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L’Ajuntament finalitza el 
segon habitatge de lloguer 
adaptat per a la gent gran
L’Ajuntament de Badia del Vallès ha finalitzat el segon habitatge de lloguer 

adaptat per a la gent gran. És un local comercial de titularitat pública, ubicat 

a una planta baixa, convertit en habitatge adaptat i amb els equipaments 

necessaris per entrar a viure, com cuina amb forn, nevera i rentadora.

L'objectiu és cercar alternatives 
que permetin afavorir l'habitatge 
adaptat per a la gent gran de Ba-
dia del Vallès amb limitacions físi-
ques i dificultats de mobilitat.

L'accés a aquests habitatges està 
regulat en el reglament del re-
gistre de sol·licitants d'habitatge 
adaptat de lloguer per a gent gran 
de l'ajuntament de Badia del Va-
llès, el qual serà la base per a l'ad-
judicació dels habitatges.

Els requisits per accedir a aquests 
habitatges són:

• Que una de les persones de la 
unitat familiar tingui 65 anys 
o més.

• Tenir un habitatge en propietat 

al municipi i adquirir el com-
promís de posar-lo a lloguer. El 
futur inquilí tindrà l'obligació 
de presentar un contracte de 
lloguer del seu antic habitat-
ge amb un termini màxim de 
temps de 3 mesos que s'inicia-
rà un cop es formalitzi el con-
tracte de lloguer per l'habitatge 
adaptat.

• Fer més de 3 anys que està em-
padronat en el municipi.

• Constituir una unitat familiar 
o de convivència de dues per-
sones, com a màxim.

• Viure en un habitatge no ac-
cessible, preferentment on l'as-
censor pari entre plantes.

També es tindran en compte al-
tres circumstàncies com:

• Tenir un certificat de discapa-
citat per mobilitat reduïda de 
33% o superior.

• Aportar un informe mèdic que 
acrediti problemes de mobili-
tat (en cas de no disposar del 
certificat).

• Disposar d'un informe de Ser-
veis Socials sobre la situació 
d'aïllament social generada per 
barreres arquitectòniques.

• Tenir més de 75 anys.
• Viure en un habitatge amb as-

censor que para entre plantes.

El termini per a la recepció de 
sol·licituds està previst que co-
menci durant la segona meitat 
de febrer. Aviat anunciarem la 
data definitiva.
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Èxit de la convocatòria per sol·licitar 
parcel·la als horts urbans de Badia
Les sol·licituds de parcel·la als horts ur-
bans de Badia han superat amb escreix 
l’oferta. Més de 100 persones han de-
manat sol·licitud d’accés de registre per 
a les 94 parcel·les de 80 metres quadrats 
dels horts. 

Els horts urbans de Badia del Vallès estan 
situats al costat de la C-58. S’han creat 94 
parcel·les, de 80 metres quadrats cadas-
cuna, amb la particularitat que les casetes 
dels horts s’han creat a partir de conteni-
dors de mercaderies de port reutilitzats, 
segons el projecte realitzat per l’arquitecte 
municipal Daniel Serrano. Cada parcel·la 
té accés a un porxo que es recolza sobre el 
contenidor. A partir de cada contenidor 
s’han fet quatre casetes.

Zona de pícnic

L’espai dels horts se situa a dos nivells de 
diferent cota i genera quatre sectors dife-
rents. A banda dels horts, l’espai ofereix 
una zona de pícnic, amb un contenidor 
doble i bany d’homes, de dones, i bany 
adaptat, taules per menjar i arbres que ofe-
riran ombra.

La cessió d’ús tindrà una durada de dos 
anys renovables automàticament per anua-
litats, en el cas que cap de les dues parts no 
informi l’altre del contrari en un termini 
de dos mesos abans del venciment i men-
tre la persona usuària respecti les normes 
fixades pel reglament. Fins a finalitzar el 
conveni de cessió de l’espai amb l’Incasòl. 
En cas de pròrroga es revisaria el termini.

Únicament per consum familiar
L’ús de les parcel·les serà exclusivament 
per al consum familiar, i estarà prohibi-
da la venda dels productes obtinguts dels 
cultius. La persona usuària només podrà 

executar el seu treball dins de la parcel·la 
adjudicada, delimitada per la tanca.

Cal destacar que no es podrà deixar l’hort 
sense treballar. Aquest fet implicaria l’inici 
d’un expedient fins a la pèrdua de la con-
cessió administrativa. En cas d’impossibili-
tat temporal, haurà de comunicar aquesta 
circumstància, així com el temps i les cau-
ses d’aquesta, a l’Ajuntament, amb la fina-
litat que es pugui adjudicar durant aquest 
temps a una altra persona.

Cada persona usuària estarà obligada a sa-
tisfer la taxa municipal anual establerta per 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, en con-
cepte de despeses per al manteniment dels 
horts i les seves instal·lacions.
L’accés a l’hort i el lliurament de les claus 
es farà efectiu un cop l’usuari/ària hagi 
abonat la taxa municipal corresponent.

La titularitat del sòl és de l’Incasòl, amb 
una cessió d’ús en favor de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès. Les persones adjudica-
tàries de la cessió per part de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès només tindran la cessió 
de l’ús de l’hort autoritzat, pel termini es-
tablert i que podrà ser revocable o caducar.

Condicions necessàries per optar a 
l’adjudicació d’una parcel·la

Les persones que vulguin cultivar una de 
les 94 parcel·les dels horts urbans han de 
complir aquestes condicions:

• Ser major d’edat.
• Estar domiciliada a Badia del Vallès, fi-

gurant al padró municipal com a resi-
dent amb una antiguitat mínima de tres 
anys ininterromputs.

• No haver-se adjudicat hort a un membre 
de la mateixa unitat familiar (s’entén per 

unitat familiar els membres de la família 
que viuen al mateix domicili).

L’adjudicació de les parcel·les es farà en fun-
ció d’una puntuació, seguint el barem que 
trobaràs a les bases adjuntades a la notícia.

Un cop esgotat el termini de presentació 
de sol·licituds, es puntuaran les sol·licituds 
presentades en funció del barem. Les pun-
tuacions que estiguin igualades es desem-
pataran per sorteig.

Les sol·licituds que no tinguin accés 
a un hort, i la resta de sol·licituds pre-
sentades a posteriori, s’incorporaran a la 
llista d’espera del registre dels horts mu-
nicipals de l’Ajuntament. Cada cop que 
quedi una parcel·la disponible, s’exami-
naran les demandes, tenint en compte 
els requisits i la puntuació establerta. Si 
hi ha empat, s’aprovarà la sol·licitud per 
sorteig. En el cas en què no s’ompli la 
llista d’espera, es podrà ampliar l’accés 
als horts a persones que no complexin 
el requisit de cinc anys mínims d’empa-
dronament a Badia del Vallès.

En cas que la llista seguís sense comple-
tar-se, com a última opció, podrien ins-
criure’s persones no empadronades al 
municipi.

Primer any, a un preu de 102,96 euros
Aquest primer any es bonifica el 40% de la 
taxa per així fomentar l’ús d’aquest equi-
pament, la promoció de l’agricultura sos-
tenible i de proximitat així com els hàbits 
d’alimentació i activitats saludables. Així 
doncs, durant l’any 2021, la taxa serà de 
102,96 euros. A banda, cada parcel·la dis-
posarà d’un comptador individual per cal-
cular el consum d’aigua, que la persona 
usuària haurà d’abonar.
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Pla Integral de Reconstrucció 
Econòmica i Social de Badia
El web de l’Ajuntament ha publicat el document de treball del Pla Integral de Reconstrucció Econòmica i Social a Badia del Va-

llès. Aquest document, creat a partir de reunions amb tots els grups polítics i amb agents socials i col·lectius veïnals de la po-

blació, vol donar resposta a les necessitats de la ciutat arran de la pandèmia del coronavirus i integra mesures acordades amb 

l’Associació de Comerciants. 

El pla s’estructura en tres grans 
àmbits, econòmic, social i espai 
públic, per oferir una estratègia 
de futur. 

Gairebé 1 milió d'euros per a 
la reconstrucció econòmica i 
social de la ciutat

El document recull les priori-
tats per donar resposta a les ne-
cessitats ocasionades per la crisi 
sanitària, social i econòmica de 
la COVID-19 a la nostra ciutat.

Per fer front a aquestes despeses, 
l'Ajuntament planteja de ma-
nera inicial fer una reserva de 

crèdit per import de 300.000 
euros de l'actual pressupost, 
provinent d'aquelles partides 
pressupostàries corresponents a 
despesa prescindible, com ara, 
les despeses de la Festa Major o 
altres activitats i compres no es-
sencials. La valoració econòmi-
ca inicial total del pla, amb les 
aportacions d'entitats supramu-
nicipals, se situa en 941.753,53 
euros. El pla, amb mirada estra-
tègica, integral i inclusiva, serà 
l'eina per a la planificació de la 
reconstrucció econòmica i social 
de la ciutat, afectada per la crisi 
produïda per la pandèmia de la 
COVID-19.
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Reunió amb el rector de la UAB per potenciar 
vies de col·laboració entre Badia i la Universitat

L’alcaldessa de Badia, Eva Menor, es va reunir a finals de gener amb el nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), Javier Lafuente, per establir vies de col·laboració bidireccional entre Badia i la universitat. Entre els temes tractats, acon-

seguir que Badia es configuri com a ciutat universitària i establir projectes per apropar la universitat a Badia, en els àmbits cultu-

ral, social, de formació i d’investigació.

A la reunió també van partici-
par el tinent d'alcaldessa pri-
mer, Rafael Moya, de l'Àrea 
de Dret a la Ciutat i Agenda 
Urbana, el tinent d'alcaldes-
sa tercer, Josep Martínez, de 
l'Àrea d'Acció Comunitària 
Inclusiva, i les caps de Gabinet 
d'ambdues institucions.

Badia, ciutat universitària

L'alcaldessa va subratllar la ne-
cessitat que Badia s'apropi a la 
Universitat: "Hem de treballar 
per apropar-nos perquè el nos-
tre jovent vegi la Universitat 
com una oportunitat de desen-
volupament personal; l'educa-
ció i la formació són la millor 
inversió de futur per a la nostra 
ciutat". Eva Menor va explicar 
que, per millorar la connexió 
amb la universitat, "hem acon-
seguit, gràcies a l'Àrea Metro-
politana de Barcelona, un fons 
FEDER, que ens permetrà ar-
reglar el camí d'accés a la uni-
versitat per a les persones via-
nants i usuàries de bicicleta".

També va destacar que Ba-
dia ha de ser ciutat università-
ria, per la seva proximitat amb 
la UAB i, en aquest sentit, 

l'Ajuntament està treballant 
en l'estudi d'equipaments que 
puguin oferir el servei de resi-
dència d'estudiants.

