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Busques feina? Vine al Servei d’Inserció 
Laboral i Ocupació de l’Ajuntament!

Si estàs buscant feina i no saps 
per on començar o fa temps 
que en busques i no en trobes, 
vine al Servei d’Inserció Laboral 
i Ocupació de l’Ajuntament, a 
l’Edifici El Molí. Et podràs ins-
criure a la Borsa de Treball, con-
sultar informació i rebre assesso-
rament per trobar feina.

El Servei d’Inserció Laboral i 
Ocupació de l’Ajuntament et 
pot ajudar si tot just ara has co-
mençat a buscar feina i no saps 
per on, fa molt temps que bus-
ques feina i ja no saps que més 
pots fer, envies el teu currícu-
lum a molts llocs però no et tru-
quen per fer cap entrevista, vols 
fer un canvi professional però 
no saps quin, ni com fer-ho, i 
per rebre assessorament sobre 
qualsevol altre aspecte relacionat 

amb el teu perfil professional.
No dubtis en adreçar-te al Ser-
vei d’Inserció Laboral i Ocupa-
ció per inscriure’t a la borsa de 
treball XALOC i treure’n profit 
de l’Espai de Recerca Activa de 
Feina (ERAF), així com d’altres 
recursos professionalitzadors 
que podràs trobar al Servei.

Per què et pot ser útil l’ERAF?

• A l’Espai de Recerca Activa de 
Feina pots trobar una sèrie de 
recursos que t’ajudaran en la 
teva recerca de feina:

• Mural amb algunes de les 
ofertes de feina actualitzades 
setmanalment.

• Mural amb resum de les acci-
ons formatives que es fan des 
del Servei i altres recursos for-
matius del Vallès.

• Llistat amb les ofertes de feina 
destacades per sectors.

• Llistat d’empreses de treball 
temporal.

• Llistat d’empreses per sectors 
del Vallès.

• Premsa diària.
• Plantilles per a fer el Currícu-

lum..
• Plantilles per a fer Cartes de 

presentació.

A més, tens a la teva disposició 
una tècnica d’orientació per 
assessorar-te i guiar-te en l’ús 
d’aquests recursos, a més d’ori-
entar-te en el teu perfil profes-
sional i en la millora de com-
petències.

Si busques feina, no dubtis en 
adreçar-te a les oficines del ser-
vei per informar-te’n:

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL I OCUPACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

Edifici El Molí – 1a planta
Av. Costa Blava, s/n – 08214 Badia del Vallès
HORARI ERAF: Dilluns, dimarts i dimecres de 9.30 a 13.30 h.
Vine i obre’t camí en el món laboral!
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Reunió amb el conseller de Territori de la 
Generalitat per a la millora dels edificis de Badia

Una delegació de l’Ajuntament de Badia, 
encapçalada per l’alcaldessa, Eva Menor, es 
va reunir el 30 de setembre amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat, Damià Calvet, per tractar sobre les mi-
llores que cal realitzar al parc d’habitatge de 
Badia del Vallès, amb la retirada de l’ami-
ant i la reactivació del Pla Director d’Obres 
Revisat com a eixos principals. Altres temes 
que es van posar en comú van ser la pos-
sibilitat de dur a terme plans d’ajuda per a 
millores de les llars des d’un punt de vista 
d’eficiència energètica i la posada en marxa 
d’un conveni per a la creació de l’Oficina 
Local d’Habitatge i Rehabilitació.

El conseller es va mostrar molt receptiu a les 
propostes de l’alcaldessa i va fer palesa la seva 
intenció de fer tot el que estigui en la seva mà 
per millorar les condicions dels habitatges i, 
sobretot, pel que fa a la presència d’amiant a 
les estructures dels edificis. També va comen-
tar que, en l’àmbit d’acció política del Go-
vern català, cercaria complicitats per solucio-
nar els problemes pendents.

Reactivació del PDOR a Badia

A la reunió també es va tractar sobre la reac-
tivació del Pla Director d’Obres Revisat, per 
a la substitució de les galeries d’amiant en els 
edificis lineals i d’estrella per balcons. Aquest 
pla, que s’havia aturat els darrers anys a cau-
sa de la crisi econòmica, facilitava que la Ge-
neralitat es fes càrrec del 75% de les despe-
ses per a aquestes obres. La seva reactivació 
permetrà continuar amb la retirada d’aquests 
elements d’amiant dels habitatges de Badia.

Conveni per a la creació de l’Oficina Local 
d’Habitatge i Rehabilitació

El conseller també es va comprometre a po-
sar en marxa un nou conveni per a la creació 

de l’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació. 
Aquesta oficina serà el punt específic per aten-
dre la ciutadania en temes com el PDOR, les 
ITEs dels edificis i per a la retirada de l’amiant.

Un cop finalitzada la reunió, Eva Me-
nor va declarar que “ha estat una trobada 
molt profitosa que obre importants possi-
bilitats per a la solució de problemes que 
Badia arrossega des de fa massa temps”. 
Segons l’alcaldessa de Badia, “aquesta re-
unió facilita la col·laboració entre dife-
rents administracions, fonamental per 
posar solució a problemes com el de 
l’amiant i obre a Badia un gran nombre 
d’oportunitats de futur”.

La Comissió de Territori del Parlament 
de Catalunya aprova per unanimitat la 
resolució “Badia lliure d’amiant”

Tres dies després de la reunió amb el con-
seller, la Comissió de Territori del Parla-
ment de Catalunya va aprovar ahir per 
unanimitat la resolució “Badia lliure 
d’amiant”. Pots veure 

Aquesta resolució va ser presentada el 
mes de febrer d’enguany pel diputat Pol 
Gibert i pel grup socialista de Badia del 
Vallès, un mes després que el diputat Gi-
bert es reunís amb l’alcaldessa Eva Me-
nor, que li va transmetre les necessitats 
de Badia en matèria de finançament, 

seguretat ciutadana, habitatge, i les pro-
postes de futur per a la ciutat. En aquest 
enllaç es pot consultar la informació que 
es va publicar al web municipal quan va 
tenir lloc aquella reunió. (http://www.ba-
diadelvalles.cat/document.php?id=7046)

La Comissió de Territori del Parlament 
de Catalunya va aprovar per unanimitat 
la resolució que denúncia el problema de 
l’amiant a Badia i que “insta al Govern de 
la Generalitat a redefinir el PDOR en el 
sentit de finançar la retirada de l’amiant, 
en aquells casos que calgui”.

Aquesta resolució, i el fet que hagi estat 
aprovada per unanimitat dins de la Co-
missió de Territori del Parlament, reco-
neix públicament el problema per part de 
l’òrgan que exerceix la potestat legislativa, 
aprova els pressupostos i controla i im-
pulsa l’acció política de govern.

L’alcaldessa de Badia, Eva Menor, ha vol-
gut transmetre que “totes aquestes fites 
que estem aconseguint han estat possibles 
gràcies a la unitat d’acció de l’Associació 
de Veïns i de l’Ajuntament, a través de la 
Comissió de l’Amiant, i gràcies, sobretot, 
als contactes d’alt nivell que hem fet des 
del consistori amb altres administracions 
per conscienciar-los de la importància 
d’oferir ja solucions a les necessitats ina-
jornables de la nostra ciutat”.
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Nou servei de recollida de residus, amb 
més freqüència i noves màquines 

Amb el nou operador, la fre-
qüència de recollida de residus 
s'aplicarà immediatament. El 
nou contracte duplica la freqüèn-
cia de la recollida d'envasos i 
augmenta la freqüència de la re-
collida de paper i cartó, que es 
farà dos cops les setmanes parells 
i un cop, les senars.

La resta de millores s'aniran apli-
cant progressivament.

El servei l'oferirà l'empresa Ascan 
Servicios Urbanos, S.L., que ha 
estat l'adjudicatària per un import 
anual d'1.130.566,24 euros (IVA 
inclòs), amb un increment del 
5,4% respecte al contracte anteri-
or. El contracte és per 8 anys, amb 
2 més en què pot ser prorrogat.

Nous contenidors i vehicles 
elèctrics

La substitució de tots els conte-
nidors per uns altres de més ca-
pacitat es realitzarà en un perío-
de d'entre 2 i 3 mesos. També se 
substituirà la totalitat dels vehicles 
en un termini de 6 mesos. Alguns 
dels nous vehicles seran amb mo-
torització elèctrica.

Un gran nombre de millores en 
el servei

Entre les millores que oferirà el 
nou contracte, citem:

• Renovació i reubicació de tots 
els contenidors de càrrega la-
teral: S'unifica la tipologia, la 
qual inclou prestacions pel que 
fa a l'accessibilitat (pedal i mà-
nec). En la reubicació proposa-
da s'ha intentat minimitzar al 
màxim l'afectació de les places 
d'aparcament.

• Renovació de tots els vehicles 
i maquinària.

• Previsió mínima del 5% de l'es-
toc de contenidors per a substi-
tuir els que estiguin en mal estat.

• Neteja de grafitis i retirada de 
cartells de la via pública (mí-
nim 5 jornades anuals amb 2 
operaris).

• Neteja viària manual diària del 
carrer Algarve.

• Reforç del servei de neteja du-
rant la temporada de caiguda 
de fulles (mínim de 12 jorna-
des anuals).

• Recollida de la fracció de vi-
dre (així, a l'hora del mante-
niment, la mateixa empresa 
haurà d'assumir la responsabi-
litat de mantenir en condici-
ons òptimes totes les zones de 
contenidors).

• Recollida de tòners en equipa-
ments municipals.

• Equip d'hidropressió per a la 
prestació del servei en el mu-
nicipi.

• Desbrossadora i dos bufadors 
elèctrics per a la prestació del 
servei en el municipi.

• Increment de la freqüència de 
la recollida de la fracció paper 
i envasos. Actualment la reco-
llida de paper es realitza els di-
marts i la d'envasos els dijous. 
En el nou contracte es dupli-
ca la freqüència de la recollida 
d'envasos i quant a la recollida 
de paper/cartó es realitzarà dues 
vegades les setmanes parells i 
una vegada a la setmana, les set-
manes senars.

