Salvador Alvià - Aj.de Badia del Vallès 
Joan Caba - Àrea Metropolitana de Barcelona  Alexandra Dufour - Aj. de Badia. 
Mar Medina - Aj. de Badia del Vallès  Marta Vicenç - Aj. de Badia del Vallès 
Amalia Frutos - veïna  Cristina Mera - veïna 
  Sonia Polo - Raons Públiques 
   
 Facilitació (Ajuntament de Badia del Vallès): 
Pilar Argibay - Aj.de Badia del Vallès 

 
3. GUIÓ (45’) 

  RESP.  MAT. 

10’  Benvinguda i explicació del contingut de la sessió  Pili   

10’  Retorn i valoració de la sessió del grup ampliat 
Resum de la sessió (desenvolupament i contingut). Ronda de valoració 
individual i recopilació de les propostes / contingut recopilat. 

Tots   

40’  Presentació dels projectes i accions de l’Ajuntament 
Es presenten els projectes i accions que està desenvolupant l’Ajuntament 
relacionats amb les propostes recollides al GCD, a la sessió oberta i al grup 
ampliat. 

Dani   

15’  Identificació dels blocs i propers passos 
S’agrupen les accions i temes de treball en dos blocs (espai públic, espai 
edificat) i es plantegen els propers passos a seguir. 

Pili   

10’  Tancament  de la sessió   Tots   
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DESENVOLUPAMENT: 

1. Benvinguda i explicació del contingut de la sessió. 

S’explica el contingut de la sessió: retorn i avaluació de la sessió oberta, priorització de les 
temàtiques de la diagnosi compartida tot incorporant les propostes recollides en la sessió oberta. 

 

2. Retorn i valoració de la sessió de presentació amb el Grup Ampliat. 

Es fa un petit relat de la sessió mitjançant fotos de la presentació i una pexplicació per part de les 
persones assistents: 

A l´acte de dimecres passat es van explicar, entre d´altres, els resultats d´aquesta primera fase, 
que està a punt de finalitzar. A partir d´ara, s´iniciarà la fase de concreció de propostes de canvi i 
definició de la seva implementació futura. 

En la seva intervenció, l´alcaldessa, Eva Menor, va recordar el paper transformador dels 
ajuntaments: “som i sempre hem estat motor de canvis. Som l´administració més propera i, per 
tant, els que coneixem de primera mà les realitats, necessitats i oportunitats dels nostres 
territoris”. I va afegir que “és fonamental incorporar la ciutadania en els processos de 
transformació i readaptació dels nostres models de ciutat”. 

Al seu torn, la veïna de Badia Cristina Mena va coincidir a posar en valor el paper de la ciutadania a 
l´hora de dur a terme aquest projecte i va reivindicar “l´orgull de barri”. Mena va reconèixer que el 
projecte “m´ha tornat la il·lusió de viure a la meva Badia” i va assegurar que “una Badia millor és 
possible, tot i que no és gens fàcil”. Mena va concloure amb un anhel: “que les noves generacions 
se sentin orgulloses de la nostra ciutat”. 

Per la seva banda, el director d´Urbanisme de l´AMB, Josep Maria Carreras, va destacar la 
importància de la participació, una participació “que va de baix a dalt”. Carreras va reclamar la 
participació de la ciutadania “com a elements actius” i no merament consultius i va afegir: 
“aquesta és la veritable transformació”. 

La responsable de desgranar la part tècnica del projecte, la coordinadora de l´Àrea d´Urbanisme de 
l´Ajuntament, Marta Vicens, va explicar les tres fases del procés (diagnosi, estratègia i propostes) i 
els tres blocs temàtics amb els quals s´ha treballat (Ciutat connectada, Ciutat saludable, Ciutat 
inclusiva). 

 

3. Presentació dels projectes i accions de l’Ajuntament 

A partir de les fitxes informatives que s’han preparat per a la realització de l’anàlisi, es fa una 
repassada dels diferents temes que estan relacionats amb cada “grup de fitxes”. Aquestes s’han 
de connectar amb els blocs temàtics (Ciutat connectada, Ciutat saludable, Ciutat inclusiva) per tal 
de poder tancar la diagnosi i tenir un mapa de les accions que ja s’estan desenvolupant en cada 
àmbit. 

Edificacions 

Blocs / Habitatges en planta baixa / Activitats plantes baixes / Equipaments / Ús i cost dels 
equipaments /  Estat dels equipaments /  Manteniment /  Amiant /  Preu i tinença dels habitatges / 
Hipoteques i desnonaments / Projecte pilot de rehabilitació energètica / Projecte Badia NZEB / 
Replantejament de plantes baixes  
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Edificacions i Espais públics 

Densitats / Estratègia global per a la sostenibilitat a Badia del Vallès  

Espai lliure 

Funcions de l’espai lliure / Utilització de l’espai públic / Vandalisme / Barreres / Espai dedicat als 
cotxes / Brutícia a la ciutat / Contaminació / Modificació puntual pla general metropolità al front 
del riu sec 

Mobilitat 

Jerarquia viaria / Transport públic i bicis / Pla de mobilitat  

 

D’aquests temes, Daniel Serrano explica quins son els projectes municipals que en l’actualitat 
estan en marxa: 

- Projecte pilot de rehabilitació energètica 
- Projecte Badia NZEB 
- Replantejament de les plantes baixes del municipi 
- Estratègia global per a la sostenibilitat a Badia del Vallès 
- Pla de mobilitat 
- Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del Riu Sec. 

 

4. Identificació dels blocs de treball i propers passos 

Després d’un petit debat, s’arriba a la conclusió que els dos grans blocs en els quals es pot 
organitzar el treball de la segona fase (disseny de propostes i estratègies d’actuació) són, 
fonamentalment, els següents: 

- Espai públic 
- Edificacions 

S’acorda que a la propera sessió s’iniciarà el treball sobre un dels dos temes, que s’acabarà de 
decidir amb  la resta de membres del Grup que no son a la sessió abans del GCD-7. 

 

5. Tancament 

 

 