Respecte als projectes ja fets 
entre la ciutat i la Universitat, 
l'alcaldessa de Badia els va re-
marcar: "Hem dut a terme di-
verses col·laboracions amb la 
UAB amb bons resultats i pen-
sem que es poden consolidar i 
augmentar".

La Universitat vol obrir-
se a la ciutat i ofereix 
col·laboració

El rector es va oferir per col-
laborar en diversos àmbits. 
Entre ells, va citar la possibili-
tat de desenvolupar conjunta-
ment estudis de sostenibilitat 
i rehabilitació, com aprofitar 
les teulades dels edificis per 
a la generació d'energia; ofe-
rir formació durant tot el ci-
cle de vida de les persones; la 
preparació i actualització del 
currículum professional per es-
tar preparat davant dels can-
vis que està vivint la societat, 
i col·laboracions no només en 
l'àmbit acadèmic, sinó també 
cultural i social.

Javier Lafuente va posar a dis-
posició de Badia els recursos 
de la Universitat, com les co-
munitats de recerca estratègi-
ques, que tracten els àmbits 
de l'ocupació, el patrimoni 
cultural, les malalties mentals 
i les smart cities, i que, segons 
va afirmar "tenen com a fun-
ció aproximar, unir la comu-
nitat de l'Autònoma amb el 
seu entorn, fora del món aca-
dèmic".

En aquesta proposta per apro-
par universitat i ciutat, el rec-
tor va destacar les possibilitats 
en l'àmbit de la Cultura: "Es-
tem intentant incrementar la 
vida comunitària, que la gent 
dels municipis veïns vinguin a 
la Universitat, i anar nosaltres 
també a la ciutat, amb exposi-
cions conjuntes o itinerants, i 
conferències per apropar-nos als 
joves, perquè conèixer la Uni-
versitat els pot canviar la vida".

A la reunió es va comentar la 
possibilitat que Badia participi 
en una prova pilot, la Setmana 
del Campus Saludable i Sos-
tenible, amb webinars i con-
ferències que tractaran temes 
d'interès general, i es va assolir 
l'acord de posar en marxa ca-
nals de comunicació i equips 
de treball bilaterals entre Ba-
dia i la Universitat per ana-
litzar i desenvolupar aquestes 
vies de col·laboració.
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Sistema de control en continu de 
l’aforament al Mercat de Badia
L’Ajuntament de Badia del Vallès ha instal·lat un control d’aforament en continu a les quatre portes del Mercat Munici-

pal. D’aquesta manera, es pot saber al moment i de manera automatitzada, el nombre de persones que hi són i restrin-

gir l’accés quan sigui necessari.

L’Ajuntament de Badia del Va-
llès ha instal·lat un control 
d’aforament en continu a les 
quatre portes del Mercat Mu-
nicipal. D’aquesta manera, es 
pot saber al moment i de mane-
ra automatitzada, el nombre de 
persones que hi són i restringir 
l’accés quan sigui necessari.

El sistema funciona amb quatre 
sensors interconnectats, de ma-
nera que calculen en directe les 

entrades i sortides i es pot conèi-
xer, a l’instant, el nombre total 
de persones que hi ha dins de la 
instal·lació. A cadascuna de les 
portes hi ha una pantalla que in-
dica el nombre de persones que 
hi ha al mercat i quantes perso-
nes més poden accedir-hi fins a 
completar l’aforament. En cas 
que s’hagi omplert l’aforament, 
les pantalles també indiquen el 
temps aproximat d’espera fins a 
poder accedir-hi.

D’aquesta manera es poden te-
nir les quatre portes obertes, 
dues d’entrada i dues de sorti-
da, per assegurar fluixos dife-
rents en els dos sentits, com-
plint en tot moment amb els 
límits d’aforament fixats per 
les autoritats. Les dues portes 
d’entrada són les que donen a 

la plaça de l’Ajuntament i les 
dues de sortida, les que donen a 
l’aparcament i al Complex Es-
portiu.

Actualment, i seguint les indi-
cacions de les autoritats sanità-
ries, l’aforament màxim permès 
al Mercat Municipal és del 33% 

del total, fins a un màxim de 
160 persones.

Com a mesura de prevenció da-
vant de la COVID-19, també 
s’han instal·lat dos dispensadors de 
peu de gel hidroalcohòlic, que fa-
ciliten la distribució d’aquest pro-
ducte abans de l’entrada al mercat.
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El Mercat de Badia 
estrena botiga en línia

El Mercat de Badia, 
protagonista d’un 
capítol de “Gent de 
Mercats”, de TV3

La botiga en línia del Mercat de Badia del Vallès està plenament operativa 

des del 23 de gener.

La botiga en línia és a http://
www.merca tdebad i a . com. 
Aquest servei facilita la compra 
i distribució dels productes del 
mercat amb comoditat i segure-
tat, mitjançant internet i lliura-
ment a casa.

Amb un clic, pots fer la compra i 
triar el dia que la vols rebre a casa, 
evitant desplaçaments i cues. La 
botiga ofereix total seguretat amb 
un protocol xifrat que facilita el 
pagament amb targeta de crèdit i 
serveis com Bizum i Paypal. Tam-
bé ofereix la possibilitat de deixar 
missatges al paradista.

D'aquesta manera, el Mer-
cat Municipal s'adapta als nous 
temps i facilita la compra en línia 

en moments en què la pandèmia 
dificulta la interrelació social.

La plataforma ofereix la mateixa 
qualitat de productes que han fet 
del Mercat de Badia un dels equi-
paments de referència a la comarca.

Col·laboració de l'Ajuntament 
i de la Diputació de Barcelona

La botiga en línia del Mercat de 
Badia s'ha creat amb el suport i 
col·laboració de l'Ajuntament de 
Badia del Vallès i de la Diputació 
de Barcelona, que aposten per la 
promoció del comerç local. Grà-
cies al fons de prestació de la Di-
putació de Barcelona, l'Ajunta-
ment ha invertit 15.000 euros en 
la digitalització del Mercat.

La venda en línia, canal 
fonamental per al comerç de 
proximitat

Per ara ja participen en aquesta 
plataforma 13 concessionaris del 
mercat. Des de l'Ajuntament es 
vol animar a la resta de conces-
sionaris a ser-hi perquè els hàbits 
de consum i de compra estan va-
riant a conseqüència de la pan-
dèmia i la compra en línia s'es-
tà configurant com un canal de 
venda fonamental, també per al 
petit comerç i el comerç de pro-
ximitat.

Aprofita't dels avantatges de la 
botiga del mercat i fes la compra 
als teus establiments de confian-
ça sense sortir de casa!

Un equip de TV3 ha estat rodant al Mercat Municipal 

un capítol de la docusèrie “Gent de Mercats”, que 

mostra el dia a dia de les persones que hi treballen. 

El programa s'emetrà en unes setmanes, durant el 

primer trimestre de l'any.

Des de primera hora del matí, 
l'equip de rodatge va seguir la 
jornada laboral de les persones 
de diverses parades del Mercat.

El capítol forma part de la sego-
na temporada d'aquesta docusè-
rie de TV3, dirigida per la peri-
odista Tana Collados, que dóna 
a conèixer la vida dels comerci-
ants, dels compradors i de dife-
rents perfils humans que passen 
pels mercats municipals.

La sèrie mostra tots els racons 
d'aquests equipaments, des del 
bar del mercat a les seves entra-
nyes, a través dels protagonistes 

que hi viuen i expliquen els rep-
tes amb què s'enfronten, les re-
lacions que estableixen i els 
sentiments entre les parets dels 
mercats.

El fet que el Mercat de Badia si-
gui una de les ubicacions per a 
aquesta segona temporada evi-
dència com aquest equipament 
s'ha constituït en tota una refe-
rència a la comarca.

De seguida que es faci pública 
la data d'emissió del programa, 
informarem mitjançant el web 
i les xarxes socials de l'Ajunta-
ment.
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Badia del Vallès se suma al front comú de les alcaldies del 
Vallès Occidental afectades per talls de llum als municipis
Un total de 14 alcaldies de Vallès Occidental, entre elles, Badia del Vallès, denuncien talls indiscriminats de llum als seus 

municipis i la manca de resposta de la companyia Endesa. 

Des de les diferents alcaldies s’ha 
exposat la situació que viuen a cada 
municipi i les actuacions que s’han 
portat a terme. Des del Vallès Oc-
cidental es denuncia la manca de 
manteniment de les instal·lacions 
elèctriques i la manca de resposta 
de la companyia davant la ciutada-
nia i els ajuntaments.
A la roda de premsa hi van partici-
par Ignasi Giménez, president del 
Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental i alcalde de Castellar del 
Vallès; Jordi Ballart, alcalde de Ter-
rassa; Marta Farrés, alcaldessa de 
Sabadell; Mireia Ingla, alcaldessa de 
Sant Cugat del Vallès; Anna Maria 
Martínez, alcaldessa de Rubí; Car-
los Cordón, alcalde de Cerdanyola 
del Vallès; Josep Maria Osuna, al-
calde de Ripollet; Laura Campos, 
alcaldessa de Montcada i Reixac; 
Xavier Garcés, alcalde de Barberà 
del Vallès; Oriol Lozano, alcalde de 
Palau-solità i Plegamans; Eva Me-
nor, alcaldessa de Badia del Vallès; 
Nil López, alcalde de Matadepera, i 
Javier Silva, alcalde de Polinyà.

El president del Consell Comar-
cal, Ignasi Giménez, va explicar que 
“els talls de llum que estem vivint al 
Vallès Occidental no són una situ-
ació puntual en moments d’alta de-
manda elèctrica sinó que ha afectat 
i afecta diferents municipis i a dia 
d’avui s’està agreujant donada la si-
tuació de pandèmia i la major de-
manda d’energia pel fred”.  “Des de 
la comarca exigim un millor man-
teniment de les instal·lacions elèc-
triques, no només correctiu, sinó 

també preventiu perquè aquestes 
situacions no passin en un futur”, 
va afegir. Per abordar la situació des 
del Consell Comarcal “es reactivarà 
la Taula de pobresa energètica, cre-
ada el 2016 per encàrrec del Con-
sell d’Alcaldies, i demanarem que 
les companyies elèctriques afectades 
vinguin a explicar-nos quina és la 
planificació d’inversió”.

A Badia del Vallès, s’han produït 
en els darrers mesos talls de submi-
nistrament intermitents per avari-
es a les infraestructures elèctriques 
de mitjana tensió. L’alcaldessa, Eva 
Menor, va reconèixer que la com-
panyia ha realitzat algunes millo-
res a la xarxa del municipi tot i que 
“l’històric d’avaries evidencia que el 
servei no està dimensionat per a les 
necessitats actuals de la ciutat i cal 
adequar-lo”. També es va referir a 
la necessitat de realitzar inversions 
en eficiència energètica en el parc 
d’habitatges “per l’impacte que té el 
model constructiu i la seva antigui-
tat pel que fa al consum energètic i, 
en conseqüència, en el seu impacte 
en els rebuts, en la pobresa energè-
tica i en el medi ambient”.

