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Un pla per a la recuperació de Badia
durant i després de la pandèmia
L’alcaldessa, Eva Menor, va presentar, el dijous 29 d’abril, el resultat de les accions realitzades dins del Pla de Reconstrucció Econòmica i Social a Badia del Vallès. Aquest
pla, dotat amb un pressupost d’1 milió
d’euros, té com a objecte donar resposta a la
crisi provocada per la COVID-19 i establir
les bases per a la recuperació de la ciutat en
els àmbits econòmic i social.
A la videoconferència van participar les entitats que havien col·laborat en el procés
participatiu per al disseny del pla. També la
va poder seguir en directe la ciutadania, ja
que va ser retransmesa pel canal de YouTube de l’Ajuntament. La conferència es pot
veure en aquest enllaç: http://bit.ly/PlaReconstruccioBadia.
A la presentació, l’alcaldessa va detallar les
principals actuacions que s’han portat a terme. A continuació les resumim.
Impuls al comerç local: suspensió dels
lloguers durant el tancament i reducció
de l’import en funció de les limitacions
L’Ajuntament va suspendre el cobrament
dels rebuts de lloguer dels locals tancats, i,
un cop es va iniciar la reobertura, va reduir el lloguer dels locals comercials en funció
de les limitacions que tenien per desenvolupar la seva activitat. Aquestes dues accions
les va poder fer perquè, a diferència d’altres
poblacions, a Badia, l’Ajuntament és el propietari de tots els locals comercials.

Publicitat:
Laura Catalan - 625 60 11 07

També es va posar en marxa el web del
Mercat de Badia: www.mercatbadia.com,
que facilita la compra en línia i, a partir de
l’agost, començaran les obres de millora de
l’entorn del mercat.

Tiratge: 6.500 exemplars
Dipòsit legal: B-10.083-06

L’alcaldessa també va anunciar el projecte
de botigues artesanes a Badia, una iniciativa

Maquetació i impressió:
DBcoop, sccl
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per portar tallers d’artesania als locals comercials que no són als eixos principals de
la ciutat per promocionar culturalment la
ciutat i millorar l’entorn urbà per aconseguir una regeneració urbana amb un component econòmic i social.

ciutadana. A més Protecció Civil i Creu
Roja han estat portant a terme cada setmana campanyes de sensibilització al carrer, oferint consells d’autoprotecció davant
de la COVID-19 i lliurant mascaretes a les
persones que no en portaven.

Pel que fa a la transformació digital de
l’Ajuntament, va citar l’agilització dels pagaments de subvencions i proveïdors, el reforç de l’administració electrònica i l’assessorament a la ciutadania per reduir la bretxa
digital

Medi ambient: Nous horts urbans, eficiència energètica i accions per a la rehabilitació
dels edificis i la retirada de l’amiant

Accions socials: Centre de Distribució
d’Aliments i nou projecte al Casal d’Avis
392 famílies de Badia es van beneficiar del
Centre de Distribució d’Aliments que es va
posar en marxa en el Poliesportiu Vell. El
tancament per seguretat del Casal de Gent
Gran ha propiciat l’elaboració d’un nou
projecte que fomenti l’envelliment actiu i
lluiti contra la soledat no desitjada.
En polítiques per a la promoció del benestar social, s’ha incrementat el servei d’atenció domiciliària per atendre directament les
persones que, per raó d’edat, dependència o
discapacitat tenen limitada l’autonomia per
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent.
L’Ajuntament també ha impulsat l’ocupació i la igualtat d’oportunitats amb una
nova oferta de cursos formatius i plans
d’ocupació i la participació en el programa
Treball, Talent i Tecnologia, de millora del
talent local i l’acompanyament a la transició
digital de persones, comerços i empreses.
A banda de les accions realitzades pel foment de la igualtat i de la no discriminació, l’Ajuntament ha posat en marxa un
nou servei d’agents cívics i de mediació

Entre les accions desenvolupades per a la
millora de l’espai públic i en defensa del
medi ambient, l’alcaldessa va destacar la
posada en marxa dels Horts Urbans de
Badia, després del lliurament de les claus
de les parcel·les a les persones adjudicatàries, la instal·lació d’un punt de recàrrega
de vehicles elèctrics, l’aposta per la millora dels camins i els treballs per a la creació
de ciclovies amb les poblacions dels voltants i la UAB.
L’alcaldessa també va anunciar el projecte
Next Badia, que vol comptar amb els fons
europeus de reconstrucció Next Generation
EU per a dur a terme la rehabilitació dels
habitatges de Badia per millorar la seva eficiència energètica i retirar l’amiant dels edificis. En aquest sentit, ja s’està finalitzant el
Mapa de l’Amiant, realitzat per la Comissió
de l’Amiant i cofinançat per l’Ajuntament
i l’Associació de Veïns. El Mapa de l’Amiant serà l’eina per quantificar les accions de
retirada de l’amiant per a cada comunitat i
per assenyalar prioritats en funció de l’estat
d’aquest material a cada edifici.
Finalment, l’alcaldessa va voler agrair les
entitats, personal de l’Ajuntament, regidors i regidores i la ciutadania per la seva
col·laboració imprescindible, tant per
dissenyar les mesures com a l’hora d’aplicar-les per a la reconstrucció econòmica i
social de la ciutat.
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Convocatòries d’ajuts i prestacions socials
S’han obert les convocatòries per a la concessió d’ajuts al pagament del lloguer, prestacions socials per evitar la pobresa energètica i per a la integració de la infància i l’adolescència.
Convocatòria per a la
concessió d’ajuts al pagament
del lloguer

demanant cita prèvia als telèfons
93 693 33 00 / 93 718 22 16.
El període de sol·licituds finalitzarà el 4 de juny de 2021. Trobaràs tota la informació sobre
aquest ajut al web municipal.

S’ha obert la convocatòria per a
la concessió d’ajuts al pagament
del lloguer. Aquests ajuts van dirigits a totes aquelles persones
llogateres de llars que no pertanyin a l’Agència de l’Habitatge
o a cap administració pública.

Convocatòria de prestacions
socials per evitar la pobresa
energètica

Les sol·licituds es poden fer de
manera telemàtica, amb l’IdCat mòbil, o presencialment
a l’Oficina Local de l’Habitatge a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,

L'Ajuntament de Badia del Vallès ha aprovat la convocatòria
per a la concessió de les prestacions socials per evitar la pobresa energètica i garantir els subministraments bàsics de la llar

(aigua, gas i electricitat), per a
l'exercici 2021. El termini de
sol·licitud restarà obert fins al
15 de desembre de 2021.
Aquestes prestacions s'adrecen
a qualsevol persona o unitat de
convivència que es trobi en una
situació de dificultat socioeconòmica i que amb el seu atorgament sigui possible resoldre
o evitar la situació de pobresa
energètica.

Convocatòria de prestacions
socials per a la integració de la
infància i l'adolescència
L'Ajuntament de Badia del
Vallès ha aprovat la convocatòria per a la concessió de
les prestacions socials per a
la integració de la infància i
l'adolescència per a l'exercici
2021, que resta oberta del 6
de març fins al 15 de desembre de 2021. La convocatòria

té com a objectiu facilitar als
infants i adolescents en situació de risc o vulnerabilitat
social l'accés a activitats i serveis socioeducatius complementaris als centres escolars,
per tal d'afavorir el desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició
d'aprenentatges per prevenir
les situacions de risc o compensar les mancances socioeducatives.
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Badia ha celebrat el Dia Internacional de la Dona
amb una sèrie d’actes durant tot el mes de març
El 8 de març, Badia es va sumar al Dia Internacional de la Dona amb un acte amb la presentació institucional a càrrec de l’alcaldessa,
Eva Menor i la lectura del manifest. L’acció Badia, també escrita per dones, per (S)Expertes, on es pintaven els noms de dones de Badia a
les columnes de la plaça de la Dona, es va realitzar més endavant, ja que les condicions meteorològiques impedien l’ús de pintura.
Badia del Vallès,
municipi feminista
Badia del Vallès també va declarar, mitjançant tres panells informatius als accessos a la població,
que és una ciutat compromesa amb la igualtat efectiva entre
dones i homes. Amb la installació d’aquests panells, l’Ajuntament dóna compliment a un dels
punts de la moció que es va aprovar en el ple municipal de febrer
de 2020.
Els panells estan ubicats en els
principals accessos al municipi,
l’accés des de Sabadell, a la rotonda entre Av. de Via de la Plata
i Av. del Cantàbric; l’accés des de
Barberà del Vallès, a la rotonda
de l’Av. Costa Brava, i l’accés des
de Cerdanyola, a la rotonda del
parc de la 2a República.
El mite de la bellesa
i els estereotips, a debat
Alumnes de 2n de batxillerat de
l’institut Ferran Casablancas de
Sabadell van oferir a l’auditori,
una presentació del seu treball
de recerca sobre el mite de la bellesa i els estereotips que afrontem cada dia a causa de la societat en la qual vivim.

cultura i publicitat, sexualitat i
pornografia, i religió. Va ser una
sessió molt participativa per part
del públic assistent.

por”, al vestíbul de l’Auditori i l’acció “Mascaretes feministes”.

