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Reforma integral 
de cocina.

Desde 3500€
En solo 5 días
Presupuesto 
gratis
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ducha carga mineral, 

antideslizante. 

Retirada runa.

Elimina riesgo de caída

En solo 24h
Por solo 599€
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8 joves troben feina amb el 
programa Singulars 2020 a Badia

El Programa Singulars 2020 de Badia del 
Vallès, realitzat en coordinació amb el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
i altres entitats del territori per acompa-
nyar i donar suport en la cerca de feina a 
joves, va finalitzar el passat 31 de juliol i 
se n’han beneficiat un total de 14 perso-
nes, de les quals, 8 ja han trobat feina.

El programa Singulars d’enguany es va 
iniciar el setembre de 2020 i durant onze 
mesos ha proporcionat acompanyament i 
suport en la cerca de feina i formació als 
joves participants.

El projecte va dirigit a joves en atur d’entre 
16 i 29 anys beneficiaris de Garantia Juvenil 
de qualsevol nivell formatiu que vulguin mi-
llorar la seva ocupabilitat i accedir al mercat 
laboral o retornar al sistema educatiu.

El programa ha ofert als joves assessorament 
i orientació laboral, acompanyament indi-
vidualitzat, desenvolupament competencial 
i emocional, formació professionalitzado-
ra en sectors productius clau (tèxtil, logís-
tica, robòtica i economia circular) ajustada 
a les necessitats de cada participant, conei-
xement de l’entorn productiu, col·laboració 
amb entitats amb projectes d’implicació so-
cial i pràctiques en empresa.

Resultats molt positius

En aquesta edició del programa han parti-
cipat 14 joves, dels quals 12 han realitzat 
pràctiques en empresa i 8 ja han trobat fei-
na. A la resta se’ls ha donat l’acompanya-
ment i les eines necessàries perquè puguin 
buscar feina de forma autònoma o per tal 
que iniciïn una formació, segons el seu 
interès. Per tant, els resultats obtinguts al 
programa es poden qualificar de molt po-
sitius i el grau de satisfacció dels i les joves 
participants ha estat molt elevat.

Si estàs interessat/da en participar en la 
propera convocatòria del programa Sin-
gulars, vine al Servei Municipal d’Ocu-
pació (SMO), edifici El Molí (Av. Costa 
Blava, s/n) i t’informarem!

Aquest projecte està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, el Ministeri de Treball i Economia 
Social i el Fons Social Europeu en el 
marc de la Iniciativa d’Ocupació Juve-
nil, d’acord amb els Projectes Singulars 
de Garantia Juvenil.



Setembre del 20214
de Badia del Vallès
l'informatiu Especial amiant

Badia aconsegueix el compromís de la 
Generalitat per a la retirada de l’amiant
Gran èxit de la Comissió de l’Amiant per aconseguir la retirada del fibrociment de les llars de Badia. La Comissió, formada 

per l’Associació de Veïns, l’Ajuntament, els grups polítics de Badia i persones que hi participen de manera individual, ha 

obtingut el compromís ferm del Govern de la Generalitat per a la retirada urgent de tot l’amiant de Badia. 

La notícia va sorgir en aca-
bar la reunió entre represen-
tants de la Generalitat, el di-
rector de l'Agència de Residus 
de Catalunya, Isaac Peraire, i 
el director de l'Àrea d'Infra-
estructures, Josep Simó, amb 
l’alcaldessa, Eva Menor, i el 
primer tinent d’alcaldessa, Ra-
fael Moya, que va tenir lloc el 
15 de setembre a l’Ajuntament 
de Badia. En aquesta reunió, 
els representants de la Gene-
ralitat van explicar que “han 
rebut l'encàrrec per part del 
president de la Generalitat, 
després que visités Badia del 
Vallès el passat juliol, per dur 
a terme les accions necessàries 
per a la retirada de l'amiant”. 
Els representants van destacar 
"el compromís ferm" del Go-
vern per fer-ho com més aviat 
millor.

Per iniciar les accions per a la 
retirada de l'amiant de Badia, 
l'Ajuntament farà arribar una 
planificació seguint les indica-
cions del Mapa de l'Amiant i 
els projectes bàsics amb el cost 
concret de cada intervenció.

L'Agència de Residus va mani-
festar la voluntat d'aportar fi-
nançament per les intervenci-
ons d'erradicació de l'amiant a 
Badia i va proposar que l'exe-
cució de les mateixes la faci 

l'Ajuntament, emplaçant-se a 
estudiar de quina manera es 
formalitzarà l'eventual acord 
entre ambdues administraci-
ons per tal de poder comen-
çar al més aviat possible amb 
els treballs d'execució dels pro-
jectes.