En el cas de Sabadell, els talls de 
llum han afectat els darrers dies 800 
famílies de diversos barris com ara 
Can Puiggener, Ca n’Oriac, Can 
Rull-Cifuentes, Torre-romeu, Ei-
xample, La Plana del Pintor i Cam-
poamor-Espronceda. 

Des de Terrassa, l’alcalde de Ter-
rassa, Jordi Ballart, va exposar els 

perjudicis, per al benestar i la qua-
litat de vida de la ciutadania de Ter-
rassa, que estan provocant aquests 
talls de llums, reiterats i recurrents. 

A Sant Cugat del Vallès s’han pro-
duït talls puntuals i tot i que no es 
tracta d’una situació estructural, 
l’alcaldessa Mireia Ingla reclama un 
servei just i eficient i també que la 
companyia faciliti un informe dels 
talls produïts.

A la ciutat de Rubí, al llarg de 
l’últim any s’han produït dife-
rents talls de llum i alguns d’ells 
han creat una situacions crítiques 
amb comerciants i veïns. Tant 
els tècnics de l’Ajuntament com 
el regidor s’han posat en contac-
te amb Endesa en múltiples oca-
sions per a demanar solucions de 
caràcter urgent i demanant infor-
mes sobre la situació real sense 
que Endesa n’hagi fet cap informe 
sobre aquestes incidències. 

En el cas de Barberà del Vallès, s’han 
detectat talls de subministrament de 
llum a diferents als carrers Anselm 
Clavé (Casc Antic), Pirineus, Tres 
Creus, Montseny, Via Sant Oleguer 
i genèricament als barris de Ca n’Es-
taper, La Romànica i Parc Central. 
D’altra banda també s’han detectat 
baixades de tensió en diferents in-
drets de la ciutat. 

Cerdanyola arrossega una proble-
màtica amb les infraestructures 
elèctriques des de fa molts anys. 
Des de l’arribada del nou govern 

s’han fet diverses reunions amb di-
rectius d’Endesa per reclamar solu-
cions a aquesta problemàtica però 
tot i la informació de la compa-
nyia elèctrica assegurant que està 
en marxa un procés de millora de 
la infraestructura, la situació no so-
lament no ha millorat, sinó que ha 
empitjorat. 

A Ripollet ha hagut uns 200 habi-
tatges afectats per aquests talls de 
subministrament. A la vista d’això, 
l’Ajuntament ha adreçat un escrit 
a la companyia per tal de demanar 
explicacions i que es prenguessin les 
mesures oportunes per evitar aques-
tes situacions que tantes molèsties 
estan produint als nostres veïns i ve-
ïnes. 

A Montcada i Reixac, des de fa més 
de 9 mesos, el veïnat del barri de 
Can Sant Joan pateix interrupcions 
diàries del servei elèctric –algunes 
llars han arribat a tenir fins a nou 
talls en 15 dies–, que poden durar 
des de les 2 hores i, en alguns casos, 
fins a un dia sencer. 

A Castellar del Vallès, els veïns d’El 
Balcó de Sant Llorenç van passar la 
nit de Cap d’Any sense subminis-
trament elèctric. Els problemes van 
començar sobre  les 21 h, fins l’apa-
gada total al voltant de mitjanit. 

Per la seva banda, l’alcalde de Palau-
solità i Plegamans, Oriol Lozano, va 
denunciar la falta de manteniment 
i d’inversió per part d’Endesa i el 
fet que, un any després del tempo-
ral Glòria, encara resten inacabades 
obres de reparació. 

A Polinyà, des de la tardor i, més 
habitualment, al mes de desembre, 
hi han hagut diversos microtalls i 
baixades de tensió, en ocasions de 
menys d’un segon. Temps sufici-
ent per a malmetre electrodomès-
tics i provocar altres conseqüències 
al sector comercial i empresarial del 
territori. Han afectat a tot el muni-
cipi de manera repetida.

A Matadepera i Viladecavalls tam-
bé s’han donat talls de llum en dife-
rents barris o urbanitzacions.
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PSC, el partit més votat a 
Badia del Vallès a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, 
amb el 40,65% dels vots

El Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC) ha aconseguit 
1.708 vots, el 40,65% del to-
tal, a les Eleccions al Parlament 
de Catalunya celebrades el diu-
menge, 14 de febrer. 

La segona força per nombre de 
vots ha estat Vox, amb 605 vots, 
el 14,40% del total. 

La tercera força ha estat ERC, 
amb 509 vots, el 12,11% del to-
tal.

En Comú Podem ha obtingut 
460 vots, el 10,95% del total. 

Ciutadans ha aconseguit 368 
vots, el 8,76% del total. 

El PP ha obtingut 184 vots, el 
4,38% del total. 

La CUP ha tingut 150 vots, el 
3,57% del total.

Finalment, per sobre de l’1% 
dels vots s’ha quedat Junts per 
Catalunya, amb 122 vots, el 
2,90% del total. 

La participació a Badia ha estat 
del 40,91%. A les anteriors elec-
cions, el 2017, la participació va 
ser del 78,94%.

Resultats a Catalunya

A tot Catalunya, El partit 
més votat ha estat el PSC, 

que ha obtingut 652.858 vots 
(23,04%) i, el segon, ERC, 
amb 603.607 vots (21,30%). 
Les dues formacions han em-
patat en nombre d’escons, 33.

El tercer és Junts per Catalu-
nya, que obté 568.002 vots 
(20,04%) i suma 32 escons.

A continuació, Vox, amb 
217.883 vots (7,69%) i 11 
escons; CUP, amb 189.087 
vots (6,67%) i 9 escons; En 
Comú Podem, amb 194.626 
vots (6,87%) i 8 escons; Ciu-
tadans, amb 157.903 vots 
(5,55%) i 6 escons ; i PP, amb 
109.067 vots (3,83%) i 3 es-
cons.
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El CAP Badia reforça el servei per l’increment 
de casos en entorns familiars
L'Ajuntament i el CAP Badia van mantenir una reunió de coordinació al gener, presidida per l'alcaldessa, Eva Menor, per posar en comú la situació 

de la COVID a Badia del Vallès i les accions a realitzar. La directora del CAP, la doctora Núria Puchol, va anunciar que estan reforçant el servei i incre-

mentant horaris per donar resposta als casos que s'han registrat les darreres setmanes.

Els ajuntaments de Badia, Barberà, Cerdanyola, 
Montcada i Ripollet celebren l’anunci de 
la construcció de l’Hospital Ernest Lluch
Els alcaldes i les alcaldesses de Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet es van reunir amb la consellera de Salut, 

Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i la gerent de la Regió Metropolitana Nord, Anna Aran, que els 

van anunciar la construcció d'un nou hospital de proximitat al Vallès Occidental, l'Hospital Ernest Lluch.

Després de diverses entrevistes 
amb la consellera de Salut amb 
l'objectiu d'analitzar l'estat del 
projecte i la seva viabilitat per 
atendre les necessitats d'una po-
blació que supera els 176.000 
d'habitants, la construcció de 
l'Hospital Ernest Lluch ja és 
més a prop. 

La construcció del nou hospital 
garantirà una cobertura assistenci-
al més àmplia en una de les regi-
ons amb més densitat de població 
de tot Catalunya, i que requereix 
amb més urgència un nou centre 
sanitari, la gestió del qual depen-
drà del Parc Taulí de Sabadell.

L'alcaldessa de Badia del Va-
llès, Eva Menor, va valorar molt 

positivament l'anunci: "A Ba-
dia, volem seguir tenint el Tau-
lí com a hospital de referència, 
però celebrem que s'anunciï la 
construcció d'un hospital que 
descongestionarà tota la zona 
d'influència del Taulí".

El centre projectat és un hospi-
tal innovador amb treball mul-
tidisciplinari i una atenció inte-
gral que acostarà a la ciutadania 
els dispositius adequats de segui-
ment domiciliari. La nova infra-
estructura es dotarà de gabinets 
d'alta resolució en atenció am-
bulatòria especialitzada i de pro-
ves diagnòstiques de proximitat, 
així com cirurgia ambulatò-
ria. Segons anuncia el Departa-
ment de Salut de la Generalitat, 

Segons va comentar, "hem no-
tat un increment de casos a par-
tir del 28 de desembre ". Aquests 
casos, amb molta interacció entre 
familiars, han fet empitjorar unes 
xifres que "havien estat molt bo-
nes durant tota la pandèmia". La 
doctora va indicar que es detec-
ta "una certa millora els darrers 
dies", però que Badia es troba en 
una situació complicada, igual 
que tot el seu entorn.

Reforç del servei al CAP

La doctora Puchol va explicar que 
el CAP Badia ha incrementat ho-
raris i ha augmentat recursos per 
donar resposta a la situació de 
la COVID-19. La directora del 
CAP també va explicar que està 
en contacte amb Vigilància Epi-
demiològica i CatSalut per valorar 

tindrà un cost estimat d'uns 50 
milions d'euros en 5 anys.

Els alcaldes i les alcaldesses 

de les poblacions implica-
des han rebut amb optimis-
me la notícia que respon a 
una reivindicació històrica 

del territori, tot i que afir-
men que hi faran seguiment 
del projecte de manera atenta 
i coordinada.

en tot moment què es pot fer per 
donar una resposta adequada. En 
aquest sentit, Puchol va explicar 
que "en la situació en què ens tro-
bem, estem aplicant mesures mi-
tigadores per anar aplanant la cor-
ba de contagis".

Les vacunes arriben al CAP Badia

La doctora va explicar que, se-
guint les indicacions del Depar-
tament de Salut, la setmana pas-
sada es va començar a vacunar el 
seu personal amb vacunes de Pfi-
zer, que són les que està rebent 
el CAP. La doctora va destacar el 
gran resultat assolit en la vacuna-
ció dels professionals i que, a més, 
"no hem notat cap efecte advers".

Respecte a la vacunació a la po-
blació, la responsable del CAP va 

explicar que és el Departament 
qui fixa l'ordre dels col·lectius que 
s'han d'anar vacunant, en fun-
ció de criteris com la vulnerabili-
tat. En aquest sentit, la doctora va 
destacar que serà el servei de Sa-
lut que indicarà quan s'ha de va-
cunar.

Proves al personal docent de 
Badia

Pel que fa a les escoles, la docto-
ra va explicar que es van recollir 
les proves que ha pres el personal 
docent, una acció que s'està fent 
a tot Catalunya i que valora molt 
positivament per mantenir el con-
trol sobre la situació dels centres 
escolars. En aquest sentit, la doc-
tora va indicar que la situació als 
centres educatius "no és gens do-
lenta a la nostra ciutat".

Extremar precaucions en 
trobades informals

Per tal d'aturar el creixement de 
la pandèmia, cal insistir en el 
fet que hem d'extremar les pre-
caucions en trobades informals 
a espais tancats amb familiars o 

amics, que és on s'estan produint 
més contagis. Hem de mantenir 
sempre les distàncies de segure-
tat, fer ús de la mascareta, rentar 
freqüentment les mans i, molt 
important, obrir finestres per 
permetre la renovació de l'aire i 
reduir el risc de contagi.