Exposició Feminisme, mirades
des de la diversitat

Dones per la igualtat van proposar l’acció “Vestim Badia de lila”
a les finestres i balcons de Badia,
per evidenciar la necessitat de
conscienciar sobre la igualtat entre homes i dones.

El dimarts, 23 de març, es va inaugurar l’exposició Feminisme,
mirades des de la diversitat, al
vestíbul de l’Auditori.
L’exposició va ser dissenyada pels
i les alumnes de quart d’ESO
que pertanyen a la Comissió Lila
de l’institut Federica Montseny.
Aquesta comissió forma part de
l’equip de convivència i es tracta
d’un projecte compartit entre el
Servei de Joventut i l’institut Federica Montseny.
Accions de Trenquem el Silenci

Alejandro Pousada, Nuria Jurado i Mar Valencia, a través del
llibre “The Beauty Myth” (1990)
de Naomi Wolf, ens van endinsar en la reflexió sobre tres grans
blocs que es parlen en el llibre:

Trenquem el Silenci van organitzar
la pintada del grafiti “La lluita és el
camí, la igualtat, el nostre destí”,
a càrrec de la grafitera sabadellenca Zurik, l’exposició “Lliures sense

Acció de Dones per la Igualtat

Actes vandàlics que demostren
la importància de conscienciar
en la igualtat
Malauradament hem de lamentar la realització d’actes vandàlics a tres de les intervencions realitzades durant aquest
mes: El mural de l’Auditori,
els senyals de Badia del Vallès,
municipi feminista i les columnes amb noms de dones a
la plaça de la Dona. Aquests
fets demostren la importància
d’aquests actes per conscienciar
sobre la necessitat de defensar,
tots i totes, la igualtat efectiva
entre homes i dones.
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La Comissió de l’Amiant ultima la revisió del
Mapa de l’Amiant, l’eina per fixar prioritats
per a la retirada d’aquest material
La Comissió de l’Amiant està ultimant la revisió del Mapa de l’Amiant, l’estudi que identifica la presència i el grau de degradació
d’aquest material als diferents edificis de Badia i que permetrà fixar prioritats per a la seva retirada, seguint criteris científics.
L’estudi també quantificarà el cost de la intervenció a cada comunitat i serà un document per justificar de manera objectiva
davant de les administracions la urgència de la retirada de l’amiant de la nostra població.
La Comissió de l’Amiant de Badia
està conformada per representants
de l’Associació de Veïns, de tots
els grups polítics de l’Ajuntament
de Badia i de veïns no associats. El
Mapa de l’Amiant està cofinançat
per l’Associació de Veïns i l’Ajuntament i l’ha realitzat l’empresa
ACM-2020, SL, dirigida per Lluís Mallart, un dels experts més reconeguts en l’àmbit internacional
en la detecció de la presència i en
l’anàlisi d’aquest material.
La Comissió ha dut a terme reunions telemàtiques setmanalment
per revisar, juntament amb Mallart, capítol a capítol, el document final, que es presentarà públicament en unes setmanes.

mai s’ha fet un estudi tan complet per analitzar la situació de
l’amiant en una població. A més,
també és únic per la gran implicació de la ciutadania, que va
col·laborar perquè es poguessin
captar les mostres que s’han analitzat per detectar fibres d’amiant
a l’ambient.
Campanya informativa
A banda del Mapa de l’Amiant,
la Comissió està imprimint un
tríptic que distribuirà entre la
població per conscienciar sobre els perills d’aquest material constructiu, amb potencial
cancerigen, que es va fer servir a
tots els edificis que es van construir inicialment a Badia.

divulgació i conscienciació sobre
els perills de l’amiant.

La Comissió està també creant xarxes socials per facilitar
el contacte amb la població i la

L’amiant és un mineral altament
cancerigen que es va fer servir durant molts anys en la construcció

Projecte únic a Europa
L’elaboració del mapa de l’amiant
és un projecte únic a Europa, on

(cobertes, baixants d’aigua, canalitzacions, sostres, etc.), entre
altres utilitats. Aquest mineral,
quan es deteriora o es trenca, desprèn fibres microscòpiques que
queden suspeses en l’aire, poden

ser inhalades per qualsevol persona i poden produir, al llarg dels
anys, si es té una exposició continuada, diferents tipus de malalties
com a càncer de pulmó, asbestosi
o mesotelioma.
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Lliurament de claus de les parcel·les
dels Horts Urbans de Badia
Gran part de les persones adjudicatàries de les parcel·les dels Horts Urbans de
Badia ja han recollit les claus a les dues jornades de formalització de la cessió de les
instal·lacions, que van tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el 21 i el 30 d’abril.
L'alcaldessa de Badia del Vallès,
Eva Menor, va signar els documents acreditatius juntament
amb les persones que ja poden
anar a les seves parcel·les.
94 parcel·les de 80 metres quadrats
Els horts urbans de Badia del
Vallès consten de 94 parcel·les
de 80 metres quadrats que ofereixen un innovador sistema de
casetes, realitzades a partir de
contenidors de mercaderia reutilitzats, segons el projecte dissenyat 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 per a les eines.

Zona de pícnic

Només per a consum familiar

L'espai dels horts se situa a
dos nivells de diferent cota
i genera quatre sectors diferents. 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 oferiran ombra.

L'ús de les parcel·les és exclusivament per al consum familiar,
i està prohibida 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.

La cessió d'ús té una durada
de dos anys renovables automàticament per anualitats, 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 mentre
la persona usuària respecti les
normes fixades pel reglament.

La titularitat del sòl dels Horts
Urbans és de l'Incasòl, amb una
cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de Badia del Vallès. Les
persones adjudicatàries de la
cessió per part de l'Ajuntament de Badia del Vallès només
tindran la cessió de l'ús de la
parcel·la autoritzada, pel termini establert i que podrà ser revocable o caducar.

Nova zona de fitness al
Parc de Joan Oliver
L’Àrea
Metropolitana
de
Barcelona ha instal·lat 6 elements per a la pràctica del fitness
al Parc de Joan Oliver. Concretament, es tracta de màquines de
patins, banc d’abdominals, puja i
baixa, bicicleta estàtica, esquí de
fons i rem.
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Tots els elements estan dissenyats per a la pràctica esportiva
de manteniment i preparats per a
la intempèrie. Els elements s’han
ubicat tocant la zona de gespa
que dóna a la Avinguda de Burgos, limitats entre els dos camins
d’accés al parc.

Amb la instal·lació d’aquesta
zona de fitness per part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona es
facilita la pràctica de l’esport al
carrer en un espai central de Badia, amb la intenció de promoure els hàbits saludables entre les
persones del municipi.
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Badia presenta la prova pilot de reactivació
de locals comercials mitjançant botiguestaller d’artesania a la fira virtual Coop’Art
La tinenta d’alcaldessa quarta i responsable d’Activitat Econòmica i Gestió del Patrimoni, Encarna Rodrigo, va presentar la prova pilot de
reactivació de locals comercials de la ciutat mitjançant la promoció de botigues-taller d’artesania a la taula rodona “Territoris creatius”. L’acte
formava part del programa de Coop’Art, la fira virtual del comerç d’artesania organitzada per la Diputació de Barcelona.