L’alcaldessa i el primer tinent 
d’alcaldessa van presentar el 
resultat de la reunió a la Co-
missió de l’Amiant en una re-
unió extraordinària de la Co-
missió que va tenir lloc a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
l’endemà, el 16 de setembre. 

Aquest anunci és el primer 
compromís ferm de la Ge-
neralitat per a la retirada de 

l’amiant, que ja va anunciar el 
president Pere Aragonès quan 
va assistir, el juliol, a Badia per 
participar en la presentació del 
Mapa de l’Amiant, realitzat per 
l’especialista Lluís Mallart i el 
seu equip, de l’empresa ACM 
2020, una fita històrica en la 
identificació d’aquest material 
en una població i en l’anàlisi ci-
entífica del seu estat de degra-
dació, així com una eina fona-
mental per prioritzar la retirada 
amb criteris de salut pública. 

Aquest gran èxit és el fruit 
d’un treball incansable de 
molts anys per part de to-
tes les persones i institucions 
que formen part de la Co-
missió de l’Amiant, que han 

col·laborat, de manera co-
ordinada, per aconseguir la 
conscienciació del president 
del Govern de la Generalitat 
i dels grups polítics del Par-
lament, amb accions com la 
reunió de la Comissió amb 
els representants de les forces 
polítiques, que va tenir lloc el 
10 de setembre i que va acon-
seguir que tots els represen-
tants polítics se sumessin per 
expressar el seu suport i com-
promís. També ha estat fona-
mental la col·laboració de ve-
ïns i veïnes que han obert les 
portes de les seves llars per-
què es pogués realitzar l’estu-
di domèstic i ambiental que 
demostra la situació de degra-
dació de l’amiant a Badia i la 

necessitat urgent de la seva 
retirada.

La Comissió de l’Amiant va 
emetre un comunicat, el 17 de 
setembre, titulat “Una gran no-
tícia per a Badia”, en què va de-
finir el compromís per a la re-
tirada de l’amiant de “gran èxit 
col·lectiu”. Al seu comunicat, va 
indicar que “queda molta feina 
a fer perquè sigui una realitat i 
totes les persones que formem 
part de la Comissió seguirem 
lluitant perquè aquest anun-
ci sigui efectiu de seguida”. La 
Comissió finalitzava el seu text 
dient que “gràcies a l’esforç col-
lectiu, Badia és ja un referent en 
la lluita contra l’amiant, a escala 
nacional i internacional”. 
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Gran participació ciutadana a la 
presentació del Mapa de l’Amiant 
Unes 300 persones van assistir a la presentació del Mapa de l'Amiant a la ciutadania, que va tenir lloc el 15 de juliol a 

la tarda a les pistes del Complex Esportiu de Badia. En l'acte van intervenir l'alcaldessa de Badia del Vallès, Eva Menor; 

la representant de la Comissió de l'Amiant, Amalia Frutos; el president de l'Associació de Veïns, Juan José Díaz, i el 

responsable de l'estudi, Lluís Mallart, que també van respondre les preguntes de la ciutadania.

L'alcaldessa de Badia va agra-
ir que el president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, assistís, 
al matí, a la roda de premsa 
de presentació del Mapa de 
l'Amiant i va lamentar que no 
hi hagués més concreció per fi-
xar data a la retirada de l'ami-
ant: "Vull agrair la presència 
del president de la Generalitat, 
que ja és la segona vegada que 
ens visita en menys d'un any, i 
que avui ens ha transmès el seu 
compromís ferm per a la reti-
rada de l'amiant de Badia i de 
Catalunya; m'hauria agradat 
que aquest compromís es con-
cretés en un calendari d'actu-
acions, però vull donar-li un 
vot de confiança respecte a què 
complirà amb el seu compro-
mís; necessitem tota la col·la-
boració de la Generalitat i de 
la resta d'administracions per 
fer efectiva la retirada de l'ami-
ant i cal fer-ho ja, sense més 
dilació".

La representant de la Comis-
sió de l'Amiant, Amalia Fru-
tos, va explicar els orígens de 
la Comissió i va concloure 
que "tenim clar que és un pro-
blema de ciutat i que no po-
dem permetre que els nostres 
infants continuïn respirant 
aquest aire".

A continuació, el president 
de l'Associació de Veïns, Juan 
José Díaz, va indicar que el se-
güent pas és el finançament de 
les accions: "Ara ha arribat el 
moment de lluitar per aconse-
guir el finançament, per part 
de les administracions, del 
cost d'extracció dels elements 
d'amiant".