Salut
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Ús del patinet 
elèctric a Badia
El patinet elèctric, com la resta de vehicles de mo-

bilitat personal, és un mitjà de transport còmode i 

sostenible, però cal fer-ne ús amb civisme, tenint en 

compte la resta de persones que fan servir l’espai 

públic de la ciutat i la normativa que el regula.

A continuació, resumim les limitacions que fixa la normativa per 
al seu ús:

Velocitat màxima: 25 km/h
La velocitat màxima a la qual poden circular els patinets és de 25 
km/h. Si el teu patinet o vehicle de mobilitat personal té prestacions 
superiors, et poden multar.

Per on circular?
Només pots circular per calçades. No pots circular amb patinet per 
les voreres ni per les zones destinades als vianants, ni per vies interur-
banes, travessies i autopistes i autovies, encara que travessin poblaci-
ons. Tampoc pots circular per túnels urbans.

Normativa
Fent servir el patinet, has de complir les normes de circulació, com 
qualsevol altre vehicles Com a conductor, et poden fer la prova d'al-
coholèmia. No facis ús d'aparells que et distreguin de la conducció, 
com reproductors de so amb auriculars ni telèfon mòbil.

Només una persona
Només una persona pot anar en patinet, qui el condueix. La circula-
ció de dues persones en un mateix patinet és sancionable.

La seguretat, sobre tot
Porta casc i condueix amb tranquil·litat, tant pels altres com per a tu. 
De nit, assegura que et vegin, amb il·luminació al teu vehicle i roba 
amb elements reflectants.

Mobilitat
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El servei de mediació a Badia del Vallès, una 
eina per a la gestió alternativa de conflictes
Si tens algun conflicte amb altres persones, com veïns o veïnes, pots contactar el servei de mediació, una eina que la Diputació 

de Barcelona posa a l'abast de l'Ajuntament de Badia del Vallès. És totalment gratuït i pots sol·licitar-ho mitjançant la Seu Electrò-

nica de l'Ajuntament o demanant cita a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

El 21 de gener se celebra el Dia 
Europeu de la Mediació coinci-
dint amb l'aniversari de l'apro-
vació de la 1a Recomanació 
núm. R (98) 1, de 1998, sobre 
mediació, per part del Comitè 
de Ministres del Consell d'Eu-
ropa. El Consell d'Europa va 
ser la primera institució europea 
que va apostar per promoure la 
mediació com un procediment 
de resolució de conflictes.

La mediació és un mètode de re-
solució de conflictes en el qual, de 
manera voluntària, les parts impli-
cades intenten arribar a un acord 
satisfactori sobre la controvèrsia 
amb l'assistència d'un professional.

En la mediació preval la comuni-
cació i el diàleg. Les parts tenen la 
llibertat de decidir fins a on volen 
arribar per aconseguir una possi-
ble solució, flexibilitzant les seves 
postures inicials. És a dir, són les 
parts qui gestionen el seu conflic-
te i qui, amb l'orientació d'una 
persona mediadora, són capaces 
de pactar-ne la solució.

A Badia del Vallès hem apostat 
des de l'any 2009 per la resolució 
alternativa de conflictes, promo-
vent entre la ciutadania del nostre 
municipi el Servei de Mediació.

El Servei Itinerant de Media-
ció Ciutadana (SIMC) és un 

instrument de gestió alternati-
va de conflictes que la Diputa-
ció de Barcelona posa a l'abast 
de l'Ajuntament de Badia del 
Vallès.

El Servei ofereix l'atenció d'uns 
professionals, persones medi-
adores imparcials, per tal que 
les dues parts en conflicte pu-
guin parlar, escoltar-se i, en de-
finitiva, arribar a punts d'acord i 
compromís mutu.

L'Objectiu principal del Servei 
de Mediació és posar a l'abast 
de tots els ciutadans i ciutada-
nes de Badia del Vallès, la medi-
ació ciutadana com una eina de 

gestió alternativa de conflictes i 
de prevenció vers una societat 
més inclusiva i corresponsable.

Per poder sol·licitar el servei de 

mediació només cal presentar 
una instància a través de la Seu 
Electrònica de l'Ajuntament o 
demanar cita a l'OAC (Oficina 
d'Atenció Ciutadana).
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Posada en marxa del Servei d’Atenció Integral 
a les diversitats sexuals i de gènere
El Servei d'Atenció Integral a 
les diversitats sexuals i de gène-
re es posa en marxa a Badia del 
Vallès. El servei és a la primera 
planta de l'Edifici El Molí (Av. 
Costa Blava s/n) i atén, amb cita 
prèvia, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 hores. Per concertar 
cita, ho pots fer als telèfons 93 
729 46 51 i 93 718 63 97, i al 
correu electrònic badia.sailgt-
bi@badiadelvalles.net.

Aquest servei s'ha creat a partir 
de l'acord entre la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Ba-
dia del Vallès, signat per la direc-
tora general d'Igualtat de la Gene-
ralitat, Mireia Mata, i l'alcaldessa, 
Eva Menor.

El SAI és un servei d'atenció, as-
sessorament, acompanyament i 
informació per a tota la població 
però en especial per a les persones 

LGTBIQ+ (lesbianes, gais, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals) 
que pateixin, hagin patit o esti-
guin en risc de patir discriminació 
o violència per raó de l'orientació 
sexual, la identitat o l'expressió de 
gènere. La seva finalitat és donar 
respostes adequades, àgils, prope-
res i coordinades a les necessitats 
de les persones; entre elles, la re-
cepció i tractament de denúncies 
per possible discriminació.

També ofereix un servei d'aten-
ció de proximitat i integral a les 
persones LGTBIQ+ i a aquelles 
que s'adrecin per qüestions de di-
versitat sexual, orientació sexual i 
identitat o expressió de gènere.

A més de l'atenció personal, el 
servei vol sensibilitzar la pobla-
ció de Badia i oferir informació i 
recursos LGTBIQ+ als diferents 
equipaments.

El servei és de caràcter gra-
tuït i municipal, ofereix 
un espai obert a tota la 

ciutadania, amb atenció di-
recta i respecta la discre-
ció desitjada. Trobaràs més 

informació al web munici-
pal, a l’enllaç: 
http://www.badiadelvalles.cat/Genere-LGTBIQ
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El ple aprova les ordenances fiscals 2021, 
amb un lleu increment de l’IBI, i es posiciona 
en defensa de la sanitat pública
El Ple ordinari del mes d'octu-
bre, que va tenir lloc dimecres 28, 
va aprovar les ordenances fiscals de 
l'any 2021, amb petites modificaci-
ons respecte a l'any anterior, entre 
les que cal citar un lleu increment de 
l'Impost de Béns Immobles, de 18 
euros/l'any de mitjana. El ple també 
va votar a favor de la defensa de la 
sanitat pública.

La sessió es va iniciar aprovant per 
unanimitat incloure a l'ordre del 
dia, per tràmit d'urgència, la pro-
posta d'acord de defensa del sistema 
de salut i el pacte per a la regulació 
del complement salarial d'antiguitat 
per al personal laboral de l'Ajunta-
ment. També es va excusar l'absèn-
cia de la regidora Encarnación Ro-
drigo, per motius personals.

L'alcaldessa Eva Menor va llegir el 
manifest del Dia Internacional de la 
Noia, que demanava la igualtat real 
entre gèneres. A continuació, l'ac-
ta del ple del mes de setembre es va 
aprovar per assentiment.

Modificacions de crèdit per a 
Cultura i Dret a la Ciutat

La regidora Montserrat Jiménez 
va explicar dues modificacions de 
crèdit per transferència de crèdit; 
una, de transferència a Cultura, per 
1.680 euros, per fer front a despe-
ses derivades del Carnestoltes 2020; 
i una, per 30.000 euros, a l'Àrea de 
Dret a la Ciutat, per les obres realit-
zades a les escoles per fer-les més se-
gures davant de la COVID-19, i per 
millores a la via pública.

El punt es va aprovar amb el vot fa-
vorable de l'equip de Govern i l'abs-
tenció de la resta de grups munici-
pals.

Aprovació de les ordenances 
fiscals 2021

A continuació es va sotmetre a vota-
ció les ordenances fiscals per a l'any 
2021. La regidora Montserrat Jimé-
nez va explicar que no s'introduïen 
grans canvis, que es mantenien pràc-
ticament totes les bonificacions i 
s'ampliava al 100% la bonificació de 
la taxa de clavegueram. La regidora 
va explicar que s'han introduït boni-
ficacions per a les terrasses del mer-
cat per horaris més limitats. 

Pel que fa als serveis que ofereixen 
les instal·lacions esportives, s'ha fet 
l'arrodoniment a la baixa i els des-
comptes per a residents queden en 
un 5% de les tarifes en l'abonament 
mensual i del 25% en l'abonament 
trimestral.

Respecte a la taxa per venda no se-
dentària, es proposa suspendre el 
cobrament d'aquesta taxa de l'1 de 
gener fins al 30 de juny. Montserrat 

Jiménez va explicar que, si es donen 
noves situacions de tancament, es 
tornaria a estudiar i implementar les 
mesures adients.

Lleu increment de l'IBI, d'uns 18 
euros l'any

A continuació, Montserrat Jimé-
nez va explicar les modificacions en 
l'Impost sobre els Béns Immobles 
(IBI). La regidora va explicar que la 
recaptació per IBI, que és la princi-
pal figura impositiva del municipi, 
serveix per contribuir de manera so-
lidària al manteniment dels serveis 
públics del Badia. La regidora va in-
dicar que la mitjana d'IBI per llar a 
Badia és només de 230 euros l'any, 
gairebé la meitat del que es paga a 
la Comunitat de Propietaris. Mont-
serrat Jiménez va proposar pujar el 
tipus al 0,84%, fet que represen-
taria una pujada mitjana d'uns 18 
euros l'any. Amb aquest increment, 
l'Ajuntament podrà disposar d'uns 
100.000 euros més per als serveis del 
municipi.

El regidor d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Roberto Castillo, es 
va queixar de l'anul·lació de la pro-
posta de condonació a la taxa del 
mercat ambulant per una errada ad-
ministrativa, i va considerar que això 
podia obeir a mala fe o a incompe-
tència dels tècnics i de l'equip de 
Govern de l'Ajuntament. Roberto 
Castillo va dir que s'hauria d'haver 
congelat l'IBI i va anunciar que el 
seu vot seria en contra.