La responsable d'Activitat Econòmica de l'Ajuntament va destacar
la potencialitat de Badia per la seva
ubicació estratègica al cor del Vallès Occidental i va explicitar els
objectius de la prova pilot per impulsar activitats comercials amb un
element diferenciador. D'aquesta
manera, segons va afirmar, "volem
promocionar culturalment la ciutat
i millorar l'entorn urbà per aconseguir una regeneració urbana amb
un component econòmic i social".
Reconvertir locals comercials en
botigues-tallers d'artesania
La prova pilot vol reconvertir els
locals comercials de la població situats en carrers de menys pas en
botigues-taller d'artesania. Mitjançant aquest projecte, la Diputació
de Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès tenen prevista l'elaboració d'una proposta estratègica

de reactivació dels espais comercials per a transformar-los en espais
duals de producció i venda botigataller, en el sector de l'artesania.
L'actuació consistirà en el disseny
d'una proposta estratègica amb els
següents objectius:
• Aconseguir l'obertura dels
locals comercials disponibles
perquè esdevinguin un pol
d'activitat econòmica del sector artesanal.
• Potenciar i atreure aquella
oferta comercial no existent al
municipi i que pugui aportar
un valor diferenciador.
• Impulsar la col·laboració publicoprivada.
La previsió és finalitzar la proposta estratègica per continuar
amb una segona fase, per la qual
cosa l'Ajuntament ha demanat

La Floristeria de Badia
i L’Armari de la Sílvia,
premiades al 51è
concurs d’aparadors
Rosario Guerrero, de La Floristería de Badia, i Sílvia Nicolau, de
L’Armari de la Sílvia, van rebre, a
la Sala de Plens de l’Ajuntament,
el primer i segon premis del 51è
concurs d’aparadors de Badia del
Vallès. El primer premi estava valorat en 300 euros i, el segon, en
200 euros. En representació de

l’Ajuntament de Badia del Vallès
van assistir l’alcaldessa, Eva Menor, i la tinent d’alcaldessa quarta,
Encarna Rodrigo, i, per la Cambra de Comerç de Sabadell, el president, Ramon Alberich; el president de Comerç Interior, Josep M.
Porta, i el cap d’Assessoria de Comerç Interior, Manel Amado.

una subvenció a la Diputació de
Barcelona.
La
"Fira
Virtual
Coop'Art, Mostra del comerç

d'artesania" és un esdeveniment per visibilitzar el paper
de l'artesania en la innovació
comercial i la singularització
dels territoris.

Aquesta Fira Virtual tanca el cicle
d'accions dutes a terme per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona en el marc del
projecte transfronterer Coop'Art.
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Guia virtual del comerç de Badia del Vallès
El web municipal de Badia del Vallès incorpora una guia virtual en què pots trobar l’oferta comercial del nostre municipi, amb
unes 80 referències. A més d’un plànol d’ubicació dels diferents comerços, trobaràs una fitxa de cada comerç amb informacions
d’utilitat, com l’horari, el telèfon, el seu web i xarxes socials.
A la pàgina trobaràs un mapa
amb la ubicació dels diferents
comerços així com ideogrames
per identificar ràpidament el seu
sector d’activitat.
A continuació, podràs veure el
llistat per sectors d’activitats,
com restauració, establiments
d’alimentació, perruqueries, entre altres.
Pots accedir directament a
la guia virtual del comerç en
aquesta adreça:
http://www.badiadelvalles.cat/
GuiaComercLocal
També trobaràs l’accés a l’àrea
de Comerç de l’Ajuntament:
http://www.badiadelvalles.cat/
Comerc

Si tens un negoci a Badia i vols
incloure’l o fer alguna modificació a les dades que hi apareixen,
en pots posar en contacte amb
Comerç, al correu electrònic badia.comerc@badiadelvalles.net.
Esperem que aquesta guia del
comerç local et sigui d’utilitat,
ja que s’ha creat amb la intenció
de col·laborar en la promoció
del comerç de proximitat de la
nostra població.

A la pàgina trobaràs
un mapa amb la
ubicació dels diferents
comerços així com
ideogrames per
identificar ràpidament
el seu sector d’activitat.

10 l'informatiu

Maig del 2021

Ocupació

de Badia del Vallès

Badia, Castellar, Cerdanyola i Sabadell
s’alien per qualificar professionals i
incrementar la competitivitat de les
empreses dedicades als majors de 55 anys
Els Ajuntaments de Badia del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sabadell s’uneixen per desenvolupar el nou
projecte Activa Vallès +55, que promourà l’ocupació de qualitat i la competitivitat de les empreses que treballen per millorar la
qualitat de vida de les persones majors de 55 anys.
L'acord es va presentar en una
roda de premsa telemàtica en
què van participar Eva Menor,
alcaldessa de Badia del Vallès i
diputada presidenta de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès; Carlos Cordón, alcalde de
Cerdanyola, i Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
La iniciativa Activa Vallès +55
és finançada per la Diputació de
Barcelona, que hi aportarà més
de 600.000 euros en el marc del
programa Treball, Talent i Tecnologia, que promou el treball digne, la millora competencial del
talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. A més de potenciar una
ocupació de qualitat i la competitivitat, Activa Vallès +55 també
fomentarà la cooperació territorial
i la creació de nous serveis i productes tecnològics.
Potencial de creixement
L'àmbit triat per desenvolupar el
projecte respon al seu potencial de

creixement i per donar resposta a
un índex d'envelliment de la població que va en ascens. Alhora, al
territori format per aquests quatre municipis destaca l'existència
d'un important volum d'empreses i agents, com ara universitats
o centres de recerca, que poden
oferir productes i serveis que responguin als interessos, inquietuds
i necessitats, a persones amb una
edat superior als 55 anys. A més,
a tot l'àmbit conflueixen projectes
estratègics entorn aquest sector.
El període d'execució del projecte serà de dos anys i s'hi portaran
a terme accions de promoció de
l'ocupació i de reactivació econòmica, basades en l'impuls de la
tecnologia i en l'acompanyament
a la transició digital de les persones, les empreses i les institucions.
Millorar la qualitat de vida de
les persones majors de 55 anys
Entre les primeres actuacions
s'analitzarà la cadena de valor de
serveis i productes per a sèniors
dins el territori per identificar reptes estratègics i propostes d'actuacions, detectar les necessitats reals

que tenen les persones i les empreses i fer partícip el teixit socioeconòmic tot fomentant la collaboració publicoprivada i entre
institucions. Així, s'establiran i
reforçaran les aliances entre ajuntaments i altres agents públics i
privats per desenvolupar una estratègia comuna que impulsi les
ocupacions relacionades amb la
cadena de valor.

També es preveuen accions de reciclatge i assessorament a professionals i per disminuir la bretxa
tecnològica i incrementar les oportunitats d'accedir a feines més qualificades i millor remunerades.
Finalment, el programa impulsarà la competitivitat de les empreses minimitzant l'impacte de
la crisi i acompanyant-les en el

procés de digitalització i redefinició dels seus models de negoci. El projecte Activa Vallès +55
preveu crear un laboratori d'idees i trobades entre persones consumidores i desenvolupadores de
tecnologia que derivi en crear els
prototipus i testar els serveis i les
solucions tecnològiques per millorar la qualitat de vida de les
persones majors de 55 anys.
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Què cal fer si et trobes amb porcs senglars
Darrerament s’ha detectat la presència de porcs senglars a Badia del Vallès. Aquest fet es produeix perquè la població de senglars
ha augmentat per manca de depredadors naturals i ve acompanyada de molèsties pel risc d’accidents que pot comportar la seva
presència a la via pública. Si et trobes amb porc senglars, si us plau, informa la Policia Local de Badia, al telèfon 635 53 10 19.
A continuació, facilitem unes
recomanacions.
No els donis menjar
Si alimentes els porcs senglars,
alteres les seves pautes de comportament i poden arribar a relacionar la presència de persones
amb una oferta d'aliment fàcil,
fet que produirà que s'apropin
cada cop més a la població. Si
no troben aliment fàcil al carrer,
tornaran al seu hàbitat natural.

bosses d'escombraries dins dels
contenidors, perquè els porcs es
poden sentir atrets pel seu contingut i obrir-les per buscar aliment.

a més, van acompanyats de cries, el seu comportament pot ser
més amenaçador per intentar
protegir-les.

Evita moviments i sorolls
bruscos

Controla el teu gos i allunya'l

Si noten moviment i soroll a
prop d'ells, els porcs senglars es
poden sentir amenaçats i poden
envestir amb la intenció de defensar-se.
No t'apropis

Llença les bosses d'escombraries dins dels contenidors
En el mateix sentit de no deixar
menjar al seu abast, diposita les

En cap cas t'apropis als porcs
senglars, ni intentis tocar-los.
Són animals salvatges i les seves
reaccions són imprevisibles. Si,

Si el teu gos els borda o s'apropa als porcs senglars, poden atacar-lo. Controla el teu gos i allunya'l tan aviat com puguis.
Condueix amb precaució
A primera hora del matí i de nit
et pots trobar porcs senglars travessant carrers. Si estàs conduint, fes-ho amb precaució, reduint la velocitat. Així evitaràs
patir un accident.
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Espectacle de Sant Jordi amb màgia,
diversió i missatge d’inclusió
L’espectacle familiar de Sant
Jordi que va tenir lloc a l’auditori municipal va oferir
màgia, diversió i un missatge
de reconeixement a la riquesa
de la diversitat.
L’animador i mag Toni
Muñoz va oferir una relectura del tradicional conte de
Sant Jordi situat en la ciutat
medieval de Vil·la Badia en
què Sant Jordi i la princesa
van guarir al drac de les seves ferides i van acceptar-lo,
valorant la riquesa de la seva
diferència.
El conte va incorporar una
sèrie de jocs de cartes, jocs de
mans, mentalisme, i una acció d’escapisme que van omplir de màgia i humor l’escenari de l’auditori.