• Recollida de voluminosos di-
marts, dijous i dissabte, i re-
pàs de contenidors (desborda-
ments), de dilluns a dissabte.

• GPS en tots els vehicles i ma-
quinària per facilitar el seu se-
guiment i control.

• Adequació de la zona de conte-
nidors del Mercat municipal.

• Implantació de la recollida se-
lectiva en el mercat ambulant.

• Neteja de mobiliari urbà (pa-
pereres, bancs i fonts) sense 
cost afegit.

• Les papereres es netejaran i 
desinfectaran trimestralment 
amb equip d'hidropressió.

• Retirada d'animals morts de 
la via pública.

• Neteja, desinfecció i reposició 
de la terra dels pipicans.

• Neteja i recollida de residus 
en els actes i esdeveniments 
que se celebren en el munici-
pi al llarg de l'any sense cost 
extra. Els dies festius que obri 
el Mercat municipal també es 
consideren inclosos.

• Bossa de mínim 50 hores anu-
als per a serveis extres.

• Els operaris hauran de comu-
nicar diàriament qualsevol in-
cidència que detectin (desbor-
daments, contenidors en mal 
estat, papereres trencades, etc.).

• Cost d'aplicació del servei de 
Línia Verda, inclòs en el con-
tracte.

• Durant la Festa Major es faci-
litarà a totes les parades conte-
nidors específics per a reciclar 
l'oli usat.

Obligacions de condicions 
socials, laborals i 
mediambientals

El contracte també contempla 
obligacions especials en les condi-
cions socials, laborals i mediambi-
entals.

Així, fomentarà la contractació 
necessària o de substitució entre 
persones amb dificultat de contra-
ctació, com:

• Aturats de llarga durada, majors 
de 45 anys o joves que busquin 
la seva primera ocupació.

• Dones víctimes de violència de 
gènere

• Persones amb dificultat de tro-
bar feina per la seva condició se-
xual o expressió de gènere

• Persones amb dificultat de rein-
serció social i treball.

El servei disposarà d'un pla 
d'execució mediambiental del 
contracte i d'un pla de control de 
l'absentisme.

Les millores aportades per la 
nova concessionària

A més de les millores ja incorpo-
rades en el contracte, en el procés 
d'adjudicació la concessionària ha 
aportat les següents millores de 
servei a la resta de criteris quanti-
ficables automàticament:

• Incorporació d'una tercera es-
combradora petita per reforçar 
la neteja de vials i interblocs.

• Oferta econòmica del materi-
al ja amortitzat, propietat de 
l'Ajuntament (contenidors i 
maquinària) per  37.000 euros.

• Adequació amb pintura i senya-
lització amb pilons laterals de 
les àrees de contenidors.

• Increment del 0,25% destinat 
a campanyes de comunicació. 
Per tant, en total, destinaran un 
1,25% del pressupost anual.

• Increment de 50 hores addicio-
nals al nombre d'hores del ser-
vei de neteja en festes i en actes 
públics.

• Increment en 5 jornades el 
servei de neteja de pintades 
i retirada de cartells de la via 
pública.

• Increment en 12 jornades el 
servei de recollida de fulles.

• Increment de l'estoc de conte-
nidors en un 5%.

• Reposició anual de 20 papere-
res i papereres canines.

• Increment en 5 jornades el 
servei de brigada d'interven-
ció immediata.

Durant el canvi de gestió entre les 
dues concessionàries alguns serveis 
s'aniran posant en marxa progres-
sivament, com el nou telèfon gra-
tuït de recollida de voluminosos, 
que Ascan ens facilitarà ben aviat. 
Anirem informant a mesura que 
aquests serveis es vagin activant.

Dimarts 1 d'octubre, s'ha iniciat el nou servei de recollida de residus i de neteja viària, amb major freqüència de pas en la recolli-

da i la incorporació d'una tercera escombradora, entre moltes altres millores.
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Finalitzada la remodelació de l’aparcament 
públic de l’edifici Antonio Machado

L’aparcament consta de 49 pla-
ces senyalitzades, 38 en format 
de bateria i 11 en cordó, que res-
segueixen els límits de la parcel-
la. Al terra de totes les places es 
fa servir un sistema de paviment 
drenant, que consta de juntes 
vegetals entre els llambordins 
que filtren l’aigua de pluja de 
manera natural. Sota les places 
hi ha un sistema de drenatge.

Aquest sistema, a més de ser 
una solució més econòmi-
ca, més efectiva i que evita la 
instal·lació de reixes, soluci-
ona els basals d’aigua que es 
produïen fins ara a la zona, ja 
que drena de manera més con-
tinuada i sense sobrecarregar 
el sistema de clavegueram. A 
més, els materials del terra de 
les places eviten el sobreescalfa-
ment que es produeix a l’estiu, 

a diferència de llocs on s’ha-
gi fet servir materials de cons-
trucció més tradicionals.

El terra que no estigui destinat 
a places d’aparcament té un pa-
viment amb acabat de formigó 
que impermeabilitza la zona i 
dirigeix l’aigua a les zones dre-
nants. Aquest material també se 
sobreescalfa menys que l’asfalt.

Cal destacar que el projecte 
ha estat redactat íntegrament 
per tècnics municipals, no s’ha 
subcontractat el disseny a un 
despatx extern.

Les obres de remodelació de 
l’aparcament s’han programat 
durant els mesos d’estiu per in-
terferir el menys possible amb 
les activitats i cursos que es 
duen a terme a l’edifici El Molí.

S’ha reobert l’aparcament públic de l’edifici Antonio Machado, totalment remodelat i amb solucions constructives, com les juntes 

vegetals a les places d’aparcament, que, a banda de ser estèticament més agradables, milloren el drenatge de la zona i són més 

adequades per a les condicions climàtiques de Badia.
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Eva Menor: “No ens sotmetrem 
a les amenaces d’Endesa”

En resposta a aquesta carta, que 
han rebut molts ajuntaments a 
banda de Badia, s’han coordi-
nat una sèrie d’accions conjuntes 
per part de totes les institucions i 
consensuades amb les entitats del 
Tercer Sector per exigir a Ende-
sa una solució definitiva, fruit del 
consens i no d’exigències unilate-
rals de la companyia.

En aquest sentit, l’alcaldessa de 
Badia va participar en la reunió 
convocada per la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, Nú-
ria Marín, en la qual es va traslla-
dar un missatge de tranquil·litat 
als ajuntaments i es va donar la 
instrucció “que no es pagui ab-
solutament res a Endesa perquè 
aquest és un tema que hem de 
treballar conjuntament les admi-
nistracions, començant i liderant 
per la Generalitat de Catalunya, 
que és la competent en matèria 
de serveis socials a Catalunya”.

La reunió va tenir lloc a l’Es-
pai Francesca Bonnemaison de 
Barcelona i va comptar amb la 
presència de prop de 150 ajun-
taments.

Marín va traslladar a tots els 
municipis de Barcelona que 
“no facin res de forma unilate-
ral”; afegint que “no és un tema 

A finals de juliol, l’Ajuntament de Badia va rebre una carta d’Endesa que reclamava el pagament d’un suposat deute de ciuta-

dans de Badia, amb l’amenaça que, si l’Ajuntament no feia efectiu el 50% de l’import, es procediria al tall del subministrament 

a aquestes persones. El 4 de setembre, l’alcaldessa de Badia, Eva Menor, va participar en una reunió convocada per la Diputa-

ció de Barcelona per establir accions coordinades envers aquesta amenaça.

a resoldre des de cada munici-
pi” i remarcant que la Diputa-
ció de Barcelona ja s’ha posat 
“en contacte amb les adminis-
tracions i l’empresa que ha en-
viat aquesta carta”.

Així mateix, la presidenta de la 
Diputació va explicar que les 
cartes s’han enviat “en un to que 
considerem inadequat, amena-
çant amb el tall del subminis-
trament dels veïns i veïnes que 
estan afectats per aquesta qües-
tió de la pobresa energètica”; a 
més de recordar que, a principis 
d’agost, “era un moment inade-
quat per enviar una carta a tots 
els municipis que s’acabaven de 
constituir”.

No obstant, Marín va voler de-
tallar que “el més senzill i més 
fàcil és que haguessin enviat una 
carta a la Generalitat de Catalu-
nya i no als centenars d’alcaldes 
i alcaldesses”.

L’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor, va declarar que considera 
que “una companyia de serveis 
no pot exigir unilateralment a 
l’Ajuntament el pagament del 
50% d’un suposat deute fent 
servir un to amenaçador”. Eva 
Menor va explicar que les acci-
ons conjuntes dels ajuntaments 

i altres administracions i enti-
tats del Tercer Sector “demostren 
la raó de la nostra reivindicació 
i la força social que ens empara 
davant d’accions inadmissibles”. 
L’alcaldessa també va explicitar 
que “l’Ajuntament no se sotme-
trà a les amenaces d’Endesa que, 
amb la Llei a la mà, no pot tallar 
la llum a persones o famílies en 
situació de vulnerabilitat”.

La reunió va comptar amb la 
intervenció de la presidenta de 
l’Àrea de Cohesió Social, Ciuta-
dania i Benestar, Lluïsa Moret, i 
van assistir l’Associació Catala-
na de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la 

Taula Tercer Sector i l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica.

Suport específic per combatre 
la pobresa energètica des del 
2016

La lluita contra la pobresa energè-
tica ha estat un dels eixos estratè-
gics de la Diputació de Barcelona 
en els últims anys. Com a resposta 
a la creixent necessitat d’una part 
de la població, la Diputació de 
Barcelona va impulsar el 2016 un 
programa específic per combatre 
aquesta situació.

Cal recordar que, ara fa dos anys, 
la Diputació de Barcelona ja va 
promoure conjuntament amb la 

Generalitat, les diputacions de 
Girona, Tarragona i Lleida, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, la 
Federació de Municipis de Cata-
lunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, un protocol de conve-
ni per fer front a aquesta situació, 
document que no va ser acceptat 
per les empreses energètiques.

La Llei aprovada al Parlament de 
Catalunya 24/2015 estableix el 
principi de precaució i assegu-
ra el dret d’accés als subminis-
traments bàsics d’aigua potable, 
gas i electricitat a les persones i 
unitats familiars en risc d’exclu-
sió social, evitant el tall d’aquests 
subministraments.