La regidora de Ciutadans, Amalia 
Frutos, també es va manifestar a fa-
vor de la congelació de l'IBI per la 
situació difícil que està vivint la so-
cietat.
A continuació, la regidora de To-
tes Fem Badia Nerea García va ma-
nifestar la disconformitat del seu 
grup per la manca de receptivitat de 
l'equip de Govern i va afirmar que 
“s'han dedicat a dinamitar tots els 
ponts”. Nerea García va argumen-
tar que, en comptes d'incrementar 
l'IBI, l'Ajuntament hauria de deixar 
de gastar els 100.000 euros que pre-
veu recaptar amb l'augment.

L'alcaldessa, Eva Menor, va interve-
nir per cridar a l'ordre al regidor Ro-
berto Castillo per les seves qualifica-
cions respecte a l'equip de Govern i 
als tècnics municipals i va demanar 
que es mantingui el respecte per a les 
persones a l'hora de fer crítiques.

A continuació, la regidora Montser-
rat Jiménez va explicar les reunions i 
correus electrònics que es van fer per 
a la negociació de les ordenances fis-
cals i es va queixar de què cap grup 
va fer cap proposta, a banda de la 
congelació de l'IBI però sense espe-
cificar què comportaria aquesta pro-
posta per als serveis de la població. 

També va explicar que Totes Fem 
Badia havia proposat el cobrament 
per publicitat a les tanques del mu-
nicipi quan, segons va dir Montser-
rat Jiménez, no es pot cobrar perquè 
Badia no disposa de tanques publi-
citàries a l'espai públic. La regidora 
Jiménez també li va etzibar a Rober-
to Castillo que no havia parlat amb 
ella per aclarir dubtes i que aquesta 
forma d'actuar no era constructiva.

En resposta a Nerea García, va dir que 
l'argumentació era la mateixa que s'ha-
via fet servir altres anys i que “allò que 
fan no és oposició, sinó oposar-se”.

En aquest punt va voler intervenir 
el regidor Antonio García, que es 
va oposar a la proposta de discrimi-
nació de la gent de fora de Badia, ja 
que molts són veïns propers o que 
treballen a la ciutat.

El regidor Roberto Castillo va de-
manar disculpes si havia ofès alguna 
persona amb les seves paraules.

A l'hora de la votació, les ordenan-
ces fiscals es van aprovar amb el vot 
a favor de l'equip de Govern i vot en 
contra de la resta de grups.

Proposta d'acord en defensa del 
sistema de Salut

A continuació es va presentar la pro-
posta d'acord en defensa del sistema 
de Salut, que reclamava a la conse-
lleria millorar la salut i el benestar 
social i la coordinació interdeparta-
mental.

La regidora María José Granados va 
demanar que s'acabés amb el des-
mantellament del sistema sanitari, 
especialment a l'atenció primària. La 
regidora va voler subratllar la gran 
tasca de l'equip del CAP Badia, amb 
la seva directora, Núria Puchol, a 
pesar de les limitacions.

El regidor Roberto Castillo va indi-
car que estava d'acord en moltes de 
les peticions, però no en la seva ar-
gumentació, que considerava “de-
magògica i oportunista”, i va anun-
ciar que s'abstindria. La regidora 
Amalia Frutos va argumentar que 
“no podem acceptar que les consul-
tes siguin telefòniques”.

La regidora de Totes Fem Badia Ana 
Luque va considerar que “és molt ne-
cessària la presentació d'aquesta mo-
ció”. Finalment, l'alcaldessa va dir que 
no es podia culpar de tot al Govern de 
Madrid quan hi ha poblacions de Ca-
talunya amb els CAPs tancats”. A l'ho-
ra de les votacions, es va aprovar amb 
el vot favorable de tots els grups, ex-
cepte ERC, que s'hi va abstenir.

Pacte de regulació del 
complement d'antiguitat per al 
personal laboral de l'Ajuntament

El següent punt era l'aprovació del 
pacte de regulació de l'antiguitat per 
al personal laboral per reconèixer el 
complement salarial per triennis, 
un 5% del sou base, i que ja s'anava 
abonant tàcitament.

La regidora Montserrat Jiménez va 
explicar que l'acord respon a una 
observació de la Sindicatura de 
Comptes i que és un text consen-
suat amb la taula de negociació col-
lectiva. També va anunciar que en 
breu s'actualitzaria el conveni.

Amb l'abstenció de Ciutadans i el 
vot a favor de la resta de grups es va 
aprovar la proposta.
Montserrat Jiménez va donar comp-
te de l'informe trimestral per al mi-
nisteri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i es va explicar que el ter-
mini mitjà de pagament a proveï-
dors és de 14,98 dies.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, el 
regidor Roberto Castillo va pregun-
tar pels talls elèctrics, per la situació 
de les cristalleres a les instal·lacions 
esportives, per la neteja dels inter-
blocs, si es podia garantir la segure-
tat nocturna a Badia i sobre queixes 
respecte al servei de bar del Casal 
d'Avis.

El regidor Juan José Barcala va pre-
guntar si l'equip de Govern tenia 
constància dels treballs que s'havien 
realitzat el mateix dia del ple, el 28 
d'octubre, al Parc de Joan Oliver.

La regidora Ana Luque va pregun-
tar si s'havia reforçat el servei de nit 
de la Policia Local, va demanar si es 
podien col·locar pivots en el pas de 
vianants de l'Av. del Cantàbric, per 
evitar l'estacionament de vehicles, i 
va fer el prec d'insistir a la Genera-
litat perquè ofereixi a l'alumnat de 
secundària les eines per poder seguir 
les classes telemàticament i, en cas 
que no fos així, que Serveis Socials 
de l'Ajuntament es fes càrrec.

El regidor Rafael Moya va respon-
dre, respecte a les incidències elèc-
triques, que, actualment, les afecta-
cions es restringeixen a àrees molt 
més limitades i que demanarà un 

informe a la companyia. Respecte 
a la neteja interblocs, va anunci-
ar que lliurarien les freqüències del 
servei als altres grups municipals i 
que també demanarà un informe a 
l'empresa.

Respecte a la seguretat nocturna, va 
explicar que s'estan fent actuacions 
conjuntes amb els Mossos d'Esqua-
dra i va anunciar que, a la Junta Lo-
cal de Seguretat, que tindrà lloc en 
uns dies, demanaran reforços i pa-
trulles conjuntes amb altres cossos, 
com la Guàrdia Civil i la Policia Na-
cional. Pel que fa als pivots de l'Av. 
del Cantàbric, Rafael Moya va dir 
que s'havien posat a molts carrers i 
que es mirarà si cal instal·lar-ne més.

En quant al al Complex Esportiu, 
l'alcaldessa va explicar que s'està du-
ent a terme un projecte, i que s'han 
sol·licitat subvencions, per solucio-
nar les deficiències i millorar l'efici-
ència energètica de la instal·lació.

Juan José Barcala, de Ciutadans, va 
intervenir per explicar que l'actuació 
al Parc de Joan Oliver havia estat la 
retirada de nius de cotorra als pins i 
que aquesta acció responia a una pe-
tició que havia traslladat el seu grup 
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Eva Menor li va respondre que, des 
de Medi Ambient de l'Ajuntament 
li confirmaven que aquesta actuació 
ja estava prevista des de feia mesos, 
però que, de totes maneres, agraïa la 
seva col·laboració.

Pel que fa als equips per a l'alumnat 
de Secundària el regidor Iván Sanz, 
va explicar que la intenció és que, 
en aquest cas, sí que es faci càrrec la 
Generalitat, ja que és l'administració 
que té aquesta competència.

Finalment, Antonio García va res-
pondre respecte al bar del Casal 
d'Avis indicant que el seu servei es 
regeix pel contracte i que, si és així, 
no es pot fer cap acció, i es va pre-
guntar si ara era el moment ido-
ni per tractar aquest tema, quan els 
bars han de tancar per la pandèmia.

Un cop acabat el torn de precs i pre-
guntes, es va donar per finalitzada la 
sessió del ple.
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El pressupost 2021 es redueix un 0,29% respecte a l’exercici anterior 
i busca l’eficiència de la gestió i la protecció i la promoció social
El ple extraordinari celebrat el 3 de de-
sembre de 2020 tenia com a únic punt 
del dia l'aprovació inicial dels pressu-
postos municipals per a l'any 2021. Es 
van aprovar uns pressupostos valorats en 
12.398.490,34 euros, amb una reducció 
del 0,29% respecte a l'exercici anterior, i 
centrats a millorar l'eficiència de la ges-
tió i impulsar la protecció i promoció 
social.

La regidora de l'equip de Govern Mont-
serrat Jiménez va explicar que el punt de 
partida és inferior a altres exercicis i té en 
compte la reducció de fonts d'ingressos, 
com les quotes de lloguer als locals del 
municipi.

Impulsar l'eficàcia i eficiència de la 
gestió municipal

Va explicar que els pressupostos compta-
bilitzen recursos per a l'adquisició d'EPIs 
i per adaptar l'organització. Montserrat 
Jiménez va subratllar que "Ens hem de 
preparar per allò que és inesperat i tenim 
la responsabilitat de posar cada recurs, 
cada persona i cada euro disponible al 
servei de la ciutadania".
La regidora va explicar que els pressu-
postos, basats en l'austeritat, busquen 
l'eficiència i l'eficàcia de la gestió muni-
cipal, amb l'objectiu de ser una adminis-
tració ben gestionada, que redueix l'en-
deutament cada exercici i l'increment de 
despesa pública bàsica i actuacions de 
protecció i promoció social.

Reorganització dels recursos humans

Pel que fa als recursos humans, va expli-
car que el tancament d'alguns equipa-
ments "ens ha obligat a reassignar alguns 
llocs, com els conserges del Casal; hem 
aconseguit reassignar un i, malaurada-
ment, després d'analitat totes les possibi-
litats, no hem trobat cap lloc adequat al 
perfil de l'altra persona".

Montserrat Jiménez va explicar que 
"hem consolidat l'estructura de serveis 
socials, l'oficina d'habitatge, el departa-
ment d'Economia, amb un tècnic d'Ad-
ministració General; el departament de 
Medi Ambient, amb un tècnic; hem in-
corporat la psicòloga del servei d'Orien-
tació a la Família i hem creat una pla-
ça de tècnic/a PLACI, per treballar des 
de la perspectiva de l'acció comunitària 
inclusiva, per gaudir d'una ciutat amb 
igualtat d'oportunitats, perquè volem 
identificar els factors d'exclusió social i 
implicar a tots els agents que intervenen 
i reforçar les xarxes comunitàries".

En Medi Ambient, va destacar que "la 
incorporació d'un tècnic permetrà man-
tenir i recuperar els espais verds de Badia 
i fer front al repte del canvi climàtic, a 
més de desplegar el pla de reforma del 
clavegueram, per erradicar de manera 
definitiva el problema de la presència de 
rates al municipi".

També va anunciar passar de dos a un 
arquitecte en plantilla i va destacar la 
necessitat del tècnic d'Administració 
General "per gestionar els processos de 
licitació i justificació de subvencions 
perquè aquesta ciutat no es pot permetre 
perdre ni un euro de subvencions".