Cultura
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Commemoració del Dia
Internacional del Poble Gitano
L’Associació de Dones Gitanes de Badia, Tumenge Calí, va commemorar el 24
d’abril el Dia Internacional del Poble Gitano a l’Auditori Municipal, amb una jornada que va oferir parlaments, un conte gitano, “Los piratas buscatesoros”, de Josefa
Flores Arenas, i un espectacle de flamenc de
la mà de l’equip artístic de Las Cuevas de
Can Singla. L’acte es va iniciar amb les representants de l’entitat, que van explicar la

història i vicissituds del poble gitano al llarg
de la història, amb les lleis discriminatòries
envers aquesta ètnia que va aplicar Espanya
des de temps dels Reis Catòlics.
Les representants de l’entitat van convidar
a l’escenari al tinent d’alcaldessa tercer, de
l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva, Josep Martínez, que va agrair tots els esforços realitzats per Tumenge Calí per ajudar

les persones amb dificultats repartint menjar durant els mesos de la pandèmia.
Com a commemoració del Dia Internacional
del Poble Gitano, es va interpretar el seu himne oficial, “Gelem Gelem”, que relata el genocidi que van patir durant l’Alemanya nazi.
A continuació, per als infants, l’imaginatiu conte “Los piratas buscatesoros”, de

l’escriptora gitana Josefa Flores Arenas,
va protagonitzar un audiovisual que es va
projectar a l’auditori.
L’acte final va ser una actuació de flamenc,
amb cant i ball, interpretada per l’equip
de Las Cuevas de Can Singla, una celebració vibrant i d’un gran nivell artístic
que va ser el perfecte punt final d’aquesta
commemoració.
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El ple de febrer aprova el crèdit per a les obres de millora
de les piscines i zones exteriors del Poliesportiu vell
El ple municipal, celebrat el 24
de febrer, va aprovar el crèdit per
722.556,70 euros, que serà la part
que pagarà l'Ajuntament de les
obres de remodelació del Poliesportiu vell, amb noves piscines i espai
d'oci, previstes a partir del setembre vinent. La major part del cost
de les obres i la licitació del projecte aniran a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
A la sessió també es van debatre
mocions sobre els talls i els preus
del subministrament elèctric i sobre el Tribut Municipal.
Minut de silenci
per Gonzalo Colomera
El ple es va iniciar amb un minut de silenci, dedicat a Gonzalo
Colomera, músic i responsable de
l'AIGMB durant més de 13 anys i
que va morir el 21 de febrer. L'alcaldessa, Eva Menor, va destacar el
seu important llegat i va subratllar
que "Badia et deu un reconeixement, un homenatge i ens comprometem a fer-ho".
Es va retirar el punt 5 de l'ordre
del dia, seguint la indicació del
grup que l'havia presentat, Totes
Fem Badia.
L'acta del ple ordinari del mes de
gener es va aprovar per assentiment.
El següent punt del dia era el reconeixement de crèdits corresponents al capítol 1 i de l'exercici anterior, per 25.468,55 euros.
La regidora de l'equip de Govern
Montserrat Jiménez va explicar
que la seva raó era el reconeixement de les aportacions a la Seguretat Social de desembre de 2020,
que es paguen a mes vençut. El
punt es va aprovar amb el vot favorable del grup socialista i l'abstenció de la resta de grups.
Crèdit per millorar les zones
exteriors del Poliesportiu vell
A continuació es va tractar la modificació de crèdits en la modalitat
de crèdit extraordinari per finançar les despeses pel conveni amb
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per millorar el Poliesportiu
vell, per 722.556,70 euros.
Montserrat Jiménez va explicar que

l'AMB elaborarà un projecte per a
la millora de les instal·lacions esportives exteriors i assumirà la major part del cost. La part corresponent a Badia del Vallès són els
722.556,70 euros, que l'Ajuntament pagarà mitjançant un préstec
a 10 anys facilitat per la Diputació
de Barcelona. La regidora va explicar que, d'aquesta manera, la millora de l'equipament serà perfectament assumible.
La regidora Ana Luque, de Totes Fem Badia, va anunciar que
el seu grup s'abstindria i va criticar que l'estat actual del Poliesportiu, que va definir de "vergonyós", era per "manca de
planificació i deixadesa".
Eva Menor va respondre que l'estat no es podia qualificar de "vergonyós sinó de dolent". Va explicar
que les obres de millora, previstes
per l'any anterior, "no es van poder
realitzar a causa de la pandèmia de
COVID-19, per això les començarem el setembre d'aquest any".
També va argumentar que s'han fet
millores any rere any i que "la piscina d'estiu està en bones condicions".
El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup socialista i l'abstenció de la resta de grups.
Mocions pels talls de subministrament i pel preu de l'electricitat
A continuació es va debatre la moció de Totes Fem Badia en relació
amb els talls de subministrament
elèctric i l'increment del preu de
la llum. El regidor de Totes Fem
Badia José Manuel López Deiros
va criticar que els talls van deixar
sense subministrament habitatges
de moltes poblacions i va advocar
perquè les empreses tinguin una
responsabilitat social i no només
augmentar beneficis. Per aquests
motius, va concloure, "cal regular
el mercat elèctric".
El regidor d'ERC, Roberto Castillo va criticar que no s'arribés a
presentar una proposta conjunta i
va dir que "tenint posicionaments
similars, el més normal seria unir
esforços".
La regidora de Ciutadans Amalia
Frutos va anunciar el seu vot en

contra per un punt que instava a
regularitzar la situació de persones
que s'han connectat de manera irregular.
El regidor socialista Iván Sanz va lamentar no arribar a un consens, va
destacar l'esforç, a escala nacional,
per aplicar mesures com descomptes a la factura i el bo social, i va
anunciar l'abstenció del seu grup.
La moció es va aprovar amb el vot
a favor dels grups Totes Fem Badia i
ERC, l'abstenció del grup socialista
i el vot en contra de Ciutadans.
La següent proposta era una moció presentada pel regidor Juan
José Barcala, de Ciutadans, perquè
s'adoptin les mesures necessàries
per reduir l'enorme pujada del preu
de l'electricitat. La moció proposava un IVA reduït, com a mínim
mentre hi hagi COVID.
La regidora de Totes Fem Badia
Nerea García va respondre que,
per regular els preus és necessari
que els governs pressionin les companyies elèctriques, així com fer
canvis normatius i legislatius. Va
criticar que a la moció no es menciona en cap moment la responsabilitat de les companyies elèctriques ni es proposen millores per a
famílies vulnerables.
El regidor Iván Sanz va assegurar
que l'aposta que permetrà un canvi
és el model amb tecnologies renovables que, segons va dir, "és l'única
manera de no dependre de la volatilitat dels mercats internacionals".
També va remarcar que a Badia no
s'han produït talls a les famílies vulnerables gràcies al treball que s'està fent des de Benestar Social de
l'Ajuntament.
La moció va ser rebutjada perquè
els únics vots a favor van ser de
Ciutadans. Totes Fem Badia va votar en contra i el grup Socialista i
ERC s’hi van abstenir.
Mesures davant el Tribut Metropolità
La següent moció, també presentada per Ciutadans, tractava sobre
les mesures davant el Tribut Metropolità. Demanava que es fes la devolució de les quantitats cobrades
indegudament, i que s'eximís del

pagament a les empreses i persones treballadores autònomes que no
han pogut facturar amb normalitat,
així com a les persones en situació
d'ERTO o atur. La regidora Amalia
Frutos va reconèixer que "a hores
d'ara, el Tribut Municipal gairebé
no té afectació a cap persona de Badia", tot i que, va dir, "no el considerem equitatiu perquè no es calcula en funció dels ingressos".
La regidora Nerea García va dir
que "és necessari contribuït amb
impostos per garantir els serveis
públics i la justícia social". Va reconèixer que calia millorar el finançament del transport públic, però
que el Tribut està destinat a tot un
conjunt de serveis". Finalment, va
concloure que el seu grup votaria
en contra perquè, "en alguns aspectes, la moció és demagògica i
anti-esquerres i no posa en cap cas
en valor les polítiques metropolitanes per corregir desigualtats en els
municipis de Barcelona".
El regidor socialista Rafael Moya va
recordar que "la major part del parc
immobiliari de Badia està exempt
si és primera residència" i va indicar que on es regulen les tarifes és
al ple de l'àrea d'ordenances fiscals
de l'AMB, on Ciutadans es va abstenir. Respecte a la millora de les línies de transport, va explicar que,
en el cas de Badia, són línies interurbanes la concessió de les quals
cal rescatar i que això necessita un
temps. Finalment, pel que fa a la
determinació segons ingressos, va
explicar que, "normalment, el patrimoni va associat a la renda i que
aquest canvi implicaria una modificació en la regulació de la llei d'hisendes locals".
La moció es va desestimar amb el
vot a favor de Ciutadans i el vot en
contra de la resta de grups.
Precs i preguntes
En el torn de precs i preguntes, Roberto Castillo va demanar un reconeixement a Protecció Civil, "que
són sempre quan els necessitem i
cal fer-los un homenatge per l'enorme feina social que fan".
José Manuel López Deiros va preguntar sobre el pla d'ordenació urbana de Sabadell, que preveu una
zona d'oci a Sant Pau del Riu Sec