El responsable del Mapa de 
l'Amiant, Lluís Mallart, va 
indicar que és "urgent" ac-
tuar a Badia perquè a cap al-
tra ciutat s'ha detectat un ín-
dex de degradació de l'amiant 
tan elevat. "Per aquest motiu 
cal actuar des del punt de vista 
tècnic, i local, comarcal i auto-
nòmic, per intentar aconseguir 

els 4 milions d'euros necessaris 
per retirar l'amiant de Badia".

A continuació es va obrir un 
torn de preguntes, que van res-
pondre Eva Menor i Lluís Ma-
llart.

Badia, experiment de recons-
trucció
L'alcaldessa de Badia va afir-
mar que "la Generalitat, a més 
de tenir la responsabilitat com 
a administració amb la com-
petència d'habitatge, té una 
responsabilitat moral com a 
promotora del parc d'habitat-
ges de Badia, per la qual cosa 
ha de tenir un paper rellevant 
en la retirada". En aquest sen-
tit, va concloure dient que "he 
pogut transmetre al president 
de la Generalitat que, igual 
que Badia va ser un experi-
ment de construcció a l'èpo-
ca franquista, ara ha de ser 
un experiment de reconstruc-
ció en l'etapa democràtica; és 
un missatge polític important 
que es puguin retirar molts 
elements d'aquella època i, en-
tre ells, l'amiant".

Retirada de l'amiant amb 
confinament dinàmic
Lluís Mallart va explicar el pro-
cediment per retirar l'amiant 
de les galeries sense desprendre 
fibres a l'aire: "recomanem la 
retirada amb confinament di-
nàmic, creant bombolles ver-
ticals amb depressió atmosfèri-
ca suficient perquè els operaris 
puguin trencar el material i 
embolcallar-lo per treure'l sen-
se que cap persona respiri ni 
una fibra d'amiant".

El responsable de l'estudi va 
explicar que cal fer de manera 
urgent una mesura pal·liativa 
en les galeries de blocs de 16 
i de 5 pisos fins que no es faci 
la retirada, que és encapsular 
la part interior dels elements 
d'amiant amb un producte 
que eviti que es desprenguin 
fibres, fins a la retirada defi-
nitiva.

Cal aplicar mesures pal-
liatives abans que acabi l'any
Respecte a aquestes mesures pal-
liatives, l'alcaldessa de Badia va 
dir que "li he comentat al presi-
dent de la Generalitat que cal fer-
les abans de finals d'any; confi-
em que ens arribi l'aportació dels 
400.000 euros necessaris. Si no, 
ho farem nosaltres, demanant un 
crèdit o com sigui, perquè aques-
ta intervenció és urgent i l'hem 
de fer enguany".

Prioritats: primer, les galeries 
de 16
Lluís Mallart va explicar les pri-
oritats en funció de la degrada-
ció de l'amiant: “la mitjana de 
l'índex de degradació a les ga-
leries se situa en 102, i a les co-
bertes, en 50, això implica que 
hem de començar per les gale-
ries i, entre elles, primer per les 
de 16 plantes, perquè, a mesu-
ra que pugem de cota, les mos-
tres tenen una major presència 
d'amiant; hem de començar 
per les galeries de 16 i, després, 
per les de 5 pisos”.

Un cop respostes les pregun-
tes de la ciutadania, va finalit-
zar l'acte. El pots veure íntegra-
ment en el vídeo que trobaràs 
en aquest enllaç: https://bit.ly/
PresentacioMapaAmiant.
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El president de la Generalitat expressa 
el seu compromís per “fer de Badia 
una ciutat saludable, lliure d’amiant, 
en el termini més breu possible”

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va expressar, a 
la roda de premsa de presen-
tació del Mapa de l'Amiant, el 
compromís seu i del seu Go-
vern per “a l'elaboració del Pla 
Nacional per a l'erradicació 
de l'amiant de tot Catalunya, 
amb el Projecte de Llei que 
hem d'aprovar aquesta legisla-
tura per fer de Badia una ciu-
tat saludable, lliure d'amiant, 
però també fer de Catalunya 
un país lliure d'amiant en el 
termini més breu possible”.

La roda de premsa de presen-
tació del Mapa de l'Amiant va 

tenir lloc el 15 de juliol a l'Au-
ditori Municipal. Hi van par-
ticipar, a més del president de 
la Generalitat, l'alcaldessa de 
Badia, Eva Menor; la represen-
tant de la Comissió de l'Ami-
ant, Amalia Frutos; el presi-
dent de l'Associació de Veïns, 
Juan José Díaz, i el responsa-
ble del Mapa de l'Amiant, Llu-
ís Mallart.