Fotografia de la reunió d'ahir, en què van participar alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Barcelona. Fotografia: Òscar Ferrer/Diputació de Barcelona
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60 estudiants d’arquitectura de l’ETSAV 
projectaran millores urbanístiques a Badia del 
Vallès, mitjançant un conveni amb l’Ajuntament 

A l’acte també van assistir el ti-
nent d’alcaldessa primer i res-
ponsable de l’Àrea de Presi-
dència, Planificació Estratègica 
i Regeneració Urbana, Rafael 
Moya, i l’arquitecte de l’Ajun-
tament que farà d’enllaç del 
projecte, Daniel Serrano, espe-
cialitzat en intervenció soste-
nible en el mitjà construït i en 
polítiques d’habitatge. 

L’objectiu del conveni és faci-
litar als estudiants d’arquitec-
tura de l’ETSAV la possibilitat 
de teoritzar i planificar nous es-
cenaris que millorin el metabo-
lisme social del municipi, tre-
ballant temàtiques relacionades 
amb l’urbanisme, l’habitatge i 
la sostenibilitat. 

En la seva intervenció, l’alcal-
dessa de Badia, Eva Menor, va 
destacar els beneficis que el con-
veni aporta tant a l’ajuntament 
com a la universitat: “Per a la 
universitat, i per a vosaltres, que 
sou els i les arquitectes del futur, 
és una oportunitat de participar 
en un cas d’estudi real on s’estan 
promovent i executant projectes 
de millora de l’entorn urbà. Per 
a la universitat, com a entitat, és 
una forma d’aconseguir una in-
tegració efectiva en el territori i 
de demostrar el seu valor social. 
Finalment, pel que fa a l’ajunta-
ment, comptarem amb la vostra 
visió, externa i nova del muni-
cipi, amb l’aportació d’idees que 
es podran aplicar als projectes 
vigents i ser l’origen per impul-
sar-ne de nous”. 

En representació de l’ETSAV, 
va prendre la paraula la profes-
sora Rosa Rull, que va confes-
sar sentir-se “emocionada per 
l’interès demostrat en aquest 
projecte”. Rull, responsable 
d’un dels tres tallers, va insis-
tir que la intenció ha de ser fer 
propostes que donin resposta 
a les necessitats del municipi 

La Biblioteca Municipal de Badia del Vallès va acollir la presentació del conveni de col·laboració entre l’Escola Tècnica 

d’Arquitectura Superior del Vallès (ETSAV) i l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb la participació dels professors Xavier Van-

cells, Francesc Pla i Rosa Rull; d’alumnat de l’escola que participarà en el projecte, i de l’alcaldessa de Badia, Eva Menor. 

sense caure en paranys com la 
gentrificació, i que “la ciutat, 
més que bonica, ha de ser útil”.

A continuació, es va produir 
un animat torn de preguntes a 
l’alcaldessa per part dels estudi-
ants, que van demostrar el seu 
interès per conèixer les carac-
terístiques de Badia del Vallès. 
Un cop finalitzat l’acte, molts 
dels estudiants van decidir fer 
una primera visita per conèixer 
Badia del Vallès.

Un ambiciós projecte: Per pri-
mer cop, tres tallers de l’ET-
SAV treballaran sobre un mu-
nicipi

Per primer cop en la història 
d’aquesta facultat d’Arquitectu-
ra hi haurà tres tallers de pro-
jectes treballant sobre un ma-
teix municipi, cosa que implica 
que durant un període mínim 
de quatre mesos 60 alumnes 
d’últim any de carrera faran 
projectes amb l’objectiu de mi-
llorar la qualitat de vida al mu-
nicipi, potenciant la interac-
ció social i el respecte al medi 
ambient. Els tres tallers que ha 
constituït l’escola ja tenen totes 
les places ocupades, fet que de-
mostra l’interès que han susci-
tat entre l’alumnat.

Les persones participants tin-
dran l’oportunitat de treba-
llar en un cas real i de conèi-
xer de primera mà els projectes 

innovadors que està impul-
sant el consistori actualment, 
mentre que l’Ajuntament po-
drà enriquir-se amb els conei-
xements dels professors i estu-
diants. Aquesta col·laboració 
servirà, al mateix temps, com 
a model referent de la integra-
ció de la universitat pública al 
territori. 

En acabar el curs es farà una ex-
posició on s’explicaran els resul-
tats dels treballs dels alumnes i 
s’obrirà un període de reflexió 
sobre el model de desenvolu-
pament urbà que cal seguir per 
complir amb els objectius desit-
jats com a municipi.

L’Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura del Vallès, ETSAV, de 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, UPC BarcelonaTech, 
va ser fundada el 1973, com a 
sisena escola d’arquitectura es-
panyola, juntament amb A Co-
ruña i Las Palmas de Gran Ca-
naria. Des del 1991, l’escola està 
situada al Campus de Sant Cu-
gat del Vallès. 

L’Ajuntament de Badia del Va-
llès participarà en el projecte 
de la mà de les seves àrees de 
Presidència, Planificació Estra-
tègica i Regeneració Urbana i 
Entorn Urbà i Dret a la Ciu-
tat, que posaran a disposició 
de l’ETSAV els equips tècnics 
del consistori per col·laborar 
amb els alumnes. 
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Representants de l’Ajuntament, entitats, 
associacions i partits polítics van participar en 
l’ofrena floral per commemorar la Diada a Badia

Entitats, associacions i partits polítics de la 
ciutat i un jove ciutadà, a títol individual, 
van dipositar les seves ofrenes florals davant 
del Monòlit de l’Oreneta, en commemora-
ció de l’Onze de Setembre a Badia del Va-
llès. A les 12 hores va tenir lloc l’ofrena flo-
ral dels representants de l’Ajuntament.

La delegació consistorial estava encapça-
lada per l’alcaldessa, Eva Menor, acom-
panyada dels representants dels grups po-
lítics amb presència al Ple municipal que 
han volgut participar-hi: PSC, represen-
tat per Rafael Moya; Totes Fem Badia, per 
Nerea García, i Esquerra Republicana de 
Catalunya, per Roberto Castillo. 

L’acte va finalitzar amb el Cant dels Sega-
dors, himne de Catalunya, en presència 
dels ciutadans i ciutadanes que s’havien 
aplegat al voltant del monòlit per contem-
plar les ofrenes.
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Tumenge Cali 
celebra els 8 anys

Els vídeos més prestats a la biblioteca

L’Associació Tumenge Cali 
va celebrar el seu 8è aniver-
sari amb una festa a la seva 
seu social, “El Rinconcito”. 
Amb jocs per als més petits, 
un espectacle de màgia i un 
brindis per celebrar el treball 
realitzat i desitjar molts èxits 
en el futur. A l’acte va assis-
tir una important delegació 
de l’Ajuntament, encapçala-
da per l’alcaldessa de Badia, 
Eva Menor, amb regidors  i 
tècnics del consistori.

L’Associació de Dones Gita-
nes Tumenge Cali lluita per 
la igualtat d’oportunitats de 
les dones gitanes i el seu re-
coneixement, i ofereix una 
sèrie de tallers, jornades i 
conferències que tenen lloc 
al seu local social, a més de 

participar activament de la vida 
cultural i associativa de Badia. 

Si vols informació sobre les 
activitats que hi realitzen, 
pots seguir el seu facebook. 
https://www.facebook.com/
tumengecali.badia

El 22è Mercat del Trasto 
converteix la plaça major 
en una fira vintage

Coincidint amb les Jornades 
Associatives i Culturals de Ba-
dia, el Mercat del Trasto va te-
nir també una presència desta-
cada, convertint la plaça major 
en unes galeries obertes de pro-
ductes vintage i d’oportunitats. 

El mercat estava amenitzat per 
música i per actuacions d’enti-
tats de Badia. Si vols conèixer 
les següents activitats del mer-
cat o vols ser paradista en prò-
ximes edicions, pot seguir el 
seu perfil de facebook. https://
www.facebook.com/Mercat-
del-Trasto-Badia-Art-Vinta-
ge-1989436284631486/
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El Mago Pop i l’alumnat de 
l’Institut Federica Montseny 
mostren Badia en el primer 
episodi del programa 
El Suplent, de TV3

El Mago Pop i l’alumnat de l’Ins-
titut Federica Montseny mostren 
Badia en el primer episodi del 
programa El Suplent, de TV3

Antonio Díaz, el Mago Pop, va 
ser el primer professor suplent 
d’aquest nou format de TV3 i va 
dirigir una classe molt emotiva a 
l’Institut Federica Montseny, que 
es va emetre ahir.

Durant el programa, d’uns 45 
minuts de durada, Antonio 

Díaz farà reflexionar als alumnes 
sobre la importància de la passió 
i del talent i també dels orígens 
i la família. 

La classe esdevé una emotiva tro-
bada entre l’artista i els joves es-
tudiants i, també, una molt inte-
ressant presentació de Badia del 
Vallès. A l’espai també hi intervé 
el professor d’Història de l’insti-
tut, Francesc Rocamora, que farà 
reflexionar Antonio Díaz sobre la 
seva infantesa. 

A Badia, La Creu Roja duu a 
terme diferents accions i pro-
jectes des de l’any 2008. La seva 
col·laboració amb l’Ajuntament 
s’ha anat ampliant progressiva-
ment al llarg dels anys amb la 
signatura de diferents convenis. 

L’entitat amb seu a Sabadell té 
un punt d’atenció Badia i re-
alitza un ventall d’actuacions 
que van des del suport a l’ali-
mentació infantil per a famílies 
amb recursos econòmics preca-
ris a activitats lúdiques i educa-
tives amb projectes com el Di-
verbadia i l’Èxit Escolar, el Casal 
d’Estiu de la Creu Roja, el pro-
jecte Dinem Junts, tallers de pa-
rentalitat, entre d’altres accions 
socials comunitàries.

A continuació llistem algunes de 
les accions desenvolupades per 
Creu Roja a Badia l’any 2018:

Projectes d’inclusió de nens i 
nenes   
• 24 infants de 6 a 14 anys han 

participat en el projecte Di-
verbadia.