i al polígon Sud, a prop de Badia.
També va demanar que es fes una
campanya d'informació sobre com
actuar davant la presència de porcs
senglars al municipi.
L'alcaldessa es va sumar a l'agraïment a Protecció Civil i va explicar que la intenció de l'equip de
Govern és fer-lo quan no hi hagi
restriccions d'aforament. Eva Menor va aprofitar per agrair l'esforç de totes les persones que van
col·laborar en l'organització de
les Eleccions al Parlament, com
Brigada, personal administratiu,
el delineant i el secretari municipals, que van aconseguir que la
votació es pogués desenvolupar
amb seguretat.
Respecte a la zona d'oci, Eva Menor va explicar que l'equip de Govern s'ha reunit amb l'alcaldessa
de Sabadell i la regidora d'Urbanisme i va aclarir que la zona està
prevista on se situa la depuradora,
a l'altra banda de la C-58, que és
l'única zona que permet aquests
usos. L'alcaldessa va dir que passarien el plànol de la ubicació a la
resta de regidors.
Pel que fa a la campanya d'informació sobre els porcs senglars, Eva
Menor va respondre que li semblava bona idea i que recollien el prec.
La regidora Amalia Frutos va preguntar sobre el gàlib de l'edifici El
Molí i, respecte a la substitució dels
arbres a l'aparcament d'Av. de La
Mediterrània, 21, va transmetre les
seves prevencions respecte al tipus
d'arbre que s'hi plantaria.
La regidora Encarna Rodrigo va explicar que, després de contactar representants d'ambulàncies i bombers, s'ha decidit condicionar com
accés la part lateral del Molí, per no
haver de modificar el gàlib que assegura la protecció de l'aparcament.
Respecte a l'aparcament, va explicar que els arbres que substituiran
les moreres afectades seran de l'espècie Tipuana tipu, molt apropiada per a zones urbanes. També va
dir que aprofitarien les obres per
replantejar la zona i "eliminar espais sense ús que volem convertir
en més places d'aparcament per
aconseguir 15 o 20 places addicionals".
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El ple de març aprova una bonificació a les terrasses per la COVID
i presenta una liquidació amb superàvit del pressupost 2020
El ple ordinari que va tenir lloc el 31
de març va aprovar una bonificació
temporal de les taxes aplicades a les
terrasses, per les limitacions provocades per la pandèmia de COVID-19
i va presentar la liquidació del pressupost 2020, amb superàvit i un romanent de tresoreria que permetrà
realitzar les obres de millora de les
instal·lacions exteriors del Poliesportiu
de l’avinguda del Tibidabo.
El ple es va iniciar amb l’aprovació per
assentiment l’acta del ple anterior.

Pel regidor d’ERC Roberto Castillo,
“sembla que estem involucionant i la
nostra societat està malalta de masclisme”.
Finalment, l’alcaldessa, Eva Menor,
va incidir en què “allò que ha passat
aquest any no és casual, no s’ha produït per generació espontània; fa anys
que s’està intentant menystenir el moviment feminista i aquesta lluita té ara
més sentit que mai; és necessària molta
pedagogia i educació”.
El punt va ser aprovat per unanimitat.

Adhesió de Badia a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
El ple va tractar l’adhesió de Badia a
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, com a soci ordinari.
L’alcaldessa, Eva Menor, va indicar que
l’adhesió “suma complicitats i esforços”. Segons va afirmar, “hem d’aprofitar la ubicació de Badia i col·laborar
en el disseny de l’estratègia industrial. Si sabem quines són les necessitats,
podrem establir plans de formació que
donin resposta”.
El punt es va aprovar per unanimitat.
Bonificació temporal a les terrasses
per la COVID-19
Es va sotmetre a votació una modificació de l’ordenança de la taxa per ocupació de via pública, que incorpora
una bonificació temporal de 4 mesos
per la reducció de les terrasses derivada
de les limitacions per la crisi sanitària
de la COVID-19.
El ple va aprovar el punt per unanimitat.
Dia Internacional dels Drets de les
Dones
El següent punt del dia estava dedicat
al Dia Internacional dels Drets de les
Dones.
La regidora de l’equip de Govern María José Granados va explicar que 1.083
dones han estat assassinades per homes
des del 2003 i encara es posa en qüestió la violència masclista. També va denunciar els actes vandàlics que ha patit
Badia en espais públics únicament per
situar elements que parlaven d’igualtat.
En aquest sentit, va subratllar que “el
feminisme reivindica igualtat de drets
entre homes i dones, i no hem de permetre que es canviï el seu sentit”.
La regidora de Totes Fem Badia Nerea García va destacar que els danys als
cartells “posen de manifest com són de
necessàries aquestes accions”.
La regidora de Ciutadans, Amalia
Frutos, va explicar que “hem avançat
molt, però hem de continuar, ja que la
societat no serà justa fins que tothom
tinguem els mateixos drets”.

Contra el tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt
El següent punt era una proposta
d’acord contra el tancament de Bosch
Sistemes de Frenat a Lliçà d’Amunt.
Iván Sanz va explicar que Conchi
Sánchez, una veïna de Badia que treballa a Bosch fa 22 anys va voler fer
arribar el cas al consistori. El regidor
va agrair Amalia Frutos per contactar
amb ella, va manifestar la preocupació
per l’anunci de tancament i va demanar a l’empresa Bosch que es replantegi la seva decisió.
La regidora de Totes Fem Badia Ana
Luque va titllar la decisió d’”injusta”, va dir que “l’únic objectiu és incrementar el compte de resultats de la
companyia”, i va demanar “dir prou a
les deslocalitzacions”.
El regidor de Ciutadans Juan José Barcala es va sumar a la queixa per la deslocalització industrial i va reclamar fer
servir els fons europeus per impulsar
l’economia.
El regidor Roberto Castillo va voler
posar en valor les reivindicacions de
les persones treballadores de Bosch i
va incidir en què les empreses estan
marxant de totes les regions d’Espanya.
L’alcaldessa va indicar que “la indústria a Catalunya es troba en un moment en què, o s’intervé de manera
valenta o es perdran molts llocs de feina”. Va criticar que “cap persona amb
aspiracions a formar part del Govern
català s’hagi passat per l’empresa”, va
destacar que “els Ajuntaments i la Diputació inverteixen en indústria i que
criticar la inacció de la Generalitat no
és catalanofòbia sinó catalanofília”.
A l’hora de la votació, es va aprovar
per unanimitat.
Millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica de l’AMB
El punt següent de l’Ordre del Dia demanava la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació
atmosfèrica de l’AMB.
La regidora de l’equip de Govern Encarna Rodrigo va explicar que “la qualitat de l’aire és un dels grans reptes

sanitaris i cal una reducció substancial
de contaminants atmosfèrics”. A continuació, va demanar que l’AMB “sigui l’entitat que lideri la vigilància atmosfèrica”.
El regidor Roberto Castillo va dir que
“un dels reptes és minimitzar la contaminació, que és el principal risc ambiental per a la salut”.
La regidora Ana Luque va anunciar que el seu grup donaria suport i va
explicar que “les persones que vivim a
Badia som molt conscients de la contaminació, per les autopistes i l’aeroport”. Va reflexionar que “millorar el
control no té cap sentit si no ens comprometem a prendre mesures i a millorar el transport públic”.
El regidor Juan José Barcala va dir que
“respirar un aire net és un dret inalienable”.
Així doncs, a l’hora de la votació, es va
aprovar per unanimitat.
Llei de millora urbana, social i ambiental de barris i vil·les
A continuació el ple va debatre demanar l’elaboració d’una llei de millora urbana, social i ambiental de barris i vil·les, la Llei de Barris, per poder
aconseguir una ciutat lliure d’amiant i
convertit els barris en l’eix vertebrador
de les polítiques municipals.
Nerea García va explicar que a Badia
se suma la construcció amb amiant i
el deteriorament dels edificis, fets que
fan necessària una actuació especial.
La regidora va agrair les aportacions i
suport dels grups Socialista i de Ciutadans i va transmetre la seva esperança
en què ERC també veiés els avantatges.
Amalia Frutos va dir que el seu grup
donava suport a la moció perquè parlava del problema de l’amiant.
El regidor Roberto Castillo va anunciar que s’hi abstindria.
L’alcaldessa va voler denunciar l’abandonament per part del Govern de la
Generalitat des de fa molts anys i va
denunciar que “el govern de Junts i
d’ERC ha oblidat Badia i altres municipis” i va concloure que “qui oblida
els barris i la ciutadania, no s’estima
Catalunya”
A l’hora de la votació tothom va votar
a favor, excepte el regidor d’ERC, que
s’hi va abstenir.
Seguretat als centres educatius davant la COVID-19
El següent punt era una moció presentada per Totes Fem Badia per exigir la
seguretat als centres educatius, amb
ventilació mecànica dels espais, EPIs
per a les persones treballadores i l’ampliació d’hores de neteja.