A la seva intervenció, l'alcal-
dessa de Badia es va mostrar 
“molt contenta i emocionada 
perquè la presentació és una 
fita històrica per a Badia i per 
al país”. Eva Menor va definir 

Eva Menor va incidir en què 
“la situació és molt preocu-
pant per a la salut pública, no 
només a Badia sinó a tot l'en-
torn, perquè l'aire no coneix 
de fronteres”.

També va voler posar en va-
lor la tasca de la Comissió de 
l'Amiant: “És la veu de tota la 
nostra població i ha estat qui, 
amb molts esforços i molta de-
dicació, ha aconseguit impul-
sar el Mapa de l'Amiant”.

A continuació, Eva Menor va 
fer un prec al president de la 
Generalitat: “Vivim una ocasió 

irrepetible per millorar les con-
dicions de vida de la nostra po-
blació; us prego, ara, president, 
la vostra implicació i la de la 
Generalitat per ajudar-nos a 
solucionar aquest greu proble-
ma de salut pública. Necessi-
tem tota la col·laboració de la 
Generalitat i de la resta d'ad-
ministracions supramunicipals 
per aconseguir fer efectiva la 
retirada de l'amiant de tots els 
habitatges”.

4 milions d'euros per retirar 
l'amiant de Badia
Segons indica el Mapa de 
l'Amiant, la retirada d'aquest 

el Mapa de l'Amiant com a 
“un estudi pioner a Europa”.

L'alcaldessa va explicar que 
“l'amiant està present a la to-
talitat dels edificis que es van 
construir als anys 70 a la nos-
tra ciutat, 200 edificis, que 
representen la pràctica totali-
tat dels edificis de Badia” i va 
mostrar la seva preocupació 
perquè “l'amiant s'està de-
gradant, amb l'agreujant que, 
a Badia, està passant a tots 
els edificis al mateix temps; 
no hi ha cap altra població 
que tingui la nostra proble-
màtica”.
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La Comissió 
de l’Amiant es 
reuneix amb els 
representants 
polítics del Parlament

material requereix una inver-
sió d'uns 4 milions d'euros. 
“Si tots i totes ens compro-
metem a tirar endavant aquest 
document, els nens i nenes de 
Badia i de tota la comarca po-
dran créixer en un entorn més 
segur, lliure del risc potencial 
que, per a la seva salut, com-
porta viure a prop d'amiant 
degradat”, va concloure.

Seguidament, la represen-
tant de la Comissió de l'Ami-
ant, Amalia Frutos, va recordar 
Francisco Martínez, treballador 
d'Uralita i veí de Badia, que va 
ser una de les primeres persones 
que va alertar sobre els perills 
d'aquest material: “Amb Fran-
cisco Martínez, Paco, vam co-
mençar aquest llarg recorregut; 
anys després, ell va morir a cau-
sa de l'amiant”.

Juan José Díaz, president de 
l'Associació de Veïns, va vo-
ler “agrair la col·laboració dels 
veïns i veïnes que van obrir 
les portes dels seus habitatges 
per fer possibles els mesura-
ments”.

La Comissió de l’Amiant va assis-
tir, el 10 de setembre, a una reu-
nió amb els representants polítics 
del Parlament de Catalunya per 
presentar-los les conclusions del 
Mapa de l’Amiant i per demanar-
los la seva col•laboració en la reti-
rada urgent d’aquest material.

A la presentació va participar l’al-
caldessa de Badia, Eva Menor, 
que va incidir en què “Badia ha 
fet els deures amb la redacció del 
Mapa de l’Amiant” i que cal “fer 
l’encapsulament de l’amiant de 
manera urgent i que el Parlament 
estableixi una dotació pressupos-
tària per retirar l’amiant”.

El president de l’Associació de 
Veïns de Badia, Juan José Díaz, 
va explicar que “necessitem de 
les institucions per afrontar la 

retirada de l’amiant” i va agra-
ir Lluís Mallart i el seu equip la 
feina feta, així com la importàn-
cia de la col•laboració ciutadana, 
que va ser fonamental perquè 
tingués èxit l’estudi”.

Lluís Mallart, redactor del Mapa 
de l’Amiant, al seu al•legat da-
vant dels representants polítics, 
va concloure subratllant que “és 
moralment imprescindible retirar 
ja l’amiant de Badia del Vallès.

En el seu torn de paraula, tots 
els representants polítics van ex-
pressar el seu compromís per a 
la retirada de l’amiant i van re-
conèixer la gran tasca que s’ha-
via fet a Badia per categoritzar i 
prioritzar les accions a l’hora de 
treure aquest material dels edifi-
cis.