Montserrat Jiménez va explicar que s'es-
tà realitzant la relació de llocs de treball, 
que oferirà una eina objectiva de les re-
tribucions que ha de rebre cada persona 
treballadora en funció de les seves res-
ponsabilitats. Segons va dir, "esperem 
que aquest document vegi la llum els 
primers mesos del 2021".

Manteniment d'edificis i millora de 
l'enllumenat

A continuació, la regidora Encarna Ro-
drigo, va destacar el manteniment d'edi-
ficis per fer reparacions correctives i, en 
clavegueram, intervencions a partir del 
segon semestre, quan acabi el pla di-
rector contractat amb la Diputació de 
Barcelona.

Rodrigo també va explicar les millores 
de l'enllumenat, amb la substitució pro-
gressiva de lluminàries per tecnologia 
LED, i en els contractes de poda, desra-
tització i tractament de plagues, com la 
de la galeruca. Finalment, també va des-
tacar les intervencions per millorar la ca-
lefacció als centres escolars.

Millora de la Policia Local i l'Oficina 
Local d'Habitatge

El regidor Rafael Moya va centrar la seva 
intervenció en dos programes, un de mi-
llora de la Policia Local, i un altre, dedi-
cat a l'Oficina Local d'Habitatge.
Respecte a la Policia Local, va explicar 
que sortiran les places d'oferta públi-
ca i una dotació de 20.000 euros per a 
la instal·lació de càmeres de vigilància i 
monitoratge de vehicles, per oferir una 
millora en la seguretat.

Pel que fa a l'habitatge, va explicar 
que "hem triplicat la partida per reti-
rar l'amiant de la via pública i d'equi-
paments municipals, per erradicar-lo 
el 2021 amb quatre intervencions pen-
dents". A continuació, va destacar l'Ofi-
cina Local d'Habitatge, perquè és un 
element clau i una oportunitat per al 
municipi, per aconseguir la rehabilitació 
i la regeneració urbana.

El regidor va anunciar la intenció de 
"posar en marxa un pla integral de re-
tirada de l'amiant als habitatges del mu-
nicipi, un projecte que estem treballant 
amb la resta de forces polítiques".

També es va referir a les necessitats de 
l'habitatge, explicant que es vol ampliar 
la borsa d'habitatges de lloguer, amb el 
projecte de construcció de 28 habitatges 
al carrer Saragossa, que, segons va dir, 
"esperem veure els primers moviments a 
principis del 2021".

Reforma del Poliesportiu Vell, nova 
plataforma del Mercat Municipal i 
edifici annex al Centre Cívic

A continuació, va parlar de les inversi-
ons, d'entre les quals va destacar el pro-
jecte de reforma del Poliesportiu, que 
començarà el setembre del 2021, amb 
un pressupost de 2,5 milions d'euros.

També es va referir a la remodelació de 
l'entorn i la construcció de la plataforma 
d'accés al Mercat Municipal des del carrer 

Bètica i La Mancha, amb una zona de vi-
anants amb plataforma a la mateixa altura 
i una inversió de 275.000 euros.

Un altre projecte previst per al pri-
mer trimestre del 2021 és la segona 
fase de l'edifici annex al Centre Cívic, 
un equipament amb un espai diàfan 
a la planta baixa i una segona planta 
amb els bucs d'assaig i un espai poli-
valent connectat amb l'Auditori a la 
segona planta, amb una inversió d'uns 
400.000 euros, inversions ja compro-
meses i que s'aniran incorporant.

Les modificacions en Alcaldia i Pre-
sidència tenen com a eixos priorita-
ris seguir avançant en la millora de la 
transparència i en la redacció de les 
cartes de serveis.

Convivència i civisme, persones grans 
i oportunitats en educació i ocupació

A continuació, el regidor Josep Martí-
nez va destacar tres grans línies d'acció 
política: vetllar per la convivència i el 
civisme, per les persones grans i la salut 
mental, i generar oportunitats en edu-
cació i ocupació.

Martínez va explicar la recepció de recur-
sos per part d'administracions supramu-
nicipal com la Diputació de Barcelona, 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya i que l'Ajunta-
ment seguirà lluitant pel feminisme i la 
igualtat, amb un pla intern d'igualtat de 
gènere i un protocol d'actuació sobre vi-
olències masclistes, i va anunciar "cam-
panyes de reforç de l'ordenança i de la 
mediació veïnal com a mecanisme per a 
la resolució de conflictes".

També va anunciar convenis amb enti-
tats culturals i esportives i per a la pro-
moció d'aquestes activitats.

El regidor Iván Sanz va explicar que 
"consolidem Badia com a ciutat pionera 
en polítiques d'acompanyament durant 
la vida de les persones".

Entre altres propostes, va destacar que 
"seguirem apostant pel model d'infància 
i adolescència, amb la col·laboració amb 
Aldees Infantils". 

Respecte a l'adolescència, va explicar el 
Pla Local de Joventut a Badia, per saber 
que necessita el jovent i quins són els 
seus interessos. En aquest sentit, va dir 
que "constituir el Consell de Joves serà 
fonamental, ja que els farà part activa 
de les decisions".

Respecte a la gent gran, va subratllar 
l'increment del 301% del pressupost 
per a aquest col·lectiu, amb la reestruc-
turació de la gestió amb serveis adaptats 
a la nova realitat, posant, més que mai, 
la gent gran com a eix principal de les 
polítiques socials".

Iván Sanz també va destacar l'educació 
pública i de qualitat per continuar fent 
de Badia una ciutat educadora.

Pel que fa a la formació ocupacional, va 
subratllar "la gran feina per obtenir sub-
vencions d'altres administracions, que 

permetran desenvolupar projectes com 
el Forma't i Ocupa't, un projecte que 
atorgarà un certificat de professionalitat 
mitjançant tallers d'intel·ligència emoci-
onal i emprenedoria social".

A continuació va intervenir el regidor 
d'ERC, Roberto Castillo, que es va quei-
xar de manca de temps per analitzar els 
pressupostos, va denunciar l'acomia-
dament de persones treballadores i va 
anunciar que el vot de la seva formació 
seria en contra.

La regidora de Ciutadans Amalia Fru-
tos també va mostrar el suport a les 
persones treballadores acomiadades i 
va criticar el poc temps per analitzar el 
pressupost i el descens en orientació la-
boral, formació ocupacional, joventut i 
participació ciutadana.

Finalment, la regidora de Totes Fem Ba-
dia Nerea García va dir que havien "do-
nat l'esquena a les persones treballadores 
i que s'acomiadarà a 5 persones, comp-
tant amb els dos educadors de carrer que, 
per ara seguiran treballant, però que fi-
nalment no seran reubicats". La regidora 
va denunciar manca de transparència i de 
voluntat per negociar les propostes que 
havien fet els sindicats, com la reducció 
de salaris de l'equip de Govern".

Entre altres propostes que, segons 
ella, no han prosperat, hi havia la de 
pujar o congelar la partida destinada 
a Protecció Civil.

El regidor Rafael Moya va respondre que 
no acceptaria les afirmacions sobre Pro-
tecció Civil que, segons va dir, "té un ve-
hicle que és l'enveja de tota la comarca 
i que s'ha aconseguit gràcies a la gestió 

d'aquest equip de Govern", i va con-
cloure que les afirmacions sobre Protec-
ció Civil eren "faltar a la veritat".

Respecte a la manca de temps per 
analitzar els pressupostos, la regidora 
Montserrat Jiménez va respondre que 
"intentarem millorar els temps, però 
a les ordenances, vam donar trasllat 
amb un temps raonable i no vam ob-
tenir cap resposta".

Pel que fa als acomiadaments, Jiménez 
va criticar que "denunciar que no hem 
comptat amb els sindicats és fals; hem tin-
gut 5 reunions amb les diferents seccions 
sindicals". Va afirmar que "també és fals 
que no haguéssim informat l'oposició".

El personal ha d'estar al servei de la 
ciutadania

L'alcaldessa, Eva Menor, va abundar 
en el tema, explicant que "respectar els 
drets de les persones treballadores no és 
subordinar els interessos d'aquesta ciu-
tat als interessos de cada una de les per-
sones treballadores; l'organització no 
està al servei del personal, és el personal 
qui ha d'estar al servei de l'organització 
i de la ciutadania".

Respecte a l'amortització de llocs de tre-
ball, l'alcaldessa va dir que no són ni 5 ni 
3, sinó 2 i va dir que ningú podia criticar 
a aquest equip de Govern per la reducció 
de les places, ja que, segons va explicar, 
s'havia incorporat un gran nombre de 
professionals a l'Ajuntament.

A l'hora de la votació, es van aprovar 
els pressupostos amb el vot favorable de 
l'equip de Govern i el vot en contra de la 
resta de grups.
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Grup Municipal del PSC 

Una Generalitat que escuche las necesidades de los y las badienses 

La Covid-19 ha acelerado transformaciones que venían de antes y nos ha empujado a enten-
der, dramáticamente, cuán vulnerables e interdependientes somos como sociedad y lo impor-
tante que es que nos cuidemos unos a otros. La Catalunya de 2021 vive una situación excepci-
onal con crisis superpuestas que hay que encarar con determinación, fuerza y humildad. 

Los servicios públicos y las instituciones deben ser reforzadas para acabar con la pandemia 
e impulsar cuanto antes y de la forma más eficaz posible la recuperación económica y social. 

Cuando salga este artículo, se habrán celebrado elecciones al Parlament de Catalunya y lo 
escribimos con la esperanza de poder iniciar una nueva etapa en Catalunya y con el deseo de 
que el nuevo president de la Generalitat sea Salvador Illa.

La situación epidemiológica que sufrimos hizo repensar la fecha electoral, pero Catalunya 
no podía esperar ni un minuto más con un gobierno incompetente e incapaz de proyectar 
propuestas de futuro y cuya única proyección es la independencia. 

No sabemos quién será el ganador de las elecciones, tampoco si el escenario post electo-
ral facilitará de manera rápida un nuevo Govern. Lo que sí sabemos es que Badia necesita 
que la Generalitat la escuche, tenemos multitud de retos, proyectos y oportunidades que 
trabajar de forma conjunta; una residencia para nuestros mayores, la creación de institutos 
escuelas, la mejora de nuestro CAP, un mayor despliegue de Mossos d’Esquadra… y, sobre 
todo, una implicación directa y eficaz sobre la reforma del parque de viviendas y la retirada 
del amianto. 

El abandono de la Generalitat a lo largo de los últimos 10 años, con una renuncia expresa 
de inversión en barrios y ciudades obreras de Catalunya, ha provocado el deterioro del par-
que de viviendas. 

Iniciamos una nueva legislatura y esperamos que una nueva etapa, en la que se aproveche la 
oportunidad que ofrece el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia del Gobier-
no de Pedro Sánchez. Los fondos europeos pueden ser una oportunidad para que la Agencia 
Catalana de la Vivienda cumpla con el compromiso que tiene con esta ciudad de invertir en el 
parque de viviendas, retire el amianto y las haga más eficientes energéticamente.