Creu Roja i l’Ajuntament 
signen el conveni marc de 
col·laboració per a l’any 2019

• 15 infants de 6 a 12 anys, en 
el Projecte Promoció de l’Èxit 
Escolar.

• 60 infants, en el Casal d’Estiu 
de la Creu Roja.

• 23 pares i mares han participat 
en Escola de pares i mares de 
Creu Roja.

• 19 joves van participar en el Pro-
jecte RAI ESO - Dinem Junts , 
amb Fundació Probitas.

Suport en l’alimentació
• Creu Roja ha repartit 546 kits 

de suport social 
• 111 infants i 66 adolescents han 

rebut suport del dispositiu d’ali-
mentació infantil (targetes de 
prepagament)

Altres ajuts
• 38 infants han rebut ajuts pun-

tuals de material.

• 5 famílies han rebut ajuts pun-
tuals a l’habitatge.

Violència de gènere
• 6 dones en situació de violència 

de gènere han accedit al servei 
telefònic de protecció Atenpro.

Gent gran
• 51 persones s’han beneficiat de 

diferents ajuts per a cobrir ne-
cessitats bàsiques.

• 24 persones en situació de vul-
nerabilitat han comptat amb 
seguiment per prevenció de les 
temperatures extremes.

• 13 han participat activament en 
activitats de lleure durant l’any 

• 5 en tallers de manualitats.

Entre les millores previstes per 
a aquest curs, els projectes Pro-
moció de l’Èxit Escolar, que es 
feia a l’Edifici El Molí, i Diver-
badia, que es feia al Casal d’In-
fants, es duran a terme a l’Es-
cola La Muñeira. D’aquesta 
manera, s’ofereix  a les famílies 
un espai més adequat per a la 
realització d’aquestes activitats 
amb infants.  

La Creu Roja i l’Ajuntament de Badia han signat el conveni marc que regularà 

la seva col·la boració durant l’any 2019. El conveni el van signar el president de 

Creu Roja Sabadell, Josep Masip, i l’Alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor. 

En l’acte també van participar el coordinador de Creu Roja, Javier Jaén i la 

responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent Gran i Dependència i 

Igualtat de l’Ajuntament, Carolina Sànchez. 
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Les Jornades Associatives i Culturals 
omplen Badia d’activitat

Divendres, 4 d’octubre, va tenir lloc 
una taula rodona de Xarxa Empresa al 
Centre Cívic. Al vespre, al Centre An-
tonio Machado, es va oferir el concert 
Opera Collage, a càrrec de Joan Mar-
tínez Colás i Laia Camps, i, després, el 
concert de Conchi Carmona, per a l’as-
sociació ASPADIME. 

Dissabte, 5 d’octubre, els actes van te-
nir lloc al Parc de Joan Oliver, on es 
va insta l·lar la mostra d’entitats. Per 
als més menuts hi havia inflables in-
fantils, a càrrec de l’Associació de Ve-
ïns; el Club de Fotografia oferia un 
plató fotogràfic; l’Associació Cultural 
TAO va oferir una exhibició de Taitxí, 
i una xocolatada, amb la col·la boració 
de l’Associació del Voluntariat Social. + 
Q Esport van oferir una actuació a fa-
vor de l’Associació contra el Càncer; la 
Coral Infantil L’Espiga va fer un con-
cert a l’església, i, a les 13 hores, Víc-
tor Rubilar va oferir un espectacle únic 
d’equilibrisme i de control de la pilota 
de futbol, ple d’humor, que va fer riure 
a grans i petits. Els actes del matí van 
finalitzar amb una botifarrada popular.

La XXXVIII edició de les Jornades Associatives i Culturals de Badia del Vallès van omplir la ciutat d’activitats. Els nombrosos assis-

tents van poder conèixer les propostes de les diverses associacions i assistir a un bon nombre d’actuacions.

La tarda de dissabte es va celebrar al 
Centre Antonio Machado. La Coral 
Rondalla de la Casa Regional Castilla-La 
Mancha va oferir tot tipus de cançons 
popular. A continuació, Flor de Azahar, 
Amigas de la Cultura i l’Associació Can 
Sanfeliu van oferir exhibició de balls. La 
nit es va tancar amb el Bingo de l’Her-
mandad Rociera.

El dinar de germanor de la FEC va tenir 
lloc diumenge, 6 d’octubre, al Centre 
Antonio Machado. Finalitzat el dinar, el 
grup Skizodrama va oferir l’obra Típico 
Tópico, que fa palesos els estereotips que 
tothom apliquem en el nostre dia a dia. 
A continuació, l’Associació Coral Gines-
ta va oferir el concert coral Música Po-
esia Amor, i les jornades es van cloure 
amb una cantada d’havaneres, per part 
del grup Nus Mariner, concert que va 
ser regat amb rom cremat, 

Tot i que les jornades van finalitzar 
diumenge, fins divendres, 11 d’octu-
bre, la Biblioteca Vicente Aleixandre va 
acollir l’exposició itinerant Connecta’t 
al voluntariat.
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Un circuit de bicis per 
aprendre mobilitat conduint

Diumenge, 22 de setembre, 
la Policia Local i el Servei de 
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment van organitzar un circuit 
de bicis al Parc de Joan Oliver, 
en celebració de la Setmana de 
la Mobilitat. En l’activitat tam-
bé van participar efectius de 
Protecció Civil de Badia.

El Parc de Joan Oliver es va re-
convertir en circuit de bicicle-
tes, amb carrils marcats a terra 
i diferents cruïlles perquè el jo-
vent pogués aprendre les nor-
mes de circulació, practicant-
les. Efectius de la Policia i de 
Protecció Civil van controlar 
que tothom que feia servir bici-
cletes i patinets respectés els se-
nyals de trànsit.

L’activitat estava englobada 
dins dels actes organitzats per 
celebrar la Setmana europea de 
la Mobilitat. Juntament amb el 
circuit, la Jugatecambiental del 
Parc oferia una activitat relacio-
nada amb la mobilitat, com era 
la creació d’un vehicle eòlic.

Badia del Vallès ha estat un 
dels més de 450 ajuntaments 
que van participar en la Setma-
na de la Mobilitat, amb més de 
700 activitats, com caminades, 
pedalades, i dinàmiques sobre 
qualitat ambiental, per pro-
moure hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables.

Calendari per fer 
el DNI a Badia 
fins a finals d’any

El darrer trimestre de l’any, 
s’han habilitat tres dies per 
fer el DNI a les dependènci-
es municipals: 16 d’octubre, 
13 de novembre i 11 de de-
sembre. L’OAC obrirà perí-
ode de cita prèvia dues set-
manes abans de cada dia, per 
demanar hora únicament per 
al següent dia de tramitació 
del DNI. L’equip de la Policia 
lliurarà els documents aproxi-
madament una setmana des-
prés de la tramitació. 

Concretament, el calendari 
és el següent:

Octubre
Data de tramitació: dime-
cres, 16 d’octubre.
Cita prèvia per a aquest dia: 
A partir del dilluns, 30 de se-
tembre.
Lliurament: dilluns, 21 d’oc-
tubre.

Novembre
Data de tramitació: dime-
cres, 13 de novembre.
Cita prèvia per a aquest dia: 
A partir del dilluns, 28 d’oc-
tubre.

Lliurament: dilluns, 18 de 
novembre.

Desembre
Data de tramitació: dime-
cres, 11 de desembre.
Cita prèvia per a aquest dia: 
A partir del dilluns, 25 de no-
vembre.
Lliurament: dilluns, 16 de 
desembre.

Sigui quin sigui el dia que 
més et convingui, dema-
na cita prèvia com més avi-
at millor. Has de tenir en 
compte que hi ha un màxim 
de tramitacions que es po-
den realitzar cada dia i s’as-
signaran per rigorós ordre 
de petició.

Recorda que, per reservar cita 
prèvia, has de fer el tràmit 
presencialment a l’OAC. 

Els horaris d’atenció al públic 
de l’OAC, fins a l’1 d’octu-
bre, són de dilluns a diven-
dres, de 8.30 a 15 hores. A 
partir de llavors, l’OAC, els 
dimarts l’OAC amplia l’hora-
ri de 8.30 a 19 hores.
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Primer aniversari de les rutes saludables

El 2 d’octubre, va tenir lloc el 
primer aniversari de les rutes 
saludables de Badia del Vallès. 
Sortint del Complex Esportiu, 
els participants van fer la cami-
nada, envoltant Badia, mentre 
practicaven esport.

Un cop finalitzada la caminada, 
l’Ajuntament va oferir un refri-
geri amb fruita per recuperar 
forces d’una manera sana.
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Aprovació del nou servei de recollida 
de residus i de neteja viària

La sessió es va iniciar sense les re-
gidores Ana Luque i María José 
Infante, que van excusar la seva as-
sistència per motius personals.

El primer punt de l’ordre del dia 
era l’actualització de l’inventari de 
béns de les entitats locals a 31 de 
desembre de 2018, que es va xi-
frar en 38.107.601,40 euros a 31 
de desembre de 2018. En la vota-
ció, va aconseguir 9 vots a favor, 
del grup socialista, i 7 abstencions.

14 d’abril i 2 de novembre, festes 
locals per a l’any 2020

A continuació es va proposar com 
a festes locals corresponents a l’any 
2020 el 14 d’abril i el 2 de novem-
bre. José Manuel López, de Totes 
Fem Badia, va anunciar el vot a 
favor del seu grup, ja que s’havi-
en acordat les dates amb les esco-
les de Badia, però va demanar que 
l’any vinent es marquin unes dates 
més significatives, consensuades. 
La proposta va aconseguir la una-
nimitat.

Canvis a la plantilla de personal 
municipal

Pel que fa a l’aprovació inicial de 
la modificació de la plantilla de 
personal municipal, es va propo-
sar el canvi de denominació d’un 
lloc de treball, de director de ser-
vei assessor de l’equip de Govern 
a director d’àrea i la reclassificació 
dels agents de la policia local, de 
C1 a C2.