El responsable del Mapa de 
l'Amiant, Lluís Mallart, va desta-
car que “per primera vegada te-
nim uns indicadors de referència 
ambiental de caràcter domèstic 
relacionats amb l'amiant: l'estat 
de degradació, el nivell de despre-
niment de fibres i el risc potencial 
d'exposició a les persones, per te-
nir-los en compte en el Pla Nacio-
nal de Retirada de l'Amiant”.

Compromís “absolut” de la 
Generalitat
El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va fer la cloen-
da de l'acte. A la seva inter-
venció va subratllar la impor-
tància del Mapa de l'Amiant: 
“Avui és un dia important per 
Badia del Vallès però també és 
un dia important per Catalu-
nya. Avui es presenta aquest 
estudi pioner al país, que és un 
pas importantíssim per elimi-
nar l'amiant”.

Aragonès va assegurar que “el 
compromís del Govern de Ca-
talunya hi és, i és absolut”. Va 
explicar que, el 2019, el go-
vern de la Generalitat va posar 

en marxa la Comissió per a 
l'Erradicació de l'Amiant, i va 
assegurar que “Ara aprovarem 
el Pla Nacional per a l'Erradi-
cació de l'Amiant i posarem en 
marxa un Projecte de Llei per 
a aconseguir-ho, que portarem 
al Parlament de Catalunya”.

Badia, referent en la lluita 
per a l'erradicació de l'ami-
ant
El president va definir Badia 
del Vallès com “un referent en 
la lluita per a l'erradicació de 
l'amiant” i va donar les gràci-
es a la ciutadania i a l'Ajunta-
ment “per haver estat empe-
nyent, liderant i exigint”.

Un cop finalitzada la roda de 
premsa, el president de la Ge-
neralitat, acompanyat per l'al-
caldessa i per membres de la 
Comissió de l'Amiant, va vi-
sitar l'habitatge d'un veí, per 
veure, in situ, la presència 
d'amiants als habitatges. Tam-
bé van recórrer Badia del Va-
llès per veure les diferents ti-
pologies d'edifici i la presència 
d'amiant degradat en tots ells.
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El cicle festiu omple Badia d’activitats culturals i 
d’oci durant els mesos de juny, juliol i setembre

Totes les activitats s’han fet 
amb control d'aforament i, en 
la gran majoria, ha calgut reser-
va prèvia, per complir amb les 
mesures de protecció davant la 
covid-19. 

El cicle ha substituït enguany 
la tradicional Festa Major de 
juny amb la intenció de distri-
buir durant l'estiu les activitats, 
adaptades a les mesures indica-
des al Procicat. 

Entre les activitats que cal des-
tacar, el 28 de juny es va cele-
brar, a la Piscina d’Estiu, el Dia 
Internacional LGTBIQ+, amb 
la lectura del manifest i el con-
cert tribut a Alaska. També, 
dins dels actes de commemora-
ció per la igualtat, Eloi Martín 

va presentar a l’auditori un mo-
nòleg que va colpir les persones 
assistents. 

A principis de juliol, l’Agrupa-
ció Musical de Badia del Vallès 
va oferir un gran concert a les 
pistes exteriors del Complex 
Esportiu. Les corals L’Espiga i 
la Ginesta també van fer sonar 
les seves harmonies vocals en el 
mateix escenari. 

Pel que fa a l’oferta musical, 
l’íntim concert d’Alba Carmo-
na a la Piscina d’Estiu, acom-
panyada a la guitarra per Mar-
ta Robles, de Las Migas, va 
oferir un gran nivell interpre-
tariu. L’actuació d’El Último 
Tributo, homenatge a les can-
çons del grup El Último de 

la Fila, va congregar un gran 
nombre de persones que van 
gaudir de la gran reinterpreta-
ció d’aquestes cançons que ja 
són clàssics.

L’humorista badienc Miguel 
Ángel Marín va presentar, a les 
pistes exteriors del Complex 
Esportiu, un monòleg ple d’hu-
mor i ironia, que analitzava els 
comportaments socials de les 
persones, en el seu dia a dia. 

La Biblioteca Vicente Aleixan-
dre va albergar l’exposició fo-
togràfica de l’Ana Palma, sobre 
l’art del flamenc. 

Finalment, el diumenge 12 de 
setembre es va oferir un concert 
infantil, a càrrec del grup Dan-
tuvi, al Parc de Joan Oliver, 
que oferia relectures en clau de 
rumba i reggae de clàssics per a 
infants. 

A la tarda del mateix dia, l’As-
sociació de Dones per la Igual-
tat va omplir dels colors de l’Ín-
dia el Parc de Joan Oliver amb 
una exhibició de balls de Bo-
llywood, amb la participació de 
grups de Les Planes, Sant Cu-
gat i Barcelona. Va ser un gran 
fi de festa per al cicle d’activi-
tats durant els mesos d’estiu. 