El regidor de l’equip de Govern Antonio Rodríguez va voler agrair a la
comunitat educativa tot el seu esforç
que ha aconseguit que el virus no es
propagui. El regidor va indicar que les
inversions depenen del Departament
d’Educació i que, així i tot, l’Ajuntament ha fet una sèrie d’inversions a les
escoles, entre les quals va citar les mosquiteres a La Sardana i La Jota i l’increment d’hores de neteja.
La moció es va aprovar per unanimitat.
No s’aprova la moció per la installació de màquines de reciclatge
d’envasos amb incentiu
A continuació es va debatre una moció de Ciutadans per la instal·lació de
màquines de reciclatge d’envasos amb
incentiu.
Juan José Barcala va dir que aquestes
màquines són una aposta per un canvi
d’actituds i pel foment d’hàbits sostenibles.
La regidora de Totes Fem Badia Pilar
Paz va anunciar que el seu grup s’hi
abstindria per ser una iniciativa que
segueix el model capitalista i perquè
“reciclar no ha de ser un esforç sinó un
acte de responsabilitat”.
Encarna Rodrigo va dir que aquesta iniciativa comporta una despesa
important. També va destacar que el
grup de Ciutadans no va voler incorporar les aportacions del grup Socialista i que, per aquest motí, el seu grup
votaria en contra.
La moció va aconseguir els vots a favor de Ciutadans, l’abstenció de Totes
Fem Badia i ERC, i el vot en contra
del grup Socialista, sent finalment rebutjada.
La regidora de l’equip de Govern
Montserrat Jiménez va explicar la modificació de crèdit 6/2021, corresponent al crèdit extraordinari per despeses per al conveni amb l’AMB per les
obres del Complex Esportiu de l’avinguda Tibidabo. Segons va indicar, les
inversions seran de 722.556,70 euros,
modificant la font de finançament.
Liquidació del Pressupost General
de l’Exercici 2020
A continuació, la regidora Montserrat Jiménez va donar compte de la liquidació del Pressupost General de
l’exercici 2020, indicant que el resultat era molt positiu, amb un superàvit d’1.412.043,12 euros, que, després
d’ajustos, quedava en 1,179.416,17
euros. El romanent de tresoreria és
d’1.929.629,74 euros, que és d’on
s’aconseguiran els 722.556,70 euros
per al projecte de millora de les installacions exteriors del Poliesportiu.
A continuació, es va obrir el torn de
precs i preguntes.

La regidora Ana Luque va indicar que
els autobusos tenen problemes per
circular en alguns carrers de Badia, es
va queixar dels actes incívics per part
de joves i va demanar que es parlés
amb l’Ajuntament de Sabadell perquè la zona propera a l’Ikea està molt
bruta.
La regidora Amalia Frutos va destacar
els problemes d’aparcament de la deixalleria mòbil als espais que en principi té reservats i va demanar donar més
visibilitat a aquest servei.
El regidor Roberto Castillo va dir que
el riu de vegades baixa brut i que pot
ser per problemes a la depuradora de
Sabadell.
Finalment, Juan José Barcala va preguntar si se sabia quins fons rebrem de
la Unió Europea.
Respecte als problemes de circulació
dels autobusos, el regidor Rafael Moya
va explicar que s’intentarà reduir la
mitjana i desplaçar-la per facilitar la
circulació.
Pel que fa a les actituds incíviques, va
comentar que la Policia Local té diversos punts estàtics de control i que hi
ha més dispositius dels Mossos d’Esquadra, patrullant conjuntament amb
la Policia Local.
Respecte a la zona de l’Ikea va dir que
es parlaria amb la regidora de Sabadell.
Quant a la deixalleria mòbil, va dir
que s’està plantejant instal·lar contenidors en punts fixos.
Sobre la depuradora de Sabadell, va
dir que no es tenia constància, però
que es farà el contacte per preguntar.
El regidor de l’equip de Govern Josep
Martínez va explicar que, des de Convivència, s’està realitzant un programa
de mediació i que s’ha actuat a l’avinguda de Burgos amb un grup de 15 joves, i es continuarà incidint conjuntament amb la Policia Local.
Badia i els fons europeus
Pel que fa als fons europeus, l’alcaldessa va explicar que encara no s’han
repartit; el Govern central està dissenyant l’arquitectura dels fons i que es
dedicarà una partida a la rehabilitació
d’habitatges, amb les administracions
locals. Eva Menor va destacar que, a
Badia, s’està treballant des de fa molt
de temps en accions per a la rehabilitació, com el Mapa de l’Amiant, que
ha ofert informació de camp i que fa
que Badia estigui molt ben posicionada respecte a altres municipis. Així
mateix, va explicar que estan contactant totes les administracions, com
Desenvolupament Econòmic de la
Diputació i amb el Consell Comarcal
del Vallès Occidental, per la qual cosa
“podem ser un territori atractiu per a
la inversió”.

16 l'informatiu

Maig del 2021

Opinió dels grups municipals

de Badia del Vallès

Partits polítics
Partits polítics Partits polítics Partits pol
polítics Partits polítics Partits polítics Partits pol
Partits polítics

Partits polítics

Partits po

Partits polítics

Grup Municipal del PSC

Totes Fem Badia

Un futuro esperanzador. Una recuperación económica y social para Badia

En defensa dels murals, cartells i accions que commemoren la lluita feminista a
Badia del Vallès

Nos encontramos ante el principio del fin de esta pandemia. El porcentaje de vacunación en
Badia cada vez es más alto. Actualmente y según los datos del Departament de Salut, en Badia
se ha vacunado un 23,79% de la población con una primera dosis, un 9,81% de personas con
segunda dosis.

Derivat del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, s’han fet a la nostra ciutat diverses accions que donaven el resultat de pintures i cartells que tenien la intenció de commemorar la lluita feminista al nostre municipi.

Los esfuerzos de las Administraciones en vacunar se centran en los colectivos más vulnerables,
en Badia, cerca del 85% de la población mayor de 80 años ya se ha vacunado con las dos dosis.
Las personas mayores han sido las víctimas directas de la COVID y su protección se ha priorizado, sin tener en cuenta criterios de renta, procedencia o residencia.

Entre aquestes accions, durant el mes de març vam poder veure els cartells produïts per
Trenquem el Silenci on es reconeixia a dones històriques i de l’actualitat: músiques, esportistes d’elit, inventores, escriptores, filòsofes, investigadores... També es va pintar un
mural al costat de l’auditori per commemorar la lluita per la igualtat.

Las próximas semanas se abrirá la vacunación a las personas de entre 50 y 59 años, esto supone
una aceleración concreta previa al verano y, con ello, se cumple el objetivo marcado a finales
del 2020 por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. La promesa del gobierno de España
sigue adelante.

A la plaça de la dona es van pintar dues columnes amb noms de dones, arran de l’acció
organitzada i feta pel grup Sexpertes “Badia també escrita per dones”.

El ritmo de vacunación es positivo y podemos vislumbrar la pronta recuperación sanitaria y
económica del país. No obstante, debemos ser cautos y responsables con nuestras actuaciones
y mantenernos en alerta constante durante la próxima primavera y verano.
En Badia, debemos felicitarnos por el comportamiento ejemplar de la mayor parte de nuestra ciudadanía que ha tenido como resultado unos datos durante la pandemia mejores que en
municipios de nuestro entorno, excepto un episodio puntual después de las Navidades.
Vemos como otros indicadores socioeconómicos, como los datos de desempleo, han mejorado
ligeramente este mes de abril, lo que nos da también un halo de esperanza.
Financiación Europea: Next Generation Badia
La crisis social y económica derivada de la COVID-19 planea un desafío para los Estados Miembros de la UE. Por ello, la institución europea ha acordado un instrumento excepcional
para la recuperación económica y social que se traduzca en préstamos dinerarios para las Comunidades Autónomas.
El gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado un conjunto de recursos para la recuperación durante los próximos años que se centralizará en proyectos que promuevan la digitalización y el
respeto al medio ambiente.
En ese sentido, desde el gobierno socialista del Badia del Vallès vamos a iniciar un conjunto de
contactos con representantes autonómicos y estatales para la tramitación y ejecución de estos
fondos europeos con el objetivo de presentar proyectos que se centren en la rehabilitación de
nuestros edificios y la retirada del amianto. El objetivo principal es la creación de comunidades
de vecinos y vecinas sostenibles, accesibles y que transformen la ciudad.
Nuestra ciudad tiene la necesidad de recibir estos fondos destinados al parque de vivienda. La voluntad de los gobiernos socialistas en España y Badia es continuar trabajando
para la pronta recuperación económica, social y habitacional de los y las badienses. Esperemos que el nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya destine y priorice los proyectos de rehabilitación de Badia.