Badia, una ciudad de futuro y sostenible dentro del Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) 
A lo largo de los últimos mandatos municipales, el Ayuntamiento socialista de Badia ha 
hecho una clara apuesta por las políticas de vivienda y la regeneración urbana, y precisa de 
la acción de la Generalitat. 

Badia ha hecho los deberes: 
1.- Tenemos el plan de retirada del amianto en colaboración con la asociación de vecinos.
2- Tenemos los proyectos de rehabilitación de cada una de las tipologías de viviendas para 

que nuestros edificios sean libres de amianto y eficientes energéticamente.
Ahora, le corresponde a la Generalitat no seguir defraudando a esta ciudad. Existe un 

compromiso político firme de la Generalitat para la retirada del amianto desde el año 2006. 
Desde el año 2010 hemos padecido la falta de respuesta de la Generalitat. La construcción 
de balcones y la retirada de fibrocemento en los pisos de tipología de estrella está parada, y 
supone la retirada del 80% de elementos de amianto. 

Necesitamos un gobierno de la Generalitat que ponga en su agenda política a Badia. Que 
las competencias de Catalunya sean asumidas con firmeza y con propuestas firmes de inver-
sión. 

Ojalá podamos celebrar que Salvador Illa sea el president de la Generalitat, ojalá podamos 
celebrar el cambio que Catalunya necesita.

Totes Fem Badia

En defensa de la millora la zona del Riu Sec

La finalització de les obres d’ampliació de la C58 en direcció Cerdanyola ha estat una 
altra “nyap” urbanístic. La diferència entre el promès sobre el paper i la realitat és ben 
palesa. Si sobre els plànols la proposta aportava un carril bici transitable, una zona 
d’arbres amb vegetació, zona de bancs, fonts i taules de pícnic al costat del Riu Sec, la 
realitat ens retorna un espai abandonat, buit, sense cap vida ni sentit.

En diferents comissions Informatives des del grup Municipal de Totes fem Badia 
hem insistit en la necessitat d’aconseguir que la direcció general de carreteres finalit-
zés l’obra segons el redactat en el projecte. La resposta, quan n’hi ha hagut, ha estat: 
“Ens ho estem mirant!”. Des de Totes fem Badia creiem que la zona del Riu Sec ha de 
ser la zona d’esbarjo natural dels badiencs i badienques i que per això ha de mostrar 
el millor aspecte i serveis possibles. L’actual pandèmia ens ha mostrat la importància 
d’aquesta zona en un municipi petit com el nostre quan ens trobem en moments de 
confinaments municipals.

Ens trobem, una vegada més davant d’una obra mal finalitzada, sense els mínims 
exigibles on l’equip de govern municipal torna a tenir una actitud conformista da-
vant els fets. Només cal comparar les obres fetes a la banda de Cerdanyola i a Badia: 
una és el mirall invers de l’altra. D’un carril bici transitable, ben senyalitzat, amb 
banc i arbres passem a un carril més pensat per caminar que per anar en bici, sense 
senyalitzar, perillós en creuar als horts... En fi, un altre nyap que venim a sumar al 
despropòsit de la zona de l’edifici Antoni Machado, el poliesportiu vell, el casal de 
Joves o la zona industrial del polígon sant pau de Riu Sec... Un suma i segueix on 
l’equip de govern s’amaga sota la seva majoria absoluta per endur-se el nostre muni-
cipi on no se sap on.

Des de Totes fem Badia hem reclamat a l’equip de govern (màxim i únic responsa-
ble de les obres que es realitzen a l’espai públic) la necessitat de seure amb la direcció 
general de carreteres i aconseguir que finalitzin l’obra segons el projecte: millora del 
terra del carril bici, instal·lació de bancs i fonts al camí transitable, plantar arbres i 
vegetació entre el carril bici i el Riu Sec, instal·lar taules de pícnic en aquesta zona al-
hora que millorar la seguretat i senyalització del pas de caminants i bicicletes al pont 
del Riu Sec.

Una vegada més es demostra que només cal creure en les possibilitats del nostre 
municipi per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Que no és només 
qüestió de diners ni de força política; és només una qüestió de creure en allò que es 
fa, de ser responsables i treballar de manera organitzada i coherent pel nostre muni-
cipi i la seva gent.

Finalitzem aquest escrit desitjant-vos molta salut i benestar per aquest 2021. Estem 
segures que ens en sortirem i ho aconseguirem!!

Opinió dels grups municipals
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Ciudadanos

Trabajando sin hacer ruido…

No nos verás en fotos… Somos más de trabajar y no posar, menos postureo y más 
solucionar los problemas. Esos que para algunos pueden parecer pequeños, pero 
cuya resolución mejora la vida de nuestro municipio.

No podemos entender la dejadez que sufrieron nuestros mayores al principio de 
la pandemia, tres semanas sin saber cómo estaban parte de ellos.  Mostramos nues-
tra preocupación en cada reunión con el consistorio, viendo que NO se soluciona-
ba, pusimos la instancia correspondiente.

NO nos hicimos foto. 
Tanto que se habla de incivismo (que existe), no podíamos entender que, cuando 

los vecinos iban a la deixalleria a reciclar (mil gracias), tuvieran una visión de aban-
dono y dejadez del recinto adyacente.

El Molí: la parte trasera era una gran selva, llena de cañas, hierbas y varias sorpre-
sas debajo de ellas. Se intentó “disimular” la penosa vista con una malla verde, que 
con el paso del tiempo ayudo a dar una visión aún más lamentable.

También había coches, bueno lo que quedaba de ellos, no penséis que alguien los 
abandonaba, era nuestro propio ayuntamiento quien los llevaba allí.

NO nos hicimos foto
Y del descubrimiento de la selva, pasamos a visitar el edificio de la brigada:
Allí se guardan los materiales de obra, lo curioso fue:
Materiales tapados por las hierbas, el paso del tiempo y el abandono de la zona 

pasaron factura, lamentable ver el estado de aquel solar, imposible saber muchas 
veces qué material había, sabemos que no es cosa de un año ni dos el abandono que 
sufría la zona.

Pedimos al responsable la adecuación de ambas zonas. Queda algún detalle, pero 
insistiremos. 

NO nos hicimos foto
Seguimos insistiendo en la reparación de la rampa del CAP, totalmente necesa-

ria, el ascensor nos ha salido rana y la rampa es imprescindible arreglarla. Estamos 
muy pendientes del funcionamiento del ascensor, una obra que desde el minuto 0 
ha dado problemas.

NO nos hicimos foto. 
Tenemos un municipio envidiable por nuestras zonas verdes, sólo hay que man-

tenerlas. 
Y lo mejor de TODO, sus gentes, sobre todo nuestros mayores, creemos que se 

puede mejor por y para ellos. 
Entre tod@s conseguiremos mejorar nuestro municipio. 
Ahí SÍ nos haremos foto. 
Seguiremos trabajando a pie de calle.

ERC

Elecciones catalanas y el Deep State?

Estamos en febrero de 2021, y escribo estas lineas o estas palabras unos días antes de las 
elecciones catalanas. Elecciones que se decretaron en su momento para este mes de febre-
ro, pero que dada la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en la actuali-
dad, y las cifras de contagios por Covid-19 más las UCIS colapsadas.

La Generalitat, aconsejada por su grupo de expertos sanitarios, dicidió retrasarlas a 
mayo de este mismo año. Todo ello, aconsejado por los expertos que tenían como único 
objetivo priorizar la salud de los catalanes y las catalanas.

Pero, al igual que ya pasara en su momento con las encuestas cocinadas para el parti-
do de  Ciudadanos, y con ello incidir o condiciona la intención de voto de los catalanes y 
catalanas, ahora en estos comicios del 2021 la mismas  encuestas cocinadas por el mismo 
sistema o modus operandi del Deep State español, dan como ganador al PSC en los actu-
ales comicios catalanes tal y como ya pasó con el partido de ciudadanos. Partido este, que 
una vez rentabilizado por el mismo sistema que los catapultó al estrellato ahora los hunde 
en la miseria.

Dejando claro de esta manera, que los hombres y mujeres de la toga, que la salud de las 
personas es irrelevante cuando han de prevalecer los asuntos de estado, sobre todo, cuando 
lo que concierne es eliminar la amenaza que representa Cataluña para los intereses de los 
oligarcas. Pues Cataluña, es el adversario a batir por lo visto, leido o escuchado en todos 
los medios de comunicación, y lo es, como han dejado claro a cualquier precio.

Aunque si hacemos caso a esas mismas encuestas cocinadas y preparadas para forzar la 
intención de voto de los catalanes y las catalanas a favor de una fuerza determinada, tam-
bién nos dicen que el voto repúblicano o independentista sigue siendo fiel y por lo tanto 
la situación será muy similiar o parecida a la que ya hubo en las elecciones pasadas. Salvo 
que esta vez, será el PSC el que suba y C’s el que caiga y sea derribado o sustituido por el 
mismo sistema que lo levantó de la nada.

El problema, que tendremos en estas elecciones, vendrá por un posible auge del fascis-
mo representado por VOX en toda el área metropolitana. Por eso es importante frenar el 
auge de la extrema derecha a cualquier precio. Por ello, hay que priorizar la cohesión social 
entre las fuerzas de izquierda en los municipios que conforman el área metropolitana para 
evitarlo.

Aunando esfuerzos entre todos, para evitar que la extrema derecha forme parte de las 
instituciones catalanas.

Esperamos y deseamos desde Esquerra repúblicana de Cataluña, que el día 14 de febre-
ro, la gente vote con consciencia, tome todas las medidas sanitarias necesarias para votar y 
no haya contagios, pero sobre todo, que en estas elecciones catalanas Esquerra República-
na de catalunya haga historia.

Opinió dels grups municipals
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El Mago Pop enregistra un documental a Badia
Antonio Díaz, El Mago Pop, ha visitat Badia del Vallès per enregistrar un documental per al programa Sense Ficció, de TV3.

L’Ajuntament rep l’accèssit del premi Catalunya 
Territori Enric Lluch 2020 per “Imagina Badia”
Representants de l’Ajuntament de Badia del Vallès van recollir l’accèssit del premi Catalunya Territori Enric Lluch 2020 pel Pla d’acció 

integral de Badia del Vallès “Imagina Badia”. A l’acte, celebrat a la Casa de la Convalescència, van assistir, en representació del con-

sistori, el tinent d’alcaldessa tercer, de l’Àrea de Ciutadania i Drets Civils, Josep Martínez, i l’arquitecte municipal, Daniel Serrano.

Aquest prestigiós premi l’atorga 
la Societat Catalana d’Ordenació 
del Territori (SCOT). L’Ajun-
tament de la Badia del Vallès, 
en col·laboració amb els serveis 
d’Urbanisme de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, van ela-
borar el Pla en el marc de la xar-
xa sub>urban. Reinventing the 
fringe, del projecte europeu UR-
BACT.