El cicle d’activitats culturals i d’oci ha omplert Badia de propostes durant els mesos de juny, juliol i setembre a espais com el 

Casal de Joves, les pistes exteriors del Complex Esportiu, la piscina d’estiu, el Casal d’Infants, la Biblioteca municipal, l’Auditori i 

el Parc de Joan Oliver.
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Emotiva commemoració de la 
Diada al Parc de Joan Oliver

Badia va celebrar la Diada Na-
cional de Catalunya al Parc de 
Joan Oliver, al costat de l’Arbre 
de la Vida, amb un emotiu acte 
en què es va fer lliurament de 
distincions al jutge de pau de 
Badia, Alfonso Collado; la Fe-
deració d’Entitats Culturals, 
i a l’Associació Botiga Social 
L’Olivera.

L’acte va començar amb la tra-
dicional ofrena floral en què 
van participar partits polítics 
i associacions del municipi. A 
continuació, durant l’ofrena 
dels portaveus dels grups polí-
tics a l’Ajuntament, l’Agrupa-
ció Musical de Badia del Va-
llès i la coral La Ginesta van 

interpretar conjuntament el 
Cant dels Segadors. 

L’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor, va destacar en el seu parla-
ment el paper de Catalunya i de 
Badia com a terres d’acollida, i 
va reflexionar sobre com enri-
queix la societat la convivència 
de persones de tot arreu.

A continuació, i per prime-
ra vegada, es van oferir distin-
cions a persones i institucions 
que han tingut una participació 
rellevant en la vida de la nostra 
comunitat. Així, es va lliurar 
una distinció al jutge de pau de 
Badia del Vallès, Alfonso Co-
llado; la Federació d’Entitats 

Culturals i l’Associació Botiga 
Social L’Olivera. 

L’alcaldessa va reconèixer la gran 
tasca exercida per Alfonso Colla-
do durant els anys que ha estat 
jutge de Pau; la feina de coordi-
nació entre el ric teixit cultural 
de Badia que ha dut a terme la 
Federació d’Entitats Culturals, i 
l’esforç per dignificar la situació 
de les persones que necessitaven 
els productes oferts per l’Associ-
ació Botiga Social L’Olivera. 

A continuació, el grup La Ta-
verna del Xatrac va oferir una 
cantada d’havaneres que va ser 
seguida pel gran nombre de per-
sones que eren al parc.
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Badia se suma a la campanya “És el 
meu mercat setmanal” per impulsar 
els mercats no sedentaris
Badia del Vallès, amb un mercat setmanal que té lloc els dijous, se suma a la campanya impulsada per la Diputació 

de Barcelona per impulsar aquest tipus de mercat de proximitat.

Comerç

Els mercats setmanals impulsen 
el model de comerç de proximi-
tat i garanteixen a la població 
consumidora una oferta comer-
cial variada i de qualitat. Van i 
venen cada setmana, fomen-
tant la sostenibilitat, ja que no 
ens hem de desplaçar... venen 
ells a nosaltres, arribant a petits 
i grans municipis, convertint-se 
així, en el punt de connexió en-
tre el medi rural i urbà.

Són dinamitzadors econòmics i 
socials per excel·lència dels nos-
tres pobles i ciutats.

Dinamitzen l'economia per la 
seva activitat emprenedora i ge-
neradora d'ocupació, fomenten 
la integració i l'emprenedoria de 
la població nouvinguda, ja que 
aquesta població consumeix als 
mercats i alhora, els hi facilita 
l'accés al món laboral.

El dijous, dia de mercat a Badia, 
es fomenta la cohesió social, ja 
que la gent surt al carrer, conver-
tint-se així en punt de trobada 
per la gent del municipi, fomen-
tant també la socialització de di-
ferents generacions i cultures. 
Aquest fet també afavoreix que 
es dinamitzi l'activitat econòmi-
ca d'altres comerços i serveis del 

municipi, donat que es comple-
menten amb el comerç urbà del 
municipi i es genera una interac-
ció entre ells.

Per altra banda, tenen un fort 
component cultural, ja que hi 
ha la tradició d'anar al mercat, 
una tradició que passa de gene-
ració en generació. I què dir dels 
municipis on també és un atrac-
tiu turístic, aquell dia veuen in-
crementada l'activitat econòmi-
ca a tot el municipi. Comprar al 

mercat setmanal és apostar pel 
negoci i la dinamització local, 
pel comerç de proximitat, amb el 
que sempre hi pots comptar, és el 
mercat de tota la vida.

Per aquestes raons, Badia del 
Vallès se suma a la campanya 
"És el meu mercat setmanal", 
creada amb la idea de refor-
çar la compra als 265 mercats 
setmanals repartits per 193 
municipis de la província de 
Barcelona, com a espais segurs 

que compleixen amb totes les 
normatives sanitàries.