A més, també al mes de març es van instal·lar a les entrades de Badia, uns plafons on
diu: BADIA DEL VALLÈS MUNICIPI FEMINISTA, derivat d’una proposta d’acord
que es va votar a favor per part de totes les forces polítiques del municipi al Ple de febrer de 2020 on es declarava Badia del Vallès com a municipi feminista.
Tots aquests elements han sigut atacats i destruïts, els cartells han estat arrencats, els
plafons, mural i columnes pintats de negre i gris, intentant esborrar així aquestes representacions feministes. Des de Totes Fem Badia volem condemnar aquests atacs que a
més de vandàlics són masclistes, ja que han tingut un objectiu molt clar: eliminar allò
que s’ha construït per visibilitzar la lluita feminista per la igualtat al nostre municipi.
Creiem que cal que fem molta més pedagogia i moltes més accions a Badia per explicar
a la ciutadania quin és el significat del feminisme, aquest no és un altre que la lluita de
les dones per la igualtat i per tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els
homes. El feminisme no és doncs, un sentiment de superioritat de les dones envers els
homes, com falsament es difon per part dels partits de l’extrema dreta.
Segons dades estadístiques del Ministeri d’Igualtat, l’any 2020 la taxa d’atur de les dones va ser d’un 17,42%, mentre que la dels homes va ser del 13,87%, i 45 dones van
ser assassinades per violència de gènere. Aquestes dades posen de manifest que la lluita
contra el patriarcat continua sent molt necessària avui dia a l’Estat, a Catalunya i per
tant també al nostre municipi. Però si no volem fixar-nos en dades fredes, només cal
que observem una mica més el nostre entorn i sobretot a les dones. Observem les dificultats que tenen les dones per trobar feina o compaginar-la perquè han de tenir cura
dels seus fills i filles, observem si pateixen assetjament sexual pels carrers o als seus llocs
de feina i aprenem a defensar els seus drets i que aquesta defensa es tracta de feminisme.
Feminisme és defensar els drets de totes les persones sense importar el seu gènere, defensar la vida i viure-la lliurement sense patir violències i discriminacions.
A Totes Fem Badia ens sentim molt orgulloses que Badia del Vallès sigui un municipi
declarat feminista i animem a la ciutadania a aprendre molt més d’aquesta lluita.
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Edificios públicos, un bien que nos pertenece a tod@s los ciudadanos

El valor i la força dels veïns i veïnes de Badia de Vallès

Sus ventanas rotas y sus puertas selladas con candados oxidados con muros de ladrillo y vallas rotas o inexistentes los convierten en desechos del paisaje urbano. Objetivo de los amigos de lo ajeno, llamados al deterioro y la ruina por la falta de mantenimiento en muchos casos, los edificios
fantasma han proliferado en los últimos años en Badia del Vallès por la dejadez y falta de entendimiento de las administraciones.

Catalunya és un lloc realment especial, així com la nostra ciutat. Badia de Vallès és una
ciutat tan especial com la seva gent.

Unos ejemplos de edificaciones abandonadas sirven para describir un panorama poco alentador
de lo que debería ser la natural transformación de la ciudad. En vez de construir edificios desde
cero, nos convendría poner más énfasis en rehabilitar y acondicionar lo preexistente para mejorarlo, porque en ocasiones unos simples y sencillos cambios pueden provocar mejoras muy significativas.
Los cuatro rasgos imprescindibles para unos espacios públicos son la accesibilidad, el diseño y
confort, la cooperación y los usos y actividades que ofrece. Así lo entienden en nuestros países vecinos del norte de Europa, donde están aplicando desde hace tiempo nuevos conceptos de diseño
y trabajo en los edificios públicos, como es el caso del gobierno de los Países Bajos con su programa Public Workspaces. Uno de sus últimos ejemplos es el Rijnstraat 8 en La Haya, un edificio
de los años 90, intervenido por OMA Arquitects, que ha conservado sólo el 20% del edificio utilizando el 100% de los materiales reciclados. Esta remodelación, que alberga las oficinas de dos
ministerios y dos organizaciones públicas, se ha basado en los criterios generales establecidos en el
Master Plan definido por el gobierno, enfocado a mejorar la eficiencia en el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de los edificios de oficinas y centros públicos de servicios.
Hoy en día es necesario aplicar un diseño arquitectónico y constructivo que responda a los nuevos
modos de trabajar, en los que convergen la antigua rutina de oficina y la eficacia de los espacios
abiertos. Por eso, el Rijnstraat 8 ha pasado a ser un edificio público con grandes áreas despejadas,
espacios de trabajo flexibles que facilitan la interacción entre departamentos, con salas de reuniones circulares y una organización interna donde es muy fácil para el contribuyente identificar de
inmediato dónde está cada cosa.
O ejemplos como el de Bélgica, de hace apenas dos años, donde la arquitecta Zaha Hadid reconvirtió una antigua estación de bomberos en las oficinas centrales de las autoridades portuarias de
Antwerp, respetando el histórico inmueble para crear lo que hoy se conoce como The Port House.
Afortunadamente vemos que algunas empresas públicas como Correos empiezan a recorrer un
buen camino en este sentido, orientando sus instalaciones al cliente, y algún que otro hospital introduce mejoras en sus salas de espera. Pero es una parte muy residual, ya que la gran mayoría de
los edificios públicos de los que nos sentimos orgullosos son de nueva planta y están sólo destinados a la actividad lúdica, como museos o palacios de música.
Es obvio que la mejora del diseño del espacio de trabajo público tiene un impacto directo en la
calidad de la rutina de los trabajadores y en la satisfacción de todos los usuarios. Hay un largo camino por recorrer, empezando por la conciencia social de cuidar lo público. Pero para lograr que
estos lugares sean eficientes y satisfactorios para todas las partes no será siempre imprescindible levantar edificios nuevos, sino reconstruir, adaptar y mejorar lo ya existentes, con un enfoque hacia
el ciudadano y una visión sobre la forma de trabajar actual.

Però aquesta ciutat, construïda en temps de Franco, va ser nodrida de persones d’arreu.
Emigrants de diferents regions d’Espanya que van anar donant la benvinguda a totes les
persones que anaven arribant per viure i establir-se a la nostra ciutat.
De fet, l’escut de la nostra ciutat, amb la seva oreneta al centre i com a símbol d’ella, representa la immigració que va venir d’arreu d’Espanya per viure aquí i que segueixen venint, però aquest cop, vénen d’altres països a establir-al costat de tots i totes nosaltres.
Veïns i veïnes que es van unir i van crear un moviment associatiu i veïnal l’AVV, i que després dels èxits reivindicatius inicials, tots ells guanyats amb molt esforç, es van organitzar
i van crear la Federació d’Entitats Culturals de Badia del Vallès. L’entitat va ser la primera
federació d’àmbit territorial que es va constituir a Catalunya i que va servir com a model
organitzatiu.
Una ciutat que li va costar brillar per si mateixa, però que, fins i tot en els moments més
difícils, es va omplir d’una gran resplendor que la va fer més forta i segura. Tot això gràcies
a l’esforç i la constància de tots els nostres veïns i veïnes.
Aquesta ciutat té aquesta força, L’única cosa que, necessita en l’actualitat, potser, és una
nova direcció i és normal. Cada vegada hi ha més gent preocupada a la nostra ciutat, perquè no veuen una llum que els guiï amb la seguretat que necessiten. Persones que els escoltin i facin que se sentin recolzades i els tinguin en compte.
Badia de Vallès, és la ciutat en què vivim i residim, una ciutat no tan sols d’emigrants que
van voler establir-se en ella en el seu moment, fent el lloc tan especial que és per a tots i
totes avui dia.
Tot el que s’ha dit fins ara ja demostra la importància que té la nostra ciutat per a tothom
i, per tant, podem entendre la raó per la qual molts van decidir establir-se en la nostra ciutat i com molts altres segueixen prenent aquesta mateixa decisió. Perquè aquesta ciutat té
el valor i la força necessària perquè la gent vulgui viure-hi.
Però d’altra banda, també té l’amabilitat, l’afecte i la generositat d’ajudar quan és necessari
a totes aquelles persones que ho necessiten. En aquest sentit, espero que mai canviï.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil, s’ha hagut de recórrer un camí ple de dificultats. On la
lluita veïnal, ha estat sempre impulsora dels canvis, igual que d’una manera o altra, ho està
sent en l’actualitat, provocant d’aquesta manera que els polítics que hi ha hagut i que hi
ha actualment hagin de marcar la seva agenda o el seu treball en sintonia amb les lluites i
reivindicacions veïnals.
Aquest article està dedicat a tots els meus veïns i veïnes i totes les lluites veïnals que hi ha
hagut i n’hi haurà.
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Panoràmica sobre
Armènia, a la XII Festa
de la Llengua Materna
L’acte central de la XII Festa de la Llengua Materna va ser la presentació
de la politòloga armènia Seda Hakobyan, dedicada al seu país natal, la República d’Armènia, que va tenir lloc a l’Auditori Municipal el 18 de febrer.
Presentada pel 3r tinent d'alcaldessa, Josep Martínez, que
va celebrar que, un any després, es pogués reprendre l'activitat presencial, amb totes les
mesures de seguretat contra
la COVID-19, la conferència
d'Hakobyan va oferir una visió
panoràmica sobre el país caucàsic, culturalment i geogràficament situat entre Europa i Àsia
i una de les cultures més antigues de la humanitat.
La politòloga armènia va explicar el genocidi que va viure el
poble armeni a principis del segle XX, perpetrat per Turquia i
que encara no ha estat reconegut per les autoritats del país
veí. També es va centrar en la
diàspora que va produir i que