La regidora Montserrat Jiménez va 
explicar que hi ha dos llocs de tre-
ball reservats a personal eventual; 
un d’ells és el director de serveis, 
que es va decidir canviar en ple 
a assessor de l’equip de Govern, 
és necessari modificar la plantilla 
municipal, i es va crear el lloc de 
director d’àrea, sense dotació pres-
supostària. La regidora va voler re-
calcar que aquest canvi no suposa 
cap despesa addicional per a l’Ad-
ministració.

La regidora Jiménez va informar 
que s’havia detectat un error en el 
subgrup d’agents de la policia lo-
cal, que es modifica, de C1 a C2, 
sense efectes retributius, un canvi 
que és indispensable per als pro-
cessos per cobrir les vacants.

El regidor Juan José Barcala, de 
Ciutadans, que va indicar que es-
tava a favor de la correcció d’un er-
ror, però que el seu vot seria nega-
tiu perquè no creien necessària un 
lloc de feina més a l’Ajuntament.

La regidora de Totes Fem Badia 
Nerea García va considerar exces-
siva la despesa en càrrecs de confi-
ança i dedicacions i es va pregun-
tar per què aquesta plaça si ja està 
coberta per un altre càrrec. La re-
gidora va explicar que havien de-
manat que el punt es separés en 
dues parts i no va ser acceptat.

Va respondre l’alcaldessa, Eva Me-
nor, que va indicar que les funci-
ons estan en el decret de cartipàs i 
es poden consultar. En la votació va 
aconseguir 9 vots a favor, del grup 
socialista, 5 en contra, de Totes Fem 
Badia i una abstenció, del represen-
tant d’ERC.

Resolució de discrepàncies en fac-
tures del servei de neteja d’edificis 
municipals

Respecte a la resolució de discrepànci-
es per a la justificació de les factures del 
servei de neteja d’edificis i dependèn-
cies municipals dels mesos de maig i 
juny de 2019, es va proposar resoldre 
la discrepància a favor de l’àrea d’En-
torn Urbà i Dret a la Ciutat.

La regidora Jiménez va proposar re-
soldre a favor del criteri d’àrea d’En-
torn Urbà i pagar les factures de 
maig i juny per la necessitat de man-
tenir aquest servei.

El regidor López Deiros va reconèi-
xer que es tracta d’un servei bàsic 
que cal complir i per això va anun-
ciar que el seu grup votaria a favor. 
La proposta es va aprovar per una-
nimitat.

Nou contracte de recollida de resi-
dus i de neteja urbana

El següent punt del dia era la pro-
posta d’adjudicació del contracte ad-
ministratiu de serveis de la recollida i 
transport de residus i de neteja viària 
a l’empresa Ascan Servicios Urbanos 
SL, en ser la millor oferta presentada, 
per un import d’1.027.787,49 euros, 
sense IVA, i nomenar responsable a 
la tècnica de Medi Ambient.

La regidora Encarna Rodrigo va des-
tacar que l’oferta d’Ascan era la mi-
llor perquè incorpora una sèrie de 
millores, com la incorporació de la 
tercera barretera petita per a vials in-
terblocs, l’adequació amb pintura de 
les àrees dels contenidors, la realit-
zació de campanyes per 1,25% del 
pressupost anual i la incorporació de 
50 hores addicionals.

La regidora va voler fer valdre la mi-
llora del plec de condicions, pel que 
fa a la renovació i reubicació dels 

contenidors i la renovació de vehicles 
i maquinària. També va destacar la 
neteja manual diària del carrer Algar-
ve, i el manteniment en condicions 
òptimes de tots els contenidors.

Una de les altres avantatges és l’incre-
ment en la freqüència de recollida. 
Es duplicarà la recollida d’envasos i 
s’ampliarà la recollida de paper.

El contracte també contempla la ne-
teja de papereres, la retirada d’ani-
mals morts, la neteja i reposició de 
materials als pipicans i la inclusió de 
persones amb dificultat en la contra-
ctació, de dones víctimes de violèn-
cia de gènera i de persones amb difi-
cultats de reinserció social.

La data de formalització és l’1 de 
setembre.

La regidora de Ciudadans, Ama-
lia Frutos va explicar que tot i oferir 
moltes millores, el seu grup votaria 
en contra perquè no s’augmenta el 
nombre de treballadors.

Pilar Paz, de Totes Fem Badia, va 
comentar que es podia haver mu-
nicipalitzat el servei. Segons va dir, 
s’aprovarà un contracte de 10 anys 
durant els quals es perd aquesta pos-
sibilitat. També va dir que s’hauria 
d’haver fet un estudi més detallat i va 
alertar sobre la puntuació tècnica de 
l’empresa, inferior a altres que s’havi-
en presentat. La regidora va proposar 
una comissió de seguiment.

La regidora Encarna Rodrigo va res-
pondre que l’empresa té l’obligació 
de subrogar el personal i que el fet de 
contractar personal nou és qüestió de 
l’empresa, que l’Ajuntament ha de 
vetllar per la qualitat del servei.

La regidora Pilar Paz també va de-
manar el nombre de places d’aparca-
ment afectades per l’augment de con-
tenidors. L’alcaldessa va respondre 
que li facilitaran aquesta informació.

El nou contracte va ser aprovat amb 
9 vots a favor del grup socialista; 2 

en contra, de Ciutadans, i l’abstenció 
de la resta de grups.

El següent punt tractat va ser la mo-
dificació de crèdits pel programa 
Llançadora d’Ocupació Badia 2019 
i transferència de crèdits.

Montserrat Jiménez va explicar que 
es tractava d’una generació de crè-
dit de capítol 4 per 26.000 euros, 
per una subvenció de la Diputació 
de Barcelona relativa al conveni amb 
la Fundación Santa María La Real 
pel projecte Llançadora d’Ocupació. 
L’altra transferència és de capítol 4 
a 2, de 5,000 euros per un conveni 
amb MésQueEsport, en aquest cas 
era només un canvi de capítol.

Pilar Paz va voler saber a quantes 
persones es dedicarà aquest projec-
te i va indicar que 4 mesos són molt 
pocs per inserir persones en el món 
laboral. També va explicitar que el 
seu grup voldria tenir informació so-
bre els resultats obtinguts.

El regidor Iván Sanz va respondre 
que l’objectiu del projecte és empo-
derar les persones i dotar-les d’eines 
per obrir-se camí en el mercat labo-
ral. Dels resultats s’informarà en la 
comissió informativa pertinent.

La proposta es va aprovar amb els 
vots favorables del grup socialista i 
l’abstenció de la resta de grups.
A continuació es va tractar la propos-
ta d’aprovació extrajudicial de crèdits 
i la modificació de crèdits.

Montserrat Jiménez va explicar que 
un cop feta la modificació pressu-
postària es procedeix a un reconei-
xement de crèdit per 511,395,73 eu-
ros provinents de capítol 1 per a la 
formació de personal, capítol 2 per 
a factures del 2018, de capítol 3 són 
interessos de demora i despeses fi-
nanceres i casos relacionats amb aju-
des socials.

Nerea García va anunciar el vot en 
contra del seu grup perquè “no és 
el nostre pressupost”, i va formular 

diverses qüestions com que la xi-
fra de romanent de tresoreria en un 
pressupost de 12 milions d’euros in-
dica que cal un major rigor.

Montserrat Jiménez va respondre 
que un pressupost és una eina de 
planificació i que no hi ha cap pres-
supost que mostri amb exactitud 
perquè hi ha fets que són difícils de 
preveure.

Eva Menor va destacar que els grups 
poden anar consultant les execucions 
trimestrals per poder fer afirmaci-
ons més ajustades a la realitat i que 
sempre hi ha desquadraments per 
subministrament, impagats i rebuts. 
També va insistir que són els tècnics 
els que fixen les partides pressupos-
tàries seguint criteris tècnics, no po-
lítics.
El punt es va aprovar amb els vots a 
favor del grup socialista i els vots en 
contra de la resta de grups.

Pel que fa a l’activitat de control, es 
va donar coneixement de resoluci-
ons d’alcaldia del cartipàs municipal 
2019-2023 i donar compte del tan-
cament i liquidació del Pressupost 
2018.

En aquest segon punt, Montserrat Ji-
ménez va voler destacar que la cor-
poració local compleix amb l’objec-
tiu d’estabilitat pressupostària, amb 
la regla de despesa així com l’objectiu 
de deute públic.

Important reducció en el termini 
de pagament a proveïdors, de 37 a 
21 dies

Finalment, es va donar compte dels 
informes de morositat del 1r i 2n tri-
mestre de 2019. Montserrat Jimé-
nez va explicar que el període mitjà 
de pagament a proveïdors va ser de 
37,92 dies en el primer trimestre, i 
de 21,16 dies en el segon trimestre.

L’alcaldessa, Eva Menor, va voler fe-
licitar el servei d’economia per la re-
ducció tan important del període 
mitjà de pagaments.

El Ple Extraordinari celebrat el 24 de juliol de 2019 va aprovar el nou servei de recollida de residus i de neteja viària. També va fixar les 

festes locals de l’any 2020, entre altres temes.
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L’alcaldessa renuncia a la seva retribució 
i el ple aprova per unanimitat no cedir 
davant les amenaces d’Endesa

El primer punt del ple va ser l’aprova-
ció de l’acta anterior, que es va fer per 
assentiment.

A continuació, es va tractar la modi-
ficació del règim retributiu i dedica-
ció de l’alcaldessa. En aquest punt, 
el regidor Rafael Moya va explicar 
que, com que l’alcaldessa Eva Me-
nor ha estat nomenada presidenta de 
l’Àrea de Desenvolupament Econò-
mic, Turisme i Comerç de la Dipu-
tació de Barcelona, ha decidit renun-
ciar expressament a la seva retribució 
a l’Ajuntament de Barcelona. El re-
gidor Moya va indicar que, durant 
l’any en curs, aquests diners es faran 
servir per a temes de promoció social 
i acompanyament educatiu.

La regidora Ana Luque va respon-
dre que el grup Totes Fem Badia vo-
taria en contra de qualsevol canvi i va 
definir com a “greuge per a la ciuta-
dania” la dedicació a la Diputació de 
Barcelona. També va expressar que, en 
100 dies d’alcaldia no s’ha fet res per 
resoldre els problemes de la ciutat.