Pots consultar més informació 
sobre aquesta campanya al web 
de la Diputació de Barcelona: 
https://www.diba.cat/es/web/
comerc/

També pots accedir a la pàgina 
d'informació sobre el mercat no 
sedentari al web municipal de 
Badia: https://www.badiadelva-
lles.cat/fitxa.php?id=6107

“Són 

dinamitzadors 

econòmics i 

socials per 

excel·lència dels 

nostres pobles 

i ciutats.”
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Millores al Complex Esportiu
El servei d’Esports de l’Ajuntament ha aprofitat el període de manteniment del Complex Esportiu d’aquest estiu per fer una sèrie 

de millores en l’oferta dels seus equipaments i serveis. Concretament, s’han canviat les màquines de la sala de musculació, s’han 

inaugurat dos espais virtuals per a la pràctica de l’esport i s’estan canviant els vidres de la instal·lació.

Esport

Noves màquines a la sala de 
musculació
Aquest estiu s'han substituït les 
màquines del Complex Espor-
tiu per oferir un millor servei a 
l'hora de fer exercici. Tot i que 
les màquines que hi havia fins 
ara només tenien 4 anys, les no-
ves ofereixen una millor qualitat 
d'entrenament i amplien les pos-
sibilitats de fer exercici seguint 
les noves tendències esportives.

El Complex també presenta 
com a novetat dos espais vir-
tuals d'ús gratuït per a les per-
sones usuàries de les instal-
lacions:

Espai virtual multidiscipli-
nari, integrat a l'oferta de la 
sala de musculació i amb una 

programació automàtica, per a 
complementar l'entrenament 
general, amb sessions d'estira-
ments, abdominals, TBX, to, 
GAP, pilates i step.

Espai virtual cycling, integrat a 
l'oferta de cicle indoor i també 
amb programació automàtica. 
Aquest espai està destinat a per-
sones usuàries amb horaris d'ús 
de les instal·lacions alternatius 
a l'oferta de sessions programa-
des amb monitor. Aquesta op-
ció és atractiva i dinàmica per 
a persones que, per horaris, no 
puguin coincidir amb les classes 
tradicionals. Cal destacar que la 
programació d'aquestes sessions 
varia per tal que l'entrenament 
sigui variat i entretingut per a 
les persones usuàries.

Reparació dels vidres de la pis-
cina
Durant l'estiu s'han substituït 
els envans de pavesos de vidre 
que presentaven deficiències en 
el seu ancoratge i s'ha instal·lat 
la fusteria d'alumini per a la col-
locació de nous vidres. La pisci-
na coberta, després del període 
de tancament per manteniment, 
torna a estar oberta a partir 
d'avui, 1 de setembre.

Cal dir que, degut a l'evolució de 
les normatives per a la protecció 
davant la Covid, no és necessari re-
servar prèviament per accedir a la 
instal·lació, ja que l'accés és lliure 
fins a completar l'aforament.

Reinici de les activitats per a 
infants a l'octubre

També està tot preparat per rei-
niciar les activitats per a infants 
a partir de l'octubre. En dies vi-
nents informarem de manera 

més específica sobre aquestes 
activitats, quin serà el procés 
d'inscripció i les normatives Co-
vid que s'aplicaran en cada cas.
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L’Ajuntament homenatja 
l’alumnat de Badia 
amb les millors 
notes de les PAU

Badia lliura la medalla 
centenària a Maria Morilla
L'alcaldessa de Badia, Eva Menor, 
va lliurar a la veïna María Morilla 
la medalla centenària que atorga 
la Generalitat. En l'acte, celebrat 
el 6 de setembre amb l'assistència 
de la família i de les cuidadores, 
van participar el regidor de Gent 
Gran, Antonio García, i la tècni-
ca de Benestar Social de l'Ajunta-
ment Elena Gutiérrez.

La medalla centenària és un 
reconeixement que lliura el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat a les persones residents 
a Catalunya que han complert 
100 anys. Es tracta d'una me-
dalla commemorativa per-
sonalitzada, gravada amb un 
arbre i amb el nom de la per-
sona i l'any de celebració del 
seu centenari. El lliurament 
de la medalla va coincidir amb 

L'Ajuntament de Badia va voler retre homenatge a 

l'alumnat de la ciutat que ha obtingut els millors re-

sultats a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

L’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor; els tinents d’alcaldessa Jo-
sep Martínez i Iván Sanz, i la 
regidora d’Educació, Mª José 
Infante, es van reunir amb es-
tudiants dels instituts Federica 
Montseny i Badia del Vallès que 
havien aconseguit les millors 
notes a la PAU per reconèixer 
el seu esforç i felicitar-los pel re-
sultat assolit.