encara continua, amb un percentatge molt més alt de població d'origen armeni fora dels límits del país. També va citar la
recent guerra entre Armènia i
Azerbaidjan a Nagorno-Karabaj.
Des del punt de vista cultural
i de la llengua, un dels aspectes curiosos que es van posar en

evidència a la conferència és la
similitud de moltes paraules de
l'idioma armeni amb el basc.
Les persones assistents es van
mostrar molt interessades per
aquesta presentació i van fer
preguntes sobre el present i futur d'aquest país, així com de la
seva relació amb Rússia.

Mor Gonzalo
Colomera, referent
de la música a
Badia del Vallès
Des de l’Ajuntament de Badia del Vallès lamentem
enormement la pèrdua de Gonzalo Colomera, referent de la música a Badia del Vallès al capdavant de
l’AIGMB, entitat musical que s’ha convertit en viver
de nous talents musicals a la nostra ciutat.
Apassionat bateria, que va tocar
amb músics com Carles Segarra,
de Los Rebeldes, i responsable i
professor a l’AIGMB, des de fa
més de 13 anys, Gonzalo Colomera sempre va reconèixer la tasca de grup desenvolupada per
tots els integrants de l’associació,
tot i que el seu paper al capdavant i com a dinamitzador cultural cal valorar-lo com es mereix.
En una entrevista realitzada a
L’Informatiu, fa uns dos anys,

afirmava que “una de les coses més boniques és veure com
persones que tenen dificultat
per comunicar-se poden transmetre les seves emocions mitjançant la música”.
La seva mort ha estat una gran
pèrdua per a Badia del Vallès,
com es va demostrar amb les
mostres de condol que van aparèixer a les xarxes socials del municipi un cop es va conèixer la
trista notícia.
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Badia, capital de la boxa
Badia del Vallès va acollir el 20 de març una gran vetllada de boxa, que va convertir el Complex Esportiu en un ring de primer
nivell. Amb el títol de “Back In Business”, la vetllada estava organitzada per Gallego Prada Promociones i Team Solé, promotora de
Badia del Vallès. L’esdeveniment esportiu es va emetre en directe pel canal esportiu d’internet fite.tv.
Per tercer cop en els darrers mesos, Badia del Vallès va ser seu
de la boxa a escala internacional,
Entre els combats, va destacar
el debut en la boxa professional
d'Eva Díez, bicampiona d'Espanya i component de l'equip
olímpic nacional, que va guanyar la seva contrincant, la
francesa Hadria Bader.
El combat entre José Manuel López Clavero i Brian Rose,
campió britànic i aspirant al
títol, va ser d'una gran intensitat, com va reconèixer el guanyador, el boxejador britànic,
que va lloar la resistència del
seu contrincant.
Malauradament, no van poder participar el púgil badienc
Francis Morales, a causa d'una
lesió, i Melania Sorroche, ja
que la seva rival no va poder arribar al Complex.
La vetllada, d'una durada de
tres hores, va ser molt espectacular, amb el Complex convertit en un gran ring, amb
il·luminació especial i canons
de fum per donar la benvinguda als contrincants. També
es va fer evident l'esportivitat
de tots i totes les participants,
que, un cop finalitzat el combat, saludaven efusivament el
seu contrincant, una actitud
que va ser molt aplaudida des
de les grades.
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MARIANA TORRES
És la presidenta de l’Associació de Dones Gitanes de Badia, Tumenge Calí, des de la seva creació, fa gairebé 10 anys. Florista,
és badienca des dels inicis de la ciutat.

“Som la primera associació de dones
gitanes de Catalunya i la més gran”
Com va començar Tumenge Calí?
Sempre he estat molt activista i,
amb altres dones de Badia, com
L’Ana Fernández i la Damiana
Singla, vam pensar en la necessitat d’empoderar les dones gitanes. El nom, Tumenge Calí, es
pot traduir per “Amb vosaltres,
dones gitanes”. Vam començar
a organitzar actes com una trobada de dones estudiants a l’IES
Badia que va aplegar més de
300 persones i, des de llavors,
hem seguit lluitant per trencar
estereotips. Som la primera associació de dones gitanes a Catalunya i la més gran. Deixem
molt alt el nom de Badia en l’assemblea del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat, per
qualitat i quantitat. Cap associació mobilitza tantes persones.
Quina és la situació de les dones gitanes? Continua haventhi discriminació?
Sí, encara hi ha molta discriminació. Amb l’arribada del virus,
ha crescut perquè, com a societat, hem anat cap enrere. Veiem com s’estereotipa a totes les
persones gitanes i cal erradicar
aquests prejudicis. S’ha de jutjar a cada persona pels seus actes, no per la seva ètnia. També

el poble gitano s’ha acostumat
a l’estereotip. Amb la nostra associació, hem aconseguit treure
aquests prejudicis de les persones gitanes, ara hem d’aconseguir fer la mateixa feina amb les
persones que no són gitanes.
Llavors us esteu plantejant
nous objectius?
Sí. Aquest any volem fer un canvi.
La gent ens considera com l’associació on les nenes ballen. Ja fa tems
que estem treballant amb les famílies per proposar noves activitats.
Ara, amb la pandèmia, no podem
tenir 45 infants ballant per torns,
volem oferir altres eines d’empoderament de les famílies, com cursets
d’informàtica, de preparació de
currículum o com preparar entrevistes de feina; és a dir, eines perquè es continuïn formant i puguin
aconseguir un futur millor. Amb el
repàs i reforç educatiu estem aconseguint grans resultats: 8 infants
han començat el Batxillerat i han
continuat els seus estudis, aquesta
és la nostra intenció. El món gitano ha d’evolucionar; la formació
és la millor acció de futur per a la
nostra comunitat.
Durant la pandèmia, vau estar
molt actives, col·laborant amb
la comunitat.

Dues generacions per l’empoderament de les dones gitanes. D’esquerra a dreta, María Magdalena Contreras, secretària de Tumenge Calí, i Mariana
Torres, presidenta.

Sí, juntament amb el Banc d’Aliments, vam estar lliurant fruites
i verdures cada setmana a les famílies que en necessitaven, independentment que fossin famílies
gitanes o no. Cada setmana lliuraven aliment a diferents famílies
per arribar a tothom en la mesura de les nostres possibilitats.
A finals d’abril vau poder celebrar l’acte de commemoració
del Dia Internacional del Poble Gitano. Com va ser?

Va ser emocionant i trist a la
vegada. Emocionant per poderho celebrar tot i aquest context
de pandèmia, i trist, perquè,
per seguretat, vam haver de reduir l’aforament a una quarta
part de les persones que normalment convoquem.
L’octubre celebreu el 10è aniversari de l’Associació. Com et
sents després de 10 anys?
Amb més il·lusió que mai i

ganes de fer moltes més coses. Com he comentat, l’antigitanisme està augmentant
i hem de fer molta feina fora
del nostre entorn. Sempre
hem volgut integrar totes les
persones, la nostra associació
no és només per les persones
gitanes, sinó per a tothom.
També volem sensibilitzar les
escoles; aconseguir que vinguin persones d’origen marroquí; en definitiva, obrir-nos
a tota la societat.