L’alcaldessa, Eva Menor, la va respon-
dre dient que no entenia la “doble mo-
ral” que aplicava el grup de Totes Fem 
Badia en el seu discurs, ja que, en el 
passat mandat, uns dels seus regidors 
i portaveu del grup era diputat provin-
cial. Menor va subratllar que la seva 
dedicació a Badia és del 200% i que 
ho continuarà sent.

A continuació, va explicar tota una sè-
rie d’accions que l’Ajuntament ha dut 
a terme durant els primers 100 dies 
de mandat, en els àmbits de transpa-
rència, horts urbans, reunions de la 
Comissió de l’Amiant, millores de 
la Festa Major, l’aplicació d’un siste-
ma de mediació, la creació d’una ruta 
d’arbres, les obres de l’aparcament del 
Molí, la modificació del sistema d’ai-
gua calenta sanitària en el Complex 
Esportiu, l’ascensor del carrer Bètica, 
la il•luminació del carrer Oporto, 824 
informes de resolució de les brigades, 
els casals d’estiu, la primera jornada 
del Dia Mundial de la Salut Mental, el 
menjador social de secundària, les ba-
ses per a les beques de material escolar 
i beques esportives, entre altres temes.

L’alcaldessa va acusar la regidora Ana 
Luque de fer “una crítica preventiva” 
i va insistir que el seu nomenament 
a la Diputació “diu molt del projecte 
de ciutat d’aquest equip de Govern, 
d’aquesta ciutat i de la feina que 

hem fet, en el partit i en la província 
de Barcelona”.

El punt es va aprovar amb el vot fa-
vorable dels regidors del grup soci-
alista; l’abstenció dels regidors de 
Ciutadans i ERC i el vot negatiu de 
Totes Fem Badia.

El següent punt del dia era l’aprovació 
del compte general 2018. La regidora 
Montserrat Jiménez va explicar que 
aquest compte mostra la gestió realit-
zada i el destí a què s’han dedicat els 
fons públics, i va demanar el vot favo-
rable. La proposta es va aprovar amb 
el vot favorable dels regidors del grup 
socialista; l’abstenció dels regidors de 
Ciutadans i ERC i el vot negatiu de 
Totes Fem Badia.

Respecte a la resolució de discre-
pàncies per la justificació de factures 
dels mesos de juliol i agost al servei 
de neteja de les dependències muni-
cipals, a l’espera de resoldre el nou 
contracte, es va aprovar per tots els 
grups municipals, excepte Ciuta-
dans, que s’hi va abstenir.

El següent punt era la presa de co-
neixements i efectes de la resolució 
del Tribunal de Contractació de Ca-
talunya que resol els recursos contra 
l’acte de la mesa de contractació del 
14 de febrer de 2019 del servei de 
neteja. Tothom va votar d’acord, ex-
cepte el grup de Totes Fem Badia, 
que es va abstenir.

Resposta unànime en contra de les 
amenaces d’Endesa

A continuació, es va tractar la propos-
ta en resposta a les amenaces d’Endesa 
a les administracions locals en relació 
al deute a les factures energètiques de 
les famílies vulnerables.

La regidora María José Granados va 
voler destacar la voluntat del regidor 
Roberto Castillo, d’ERC per arribar a 
un acord. La regidora va explicar que 
l’alcaldessa, Eva Menor, va participar 
en una reunió convocada per la Dipu-
tació de Barcelona per donar una res-
posta institucional i unitària a les ame-
naces d’Endesa en el sentit que no es 
pot tallar la llum quan hi ha un infor-
me de vulnerabilitat.

El regidor d’ERC va agrair també la 
col•laboració del grup dels Socialistes 
i va destacar que la seva prioritat és el 
compromís de defensar els drets de les 

persones i que no toleraran l’amenaça 
de privar d’un servei bàsic.

Per part de Ciutadans, el regidor Bar-
cala va dir que cal buscar solucions 
conjuntes.

Pel grup de Totes Fem Badia, la regi-
dora Nerea García va explicar que van 
acceptar que fos una proposta conjun-
ta perquè el relat dels fets està molt 
clar i van animar l’Ajuntament a veu-
re la possibilitat de treballar amb altres 
operadors d’energia.

El punt es va aprovar per unanimitat.

Tres mocions d’Esquerra Republicana

A continuació ERC de Catalunya va 
presentar tres mocions, per uns serveis 
públics municipals de qualitat, en su-
port a les ONGs que treballen en el 
rescat i salvament al Mediterrani, i en 
suport a la 3a vaga pel clima del 27 de 
setembre i per l’emergència climàtica.

Pel que fa al projecte de llei de Con-
tractes de Serveis a les Persones, el 
regidor Castillo va explicar que afa-
voreix la contractació d’empreses in-
novadores i que no suposa cap ex-
ternalització i que vol competir en 
qualitat, no em preu.

Ana Luque, de Totes Fem Badia, va 
anunciar que el seu grup votaria en 
contra, perquè darrere d’un discurs 
social, “s’amaga un pla neoliberal de 
liberalització a gran escala que fa-
cilitarà encara més l’externalització 
d’allò que és públic”.

La regidora Montserrat Jiménez va dir 
que no es respecten criteris mediambi-
entals, socials o d’imparcialitat i que, 
fins que no es puguin pactar les esme-
nes que el grup Socialista va presentar, 
no li poden donar suport.

La moció va ser desestimada amb el 
vot negatiu de tots els grups, excepte el 
d’ERC, que va votar a favor.

Respecte a la moció sobre les ONGs 
que rescaten persones a la Mediterrà-
nia, el regidor Castillo va demanar exi-
gir al govern el compliment de les sen-
tències i que ampliï els recursos, així 
com demanar als estats membres de la 
Unió Europea el compliment del dret 
internacional.

La regidora de Ciutadans, Amalia 
Frutos, va dir que “no és convenient 

que ens fiquem en processos judici-
als d’altres països, ja que és un cas de 
política exterior”. Per aquest motiu, va 
anunciar que el seu grup s’abstindria.

Totes Fem Badia va anunciar el seu 
vot a favor.

A continuació, el regidor Ivan Sanz va 
agrair Roberto Castillo la disposició a 
arribar a un acord.

En la votació, tothom va votar a favor, 
excepte Ciutadans, que es va abstenir.

La tercera moció era donar suport a 
la jornada de mobilització pel pla-
neta convocada per més de 100 
col•lectius, amb la intenció de pro-
moure sistemes de recollida eficient, 
entre altres propostes.

Per part de Ciutadans, el regidor Juan 
José Barcala va dir que no compartien 
l’alarmisme i que, per tant, no secun-
den la vaga pel canvi climàtic.

La regidora Pilar Paz, de Totes Fem 
Badia va anunciar que votaria a fa-
vor i va encoratjar l’equip de Govern 
a complir tots els objectius del pla de 
mobilitat i de residus del municipi.

El regidor Josep Martínez va expli-
car que, “des del punt de vista muni-
cipal, tenim el compromís de lluitar 
contra la crisi climàtica amb accions 
com la substitució de l’enllumenat 
amb llums led a Oporto, Oviedo, 
Segovia, l’aparcament amb zona ver-
da a l’edifici El Molí”.

L’alcaldessa també va voler valorar dos 
projectes presentats per aïllar els habi-
tatges més eficientment i que cal fer 
autocrítica a escala estatal i local.

Moció de Totes Fem Badia per una 
ciutat lliure de plàstic

A continuació, Totes Fem Badia van 
presentar la moció per una Badia lliure 
de plàstic. La regidora Nerea García va 
dir que en l’àmbit municipal no s’està 
fent tot el que cal i va explicar que no 
havien tingut en compte les aportaci-
ons fetes pel grup Socialista.

La va respondre la regidora Encar-
na Rodrigo que va dir que les pro-
postes de la moció eres molt similars 
sinó iguals a les que hi ha al pla de 
residus i que la majoria de les apor-
tacions del grup Socialistes eren 
en el sentit d’indicar que aquestes 

propostes es contemplaven en el pla 
de residus municipal.

L’alcaldessa Eva Menor va voler am-
pliar la informació indicant que el seu 
grup no volia fer un redactat alterna-
tiu, sinó simplement incorporar tot 
allò que ja s’està fent i que per part de 
Totes Fem Badia no va haver voluntat 
política d’incloure-ho.

En la votació, es va desestimar amb el 
vot en contra del grup Socialista, el vot 
a favor de Totes Fem Badia i l’absten-
ció de la resta de grups.

Respecte a l’informe d’execució 
del pressupost del 2n trimestre del 
2019, la regidora Montserrat Jimé-
nez va anunciar que l’Ajuntament 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.

En el torn de precs i preguntes, el re-
gidor Roberto Castillo va preguntar 
com estaven les obres del nou sistema 
d’aigua calenta sanitària al Complex 
Esportiu, la finalització de les quals 
s’havia endarrerit i, igual que la regi-
dora Nerea García, es va interessar per 
la possibilitat de controlar els mitjans 
de transport elèctric no convencionals, 
com ara, patinets elèctrics.

El regidor Rafael Moya va explicar que 
s’ha fet l’encàrrec de preparar una orde-
nança per als vehicles de mobilitat per-
sonal, comparant ordenances d’altres 
ens municipals i va anunciar que espe-
rava poder fer una proposta ben aviat.

Respecte a les obres al complex espor-
tiu, la regidora Encarna Rodrigo va 
explicar que les obres eren molt com-
plexes i que s’havia detectat que, a la 
sortida de l’aigua, no donava els resul-
tats de temperatura adequats.

El regidor Josep Martínez es va mos-
trar sorprès per les crítiques de les cues 
per a la inscripció en els cursos de na-
tació. Va explicar que cal compatibilit-
zar els cursos amb la resta d’usuaris de 
la piscina coberta, com els 394 socis a 
la setmana i els clubs. El regidor va ex-
plicar que han traslladat al tècnic d’Es-
ports l’anàlisi de possibles mètodes 
com el sorteig de places per a minimit-
zar les molèsties.