“Imagina Badia” va ser codis-
senyat per un grup de persones 
molt divers i ampli, format per 
tècnics de l’administració, veïns i 
veïnes i representants de la socie-
tat i entitats locals, i també amb 
les aportacions de la resta de ciu-
tats de la xarxa europea.

El procés va durar dos anys. Les 
persones participants van unir es-
forços per trobar un espai comú 

de discussió, en el qual tècnics i 
ciutadans poguessin compartir 
coneixements. A partir d’aquí, es 
va poder fer una diagnosi com-
partida i establir objectius, es-
tratègies i accions integrals en 
els àmbits urbanístic, social, am-
biental i econòmic, amb el pro-
pòsit de transformar Badia del 
Vallès en una ciutat més connec-
tada, saludable i inclusiva, en un 
marc temporal de 30 anys.

El projecte de Badia del Vallès es 
va desenvolupar en paral·lel i de 
manera coordinada amb la re-
dacció de l’Avanç del PDU me-
tropolità, i els resultats han ser-
vit per enriquir les propostes del 
PDU, tant pel que fa a metodo-
logia com a contingut.

El pla d’acció integral (PAI) par-
teix dels reptes globals basats en 

Durant la filmació, el recone-
gut il·lusionista, fill de Badia del 
Vallès, es va trobar amb l’alcal-
dessa, Eva Menor, amb qui va 
recordar la seva infància i joven-
tut i la participació en el grup de 
teatre, que, segons va explicar, 
li va facilitar guanyar confiança 
per preparar els seus propis es-
pectacles.

Per a la realització del 

les línies de treball principals de 
la xarxa URBACT, tant a esca-
la local com europea. Concreta-
ment, proposa quatre línies estra-
tègiques:

• Millorar la connectivitat i la re-
lació amb el territori

• Millorar l’estructura de mobi-
litat

• Intensificar i reprogramar l’es-
pai públic

• Posar en valor el patrimoni 
cultural i natural

Totes les línies es van desplegar 
en una bateria d’accions pen-
sades per posar-se en marxa de 
manera progressiva i en funció 
de les oportunitats de cada mo-
ment, per tal de garantir la capa-
citat d’adaptació i possibilitar la 
rectificació dels objectius marcats 
segons les necessitats.

El jurat va atorgat el premi en re-
coneixement de la rellevància del 
Pla per orientar la millora urba-
na d’un polígon residencial des 
de l’òptica social, econòmica i 
ambiental, per generar i compar-
tir coneixement amb altres ciu-
tats i ciutadans europeus, per la 

documentat també va ser entre-
vistada l’alcaldessa, que va re-
conèixer la gran tasca desenvo-
lupada per Antonio Díaz, per 
donar a conèixer la veritable Ba-
dia del Vallès, fora dels prejudi-
cis existents des de fa anys.

Part del documental de TV3 
s’ha filmat a l’avinguda de la 
Mediterrània, on Antonio Díaz 
va viure.

qualitat formal i la gran volun-
tat comunicativa i, especialment, 
per l’estratègia de construcció 
mitjançant el codisseny i la co-
creació amb l’objectiu de con-
formar una visió de les persones 
residents i per a les persones resi-
dents de Badia.

Sense ficció és un programa 
de TV3, que s’emet els di-
marts a la nit, dirigit i pre-
sentat per Montse Armengou. 
Té com a principal objectiu 

donar a conèixer els millors 
documentals que es fan ar-
reu del món i els documentals 
de producció pròpia de TV3, 
com és el cas.

El documental sobre El Mago Pop 
s’emetrà durant el primer semestre 
de l’any. De seguida que tinguem 
més detalls sobre el dia concret, ho 
publicarem al web i a xarxes socials.
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Badia del Vallès participa en Reempresa | Municipis 
Petits, per impulsar el comerç local als municipis 
petits de la demarcació de Barcelona

Amb la voluntat d'impulsar el 
comerç local als municipis pe-
tits i evitar la desertització posen 
en marxa Reempresa | Municipis 
petits, amb l'objectiu d'evitar el 
tancament de negocis en funci-
onament a aquells municipis de 
la demarcació de Barcelona amb 
menys de 15.000 habitants, com 
Badia del Vallès.

El comerç urbà és estratègic i 
cabdal en la configuració de les 
ciutats, constituint-se com a fac-
tor clau en el desenvolupament 
econòmic i local, alhora que les 
cohesiona i compacta fent de 
la proximitat l'eix vertebrador 
d'aquesta trobada de conjuntu-
res.

Un Marketplace amb anuncis 
de negocis dels municipis de 
menys de 15.000 habitants de 
la demarcació

El Centre de Reempresa de Ca-
talunya ha posat en marxa un es-
pai web:  
https://www.reempresa.org/Mercats/Municipis-Petits 
des d'on es pot accedir a un 
Marketplace amb anuncis d'em-
preses que busquen a una nova 
persona reemprenedora que es-
tan situats en pobles i petites 
ciutats de la província.

Què ofereix Reempresa?

Reempresa, a través de la Dipu-
tació de Barcelona, ofereix asses-
sorament i acompanyament gra-
tuït tant a les persones que estan 
pensant a comprar un negoci en 
algun municipi de mida petita 
o mitjana de la demarcació com 
també a aquelles persones que te-
nen negocis en aquests municipis 

i que, per diversos motius, valo-
ren la possibilitat de tancar.

Aquest conveni de col·laboració 
entre Cecot i la Diputació de 
Barcelona és una aposta decidida 
a favor de la vertebració i super-
vivència de les petites i mitjanes 
ciutats. Reempresa és una bona 
eina per seguir mantenint viu 
el teixit empresarial, també als 

Badia del Vallès participa en Reempresa | Municipis Petits, de la Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona i el Centre de 

Reempresa de Catalunya (una iniciativa de la Cecot i Autoocupació), per afavorir la compravenda de negocis als pobles i petites 

ciutats de la demarcació de Barcelona. Actualment hi ha en oferta 5 negocis a la població.

municipis més petits, amb mo-
tius molt evidents:

• El comerç és una peça clau en 
la vertebració de les petites i 
mitjanes ciutats.

• És el moment d'afrontar el pro-
blema de la desertització comer-
cial, que pot provocar que es 
perdi l'atractiu per instal·lar-se 
o continuar vivint a municipis 

de mida petita o mitjana.
• Un dels causants de la deser-

tització comercial és la falta 
de relleu als negocis que, en la 
majoria dels casos, funcionen 
des de fa anys i tenen clients, 
proveïdors, local, etc.

• Reempresa pot ser una bona 
eina per seguir mantenint viu 
el teixit empresarial, també als 
municipis petits.
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MERCHE CORZO

“Les entitats de Badia han 
d’obrir-se a la societat”

Merche Corzo ha estat presidenta de la Federació d’Entitats Culturals (FEC) de Badia durant 5 anys i de l’Associació de Dones 

per la Igualtat de Badia del Vallès. Treballa com a coordinadora d’un centre d’educació especial a Badalona. Viu a Badia des 

dels inicis de la ciutat.

La FEC ha finalitzat la seva 
trajectòria aquest desembre, 
després de 40 anys d'existèn-
cia. Quina és la causa i com ho 
valores?
La meva feina em feia incom-
patible continuar com a presi-
denta de la FEC i, des de fa dos 
anys, vam insistir que calia un 
relleu a la junta de l'associació. 
Malauradament, ningú ha vol-
gut agafar el relleu i hem hagut 
de posar fi a l'associació, després 
de 40 anys d'existència. És molt 
trist que ningú hagi continuat 
amb la tasca que hem fet, amb 
accions com la col·laboració 
amb la taula de salut, els esfor-
ços per facilitar la implantació 
sobre el certificat digital en-
tre les associacions de Badia, o 
projectes com Tracta'm bé, per 
evitar maltractaments a la nos-
tra gent gran. Crec que vivim 
uns temps molt egoïstes i això 
ha influït en el fet que s'hagi 
deixat perdre aquesta federació 
que aglutinava les entitats cul-
turals per poder fer força comu-
na de cara a la relació amb les 
administracions i la gestió de 
les subvencions.

Quina és la situació de l'asso-
ciacionisme a Badia del Vallès?

El moviment associatiu està pa-
tint un envelliment progressiu. 
El jovent de la nostra ciutat està 
per fer altres coses, fa projectes 
a curt termini, no crea associaci-
ons, amb les complicacions que 
això implica. Les entitats de Ba-
dia no són atractives per al nos-
tre jovent i les persones joves no 
creen entitats pròpies. Crec que 
les entitats s'han de conscienci-
ar i rejovenir-se. Ara tenen una 
actitud immobilista i estan re-
plegades en elles mateixes. Han 
de fer projectes i activitats que 
siguin llamineres per al jovent. 
Si et limites a fer allò que has fet 
fins ara, si les activitats només 
estan enfocades a la teva pròpia 
associació, mai enganxaràs al jo-
vent. Les entitats de Badia s'han 
d'obrir a la societat i oferir allò 
que interessa a la gent.

Com ha afectat la pandèmia 
de la COVID-19 a les entitats 
de Badia?
Ha afectat moltíssim, com a tot 
arreu. La COVID ha estat terri-
ble per les associacions. Hi hau-
rà associacions que no tornin a 
ser les mateixes. Aquest any en 
què no hem pogut realitzar ac-
tivitat comunitària ha generat 
moltes dificultats de cara a la 

seva supervivència. Crec que, 
sense l'ajut de la FEC i amb la 
situació en què ens trobem, al-
gunes de les associacions no po-
dran continuar existint. Es que-
daran les més fortes.

Des de quan vius a Badia?
Hem viscut a Badia des dels 
inicis, quan es van donar les 
claus dels habitatges. Quan 
vam arribar, no hi havia res. 
Vam inaugurar La Sardana, 
quan hi havia infants de 5è a 8è 
d'EGB, tots a la mateixa aula. 

Vam veure com s'anaven obrint 
els altres col·legis i, gràcies a la 
lluita de les persones de Badia, 
vam anar aconseguint la millo-
ra dels serveis.

Com veus Badia?
Ha evolucionat a millor, tant 
en l'àmbit dels equipaments, 
com de serveis i de qualitat de 
vida. Badia s'ha enriquit molt i 
tenim en marxa projectes molt 
interessants. Estic molt a gust 
vivint aquí, amb la meva famí-
lia, tot i que he de dir que la 

meva filla és una viatgera del 
món i, quan acabi la carrera, se-
gurament marxarà i no torna-
rà. Aquesta és una situació que 
s'està produint i cal revertir. És 
un exemple de l'evolució de la 
nostra ciutat. L'envelliment de 
la nostra població és un pro-
blema. Projectes, com disposar 
d'una residència d’estudiants, 
aprofitant la proximitat de Ba-
dia a l'Autònoma, a la que es 
pot anar caminant, són una 
gran oportunitat de futur per a 
la nostra població.