Finalment, la regidora Amalia Frutos 
va fer una reflexió en el sentit que, en 
les mocions que tractin temes que s’es-
capin de la competència municipal, el 
grup de Ciutadans s’abstindrà.

El ple municipal del mes de setembre, celebrat el dia 25, va tenir, com a punts destacables, la renúncia expressa de l’alcaldessa, Eva Me-

nor, a la seva retribució a l’Ajuntament de Badia, un cop nomenada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 

de la Diputació de Barcelona, i l’aprovació, per unanimitat, de la moció per no cedir davant les amenaces d’Endesa de tallar el subminis-

trament elèctric a les famílies vulnerables.
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Partits polítics

Grup Municipal del PSC 

100 días al 100%

Han pasado más de 100 días desde que el pasado 15 de junio arrancase la legislatura 2019-2023, más de 
100 días en los que el nuevo equipo de gobierno ha trabajado al 100% en el Ayuntamiento de Badia del Va-
llès. Nuestro compromiso ha sido, es y será realizar un conjunto de acciones para conseguir una ciudad con 
los servicios y equipamientos necesarios para que cada persona, en cada momento de su vida, pueda vivir 
con dignidad, pudiendo construir libremente un proyecto de vida, sin más condicionantes que su libertad 
de elección. Son acciones que permiten construir la Badia del futuro con un rostro humano donde cada 
persona y cada proyecto, en cada momento de su vida, importe. 

Este conjunto de acciones ya ha comenzado a crecer. A lo largo de los últimos 100 días hemos empezado a 
desarrollar muchas de las que llevamos en nuestro programa electoral. Por ejemplo: 

• Hemos mantenido reuniones con entidades e interesados para la reutilización de espacios en desuso. 
• Nos hemos reunido con Administraciones Públicas y vecinos para la mejora de las viviendas y los edificios 

del municipio. 
• El grupo parlamentario socialista, desde el Parlament de Catalunya, ha impulsado la propuesta: “Badia li-

bre de amianto”, que se ha aprobado en la Comisión de Territorio de la institución.
• Hemos puesto en marcha la elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal del Ayuntami-

ento. 
• Hemos abierto al público el aparcamiento del edificio del Molí, un espacio sostenible con puntos verdes y 

con mejoras en drenaje, iluminación y reparto de plazas de aparcamiento. 
• Hemos renovado el sistema de agua caliente sanitaria en el Complex esportiu
• Hemos atendido más de 824 incidencias en la vía pública y hemos mejorado la iluminación mediante lu-

ces LED en diferentes calles del municipio. 
• Hemos impulsado el Proyecto Lanzaderas de Empleo, un innovador programa de orientación laboral que 

ayudará a reactivar la búsqueda de empleo con nuevas técnicas.
• Hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, además de cederse un espacio a la entidad 

TDAH+TEA para que puedan llevar a cabo su proyecto en el municipio. 
• Se han concedido becas de casales de verano, becas comedor tanto para primaria como para secundaria, 

becas de material escolar y becas deportivas. 
• Hemos puesto en marcha por segundo año el comedor escolar para secundaria.
• Hemos puesto en marcha el proceso sancionador para la retirada de vehículos abandonados en la vía pú-

blica.
• Hemos establecido un convenio con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès para proyectos 

finales de Grado sobre Badia.

Esta es una muestra de las acciones que encaminan los próximos 4 años para crear una ciudad moderna y 
segura, con recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, promoviendo la 
participación ciudadana como instrumento de gestión de la autoridad pública y creando una Badia inclusi-
va, educadora y comprometida con la vivienda y el bienestar de las personas.

Así pues, los próximos meses debatiremos y aprobaremos en el pleno municipal nuestro Plan de Acción 
Municipal, estableciendo los objetivos, actuaciones y propiedades de las políticas públicas del mandato. Un 
contrato entre el equipo de gobierno y la ciudadanía que emerge en unos escasos 100 días al 100% con este 
pequeño relato de acciones. 

Totes Fem Badia

Cien días de gobierno municipal

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar”, decía el poeta Antonio Machado en 
unos versos. Y sí, los 100 días de “gracia” que se suelen conceder a todo gobierno para ha-
cer análisis de su gestión e impulso político han pasado ya. Hace más de 100 días que el 
nuevo gobierno municipal fue constituido, se distribuyeron áreas y competencias, se asig-
naron sueldos y dedicaciones. Del resultado de esta gestión política no podemos decir que 
estemos mejor, ni tan siquiera igual: en estos tres meses las cosas han ido a peor.

Las relaciones entre gobierno y oposición se han enturbiado todavía más si cabe, estamos 
ante un gobierno que ni escucha ni atiende. Que predica una falsa modestia al decir que 
no lo hace todo bien, pero que adopta actitudes y tonos ácidos ante cualquier crítica o 
punto de vista alternativo. Si ven los vídeos de los plenos entenderán que esa manera de 
hacer del PSC y en concreto de la alcaldesa no fomenta el espíritu colaborativo y construc-
tivo. El municipio está igual de dejado, sucio, deteriorado y siguiendo unas inercias peli-
grosas que ya vienen de años atrás que nos llevaran a nuevas instalaciones dejadas, abando-
nadas, perdidas. El año que viene el Área Metropolitana iniciará las obras de rehabilitación 
de las piscinas exteriores del Poli Viejo con 2,3 millones de euros que se invertirán para 
mejorar aquello que los diferentes gobiernos del PSC han dejado hundir. Mucho nos te-
memos que cuando acaben habrá que pedir otra subvención para el actual Poli Nuevo a 
causa del sin fin de deficiencias que usuarios y usuarias padecen con paciencia. Y ante esto, 
el gobierno municipal a la defensiva: diciendo que está todo bajo control, que todo se va a 
arreglar en breve, cuando ya a principios de septiembre iba a estar todo arreglado. Una ley 
de financiación del municipio que el equipo de gobierno parece no decidirse a terminar de 
presentar propuesta y que sabe que deberá contar con la oposición para tirar adelante en el 
Parlament de Catalunya donde no tienen ninguna mayoría. Un Plan General de Ordenaci-
ón Urbana atascado en los cajones que cada día parece tener menos futuro de ser desarro-
llado y ejecutado. El Casal de Joves cada día más deteriorado, un auditorio Municipal in-
frautilizado, unos servicios públicos ineficientes, una Oficina d’Habitatge inexistente, un 
traslado de huertos que promete un nuevo show de desorden e improvisación.

Las elecciones dieron un claro ganador. Pero ello no le concede a este el intento de minus-
valorar por vía de la bronca y el amedrentamiento la visión alternativa de otras propuestas 
que representan a miles de badienses. Una visión basada en la participación ciudadana, la 
escucha activa y la propuesta consensuada. Por eso es alternativa, porque dista mucho de 
la actual manera de hacer y enfocar los temas del actual gobierno municipal. En política 
como en la vida hay que saber estar cuando se pierde, pero sobre todo cuando se gana. Y 
hay quien no sabe estar cuando pasa lo primero ni lo segundo.
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Ciudadanos

Trabajemos por una Badia digna

Desde el grupo de trabajo de Ciudadanos queremos manifestar nuestra disconformidad 
con la mayoría de obras públicas, que se están efectuando en nuestro municipio, el nu-
evo ascensor, todavía no está en funcionamiento, por un mal seguimiento y una pésima 
terminación del mismo, con toda la estructura oxidada. El tema de los parques infanti-
les, no siendo accesibles para personas con discapacidad o capacidades diferentes, y en-
trando en este tema... todavía quedan por adaptar muchos pasos de peatones y barreras 
arquitectónicas. 

También nuestra preocupación por el tema de las ITE (inspección técnica de edificios) que 
por la antigüedad y degradación de nuestros edificios y sus deficiencias tanto energéticas 
como estructurales, a las comunidades se les pide desembolsar unas cantidades económi-
cas, no lógicas, ni asumibles por la gran mayoría de nuestros vecinos. 

En el tema de limpieza viaria y la nueva contrata, seguiremos trabajando para que se cum-
plan todas y cada una de las cláusulas firmadas, para tener una Badia más limpia y un re-
ciclaje efectivo. También recordar que, por parte de las autoridades pertinentes, se exija un 
cumplimiento de las leyes de orden y civismo, que para eso se han creado, dar las gracias a 
todos los vecinos por hacernos llegar sus inquietudes y poder trabajar en ellas.

ERC

El dia a dia al nostre municipi

Mes de setembre, arriben les primeres pluges importants, són les set del matí i em dirigeixo al meu lloc de 
treball, “el Mercat Municipal”. Surto des del meu pis situat a l’avinguda del Cantàbric i mentre vaig pel 
carrer paraigües en mà, sóc esquitxat al trepitjar un tros de vorera mal col•locat. Paro un moment per 
tractar de netejar-me les sabates ràpidament, aquesta petita pausa em permet adonar-me que l’estat de la 
resta del carrer no és molt millor, “Serà per manca de pressupost?” penso sense tractar de donar-li més im-
portància.

L’estat de les voreres és molt deficient, cosa que no hi hauria de ser així, especialment a un municipi on 
cada vegada hi ha més gent gran que pel seu estat de salut, són més propenses a patir conseqüències irrever-
sibles després d’una mala caiguda.

Continuo el meu camí cap al meu lloc de treball i a l’entrar a l’edifici del mercat, la sorpresa que rebo és 
majúscula, ja que tota l’àrea es troba inundada i quan la pluja comença a augmentar, fins i tot cau una 
cascada d’aigua. A conseqüència del deteriorament que pateix  l’estructura per la manca d’inversions per 
part de l’ajuntament, en comptes d’atendre els clients habituals de cada matí, m’he de passar part de la 
meva jornada laboral traient l’aigua.

El mercat de Badia és conegut pels voltants per la qualitat dels seus productes i els seus preus compe-
titius, cada vegada que plou de manera important, alguns venedors es veuen forçats a tancar a causa 
de l’aigua que inunda les seves parades. Des d’ERC Badia trobem intolerables els dèficits que pateix 
el mercat municipal i demanem mesures urgents, ja que, cada vegada que això passa els venedors te-
nen sempre pèrdues econòmiques, pels possibles productes o mobiliari que hagin pogut haver quedat 
afectats.

A la tarda, després d’un dur dia de treball, vaig a buscar a la meva filla a l’escola i una vegada recolli-
da, ens posem camí al poliesportiu municipal per tal d’anar a practicar un esport que apassiona a la 
meva filla, el bàsquet. Pugem la rampa d’accés al complex esportiu municipal i quan entrem, ens sor-
prenem quan una treballadora del poliesportiu que coneixem ja des de fa diversos anys ens para per 
comunicar-nos que aquell dia no serà possible realitzar l’entrenament, ja que la pista interior havia 
quedat també inundada a causa de les fortes pluges d’aquell catastròfic matí.

Des del nostre grup municipal denunciem i denunciarem sempre el degradant estat de molts dels 
edificis que ofereixen serveis públics al nostre municipi. Creiem que els nostres conciutadans es me-
reixen un municipi amb instal•lacions i voreres de qualitat, de les quals no hi hagin de témer cada ve-
gada que hi ha pluges mitjanament importants en el cas de les instal•lacions públiques, i cada vegada 
que surtin al carrer, en el cas de les voreres.
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Badia del Vallès commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental

Badia del Vallès va commemo-
rar divendres, 11 d’octubre, el 
Dia Mundial de la Salut Mental 
2019 per fer visibles els professi-
onals i les entitats de l’àmbit de 
la Salut Mental del territori. A la 
plaça Major es va fer una troba-
da d’entitats de Salut Mental en 
què van participar les associaci-
ons TDAH+TEA Badia del Va-
llès, Fundació Tallers Catalunya i 
l’Associació de Familiars de Ma-
lalts Mentals de Sabadell.

Poc després, a la Sala de Plens, 
l’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor, va dedicar unes paraules a 
les persones assistents per agrair 
la feina que es fa des de les asso-
ciacions, entitats i serveis públics 
i va insistir en el fet que “la Sa-
lut Mental és un repte que hem 

d’afrontar de manera integral 
i coordinada com a societat i al 
que hem de dedicar els recursos i 
els esforços necessaris”.

A continuació es va projectar el 
vídeo “El desequilibri perfecte”, 
que dóna veu a les persones amb 
una malaltia mental i explica, en 
primera persona, les seves difi-
cultats. Pots veure el vídeo aquí.

Aquesta jornada s’ha creat per 
oferir la possibilitat de parlar de 
la salut mental a escala general, 
així com per mostrar la lluita per 
la defensa dels drets de les perso-
nes que tenen un trastorn men-
tal i de les seves famílies, amb la 
finalitat de compartir informaci-
ons i posar en relleu les seves ne-
cessitats.
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“De compres per Badia 
del Vallès”, campanya 
per potenciar el comerç 
de proximitat

El comerç sempre ha estat i 
continuarà sent un sector bàsic 
i imprescindible per a qualse-
vol poble i, especialment per a 
Badia, doncs és una peça clau 
de l’activitat econòmica i tam-
bé de la integració social. Per a 
l’economia local, el comerç re-
presenta uns valors econòmics 
molt significatius, ja que l’acti-
vitat comercial determina la vi-
talitat econòmica del municipi.

El comerç va més enllà de la 
seva consideració com a sector 
econòmic, el comerç fa poble, 
el comerç mou la ciutadania i 
interactua amb l’entorn. Són 
els botiguers, els proveïdors, els 
emprenedors, els empresaris, 
els marxants, les administraci-
ons públiques que treballen en 
pro del comerç, les associacions 
de comerciants i, els ciutadans 
i les ciutadanes que en som els 
consumidors i que som els que 
comprem el que volem i neces-
sitem i allà on volem o ens ofe-
reixen el millor producte quali-
tat-preu.

El comerç de proximitat s’ha 
d’enfortir per donar més vida 
al poble i per enriquir-lo. Una 
bona gestió i una avaluació 
continuada de les estratègies a 

Nou local per a 
l’Associació TDAH-
TEA Badia del Vallès

L’Associació TDAH-TEA Badia 
del Vallès disposa d’un nou local 
cedit per l’Ajuntament, situat al 
carrer Algarve, 4. Representants 
de l’entitat van signar el conve-
ni i van recollir les Claus del lo-
cal el 9 d’octubre, amb una re-
unió amb l’alcaldessa de Badia, 
Eva Menor; el tinent d’alcaldes-
sa cinquè i responsable de l’Àrea 
de Promoció Social i Acompa-
nyament Educatiu, Iván Sanz, 

i la regidora de Benestar Social, 
María José Granados.

L’associació vol conscienciar la 
societat badienca sobre aquest 
trastorn, a més de lluitar pels 
drets dels seus infants, aclarir 
dubtes i donar suport a les famí-
lies afectades. L’entitat convida 
tothom que tingui un fill o fi-
lla amb TDAH a posar-s’hi en 
contacte.

seguir són imprescindibles per 
continuar millorant i, sens dub-
te l’associacionisme comercial 
és una bona formula per sumar 
esforços i aconseguir els objec-
tius principals. És per tot això 
que l’Ajuntament de Badia del 
Vallès treballa de forma conti-
nuada, en col•laboració amb 
l’associació de comerciants de 
Badia del Vallès, per promoure 
una coresponsabilitat compar-
tida, per satisfer les necessitats 
de la ciutadania i per millorar 
la competitivitat comercial en 
pro d’un municipi més sosteni-
ble econòmicament i més inte-
grador socialment.

“De compres per Badia del Va-
llès”, és la darrera campanya 
de promoció del comerç local 
que te com a objectiu prin-
cipal promoure el comerç de 
proximitat; una campanya que 
si bé va començar a principi 
d’aquest any, dona continuïtat 

a la realitzada l’any anterior 
“Comprat a Badia del Vallès”. 
Amb aquestes campanyes es 
vol conscienciar la ciutada-
nia de la importància que te 
consumir al propi municipi al 
marge dels beneficis que per-
sonalment li pot aportar.

Des de l’Ajuntament, s’anima a 
tots els veïns i veïnes de Badia 
del Vallès a participar d’aquest 
gran objectiu, per col•laborar a 
fer millor i més fort el poble. 
Us proposem que visiteu les 
botigues de Badia, que cone-
gueu els botiguers i els comer-
ciants, que demaneu allò que 
necessiteu i que descobriu com 
aconseguir tot el que el que ne-
cessiteu sense haver d’agafar el 
cotxe per desplaçar-vos a un al-
tre municipi. Gaudiu així, de 
la comoditat que Badia del Va-
llès us ofereix a nivell comerci-
al i participeu fent gran el vos-
tre poble.
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Amb 34 anys, ha arribat el seu 
moment. El jove cantaor Matí-
as López Expósito, “El Mati”,  
està en ple procés de consolida-
ció com una de les estrelles del 
nou flamenc. Està preparant el 
seu segon disc, que preveu treu-
re al mercat a mitjans de l’any 
vinent. L’entrevistem en una es-
cala de vol a Portugal, de camí a 
participar en una gala sobre cul-
tura espanyola als Estats Units.

D’on surt la teva passió pel 
flamenc?
Els meus pares vénen d’Extre-
madura. El meu pare participa-
va en l’Hermandad Rociera de 
Cerdanyola i va ser cantaor en 
la Peña Flamenca de Badia, així 
que, des de ben petit, vaig es-
tar envoltat de música flamen-
ca. De nen tocava la guitarra, la 
percussió, el piano, i vaig actuar 
a les casetes de l’Av. de Burgos. 
Recordo com agafava la guitar-
ra, en baixava al meu carrer, a La 
Mancha, i em posava a tocar i 
cantar amb els amics.
 
Quins són els teus referents?
En flamenc, gent que va obrir 
nous camins, com Enrique Mo-
rente o Camarón de La Isla. La 

“Badia és entranyable perquè es 
viu com si fos un poble”

MATÍAS LÓPEZ, “EL MATI”

Fill de Badia, on ha passat la seva infantesa i joventut, el cantaor Matías López, “El Mati”, va guanyar aquest estiu el “Lámpara 

minera” del Festival Internacional del Cante de Las Minas, un dels guardons més importants del flamenc.

gent sol indicar que tenen dis-
cos que van ser una revolució, 
com ara Omega, de Morente, o 
la Leyenda del Tiempo, de Ca-
marón, però jo crec que tota la 
seva trajectòria va ser revolucio-
naria. De gent d’ara, m’agraden 
Rosario La Tremendita o Niño 
de Elche. També m’apassionen 
els músics que fan servir la veu 
com si fos un instrument, com 
és el cas de Bobby McFerrin, per 
exemple.

Els teus referents són de mú-
sics i intèrprets vanguardistes. 
Et consideres un creador de 
vanguàrdia del flamenc?
Em costa molt de descriure’m. 
Les etiquetes són molt subjecti-
ves. Als anys 70 i 80, va haver 
una relació entre art i conscièn-
cia social que després es va tren-
car. Crec que ara estem en un 
moment propici perquè es torni 
a donar aquesta interrelació i és 
el que vull fer. 

Com t’ha influït Badia?
Badia és un poble treballador, 
on es donen situacions de con-
fluència de persones vingudes 
d’arreu. És el meu poble i és 
entranyable perquè realment es 

viu com en un poble. Vius en 
contacte amb el veí, i aques-
ta relació és molt important. 
Quan vivia a Badia, ens ajuntà-
vem persones vingudes de tota 
Espanya, i cadascú aportava co-
ses de la seva cultura. Interpre-
tàvem rumba catalana, i músi-
ca de grups com Los Chichos 
i Las Grecas. Totes aquestes 

influències formen part del 
meu creixement musical.

Quins són els teus plans de futur?
Fa quatre anys vaig fer el meu 
primer disc, 12 de 4, que era el 
meu homenatge a quatre grans 
cantaors. Ara estic preparant el 
nou disc, que espero tenir en-
llestit el maig de l’any vinent i 

és un repte perquè és el moment 
de ser jo. També estic preparant 
el meu show en directe, que no 
serà de flamenc ortodox. Actuo 
acompanyat de bateria, dues 
guitarres i sintetitzador. 

I t’agradaria presentar el teu 
disc a Badia del Vallès?
M’encantaria!