Concretament, els i les alumnes 
amb les millors puntuacions a 
les Proves d’Accés a la Universi-
tat han estat:

Institut Federica Montseny
Irene Reyes: 12,08
Laura Pujalt: 11,95
Bárbara Lucas: 9,91

Institut Badia del Vallès
Yvonne Fernández: 12,42
Gerard Jimena: 11,15
Joel Guirao: 10,60

L’acte de reconeixement es va rea-
litzar en dues sessions, a causa de 
les limitacions provocades per la 
COVID-19. També es van lliurar 
els Premis a l’Excel·lència pels mi-
llors expedients acadèmics.

l'aniversari dels 101 anys de la 
María Morilla, que va néixer 
a Jaén i que és veïna de Badia 
des de fa molts anys.

Des de l'Ajuntament volem 
felicitar-la i agrair la gran 

feina realitzada per persones 
com ella, arrelades a Badia 
des dels inicis, que han treba-
llat molt per aconseguir una 
vida millor per a les seves fa-
mílies i que són un exemple 
per a la nostra població.
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Èxit dels projectes per millorar les condicions 
de la gent gran i fomentar a Badia l’ocupació 
en el sector de l’atenció a les persones

L'Ajuntament de Badia del Va-
llès va endegar tres projectes en 
la primera convocatòria del Pla 
Metropolità de Suport a les Po-
lítiques Socials Municipals 2020-
23, en el sector de l'atenció a les 
persones, amb la voluntat de mi-
llorar l'atenció, la qualitat de vida 
i el benestar de la gent gran del 
municipi.

Els tres projectes abordaven di-
verses perspectives i eren:

• Pla de reforç a l'atenció a les 
persones i al comerç local

• Forma't i Ocupa't
• Connectant amb el teixit em-

presarial

L'objectiu que unificava els tres 
projectes era la voluntat de millo-
rar l'atenció, la qualitat de vida i el 
benestar de la gent gran del mu-
nicipi que es trobés en situació 
de vulnerabilitat perquè pogues-
sin mantenir-se en la pròpia llar 
i entorn social, a més de reforçar 
els serveis municipals vinculats a 
l'atenció d'aquest col·lectiu.

L'Ajuntament manifesta la satis-
facció amb el desenvolupament 
dels tres projectes i es reafirma 
en la voluntat de seguir treba-
llant en aquesta línia.

El Pla d'Ocupació "Reforç dels 
Serveis Socials Municipals i de 
Suport al Comerç Local 2020-
2021", que va finalitzar el 8 de 
maig, ha obtingut uns resultats 
molt positius, respecte als objec-
tius inicials, aconseguint una in-
serció del 71,5 % (cinc de les set 
persones contractades estan tre-
ballant actualment).

Però són els resultats del pro-
grama "Forma't i Ocupa't", que 
incloïa la formació professiona-
litzadora en el CP Atenció so-
ciosanitària a persones depen-
dents en institucions socials, 
sessions d'Intel·ligència emo-
cional, competències transver-
sals i emprenedoria social, els 
que ara ens ocupen, ja que de 
les onze persones que han fina-
litzat, o estan a punt de finalit-
zar les pràctiques de la formació 

professionalitzadora, 7 d'elles 
estan treballant o començaran a 
treballar en els pròxims dies.

Assolir els objectius plante-
jats inicialment en el progra-
ma "Forma't i Ocupa't ha estat 
tot un repte que s'ha acon-
seguit gràcies a la implicació 
de tots i totes les participants, 
del treball de les tutores / for-
madores, de l'equip tècnic del 
Servei d'Orientació, Inserció 
Laboral i Ocupació de l'Ajun-
tament de Badia del Vallès i del 

suport de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB).

L'Ajuntament vol transmetre el 
més sincer agraïment a les em-
preses que han estat receptives 
a l'hora d'incorporar als seus 
equips de treball a les alumnes:

• Sabadell Gent Gran Centre 
de serveis SA (Parc Taulí): 
Dues alumnes contractades.

• Associació Curae: Servei 
d'Atenció domiciliaria. Dues 
alumnes contractades.

• People Plus Innovation: Ser-
vei d'Atenció domiciliaria. 
Dues alumnes contractades.

• Associació Thaismon: Una 
alumna contractada.

L'Ajuntament també vol agrair 
a l'AMB el suport tècnic i eco-
nòmic per poder desenvolupar 
aquests projectes que han gene-
rat una molt bona sinergia, de 
la qual han pogut treure profit 
tant les persones beneficiàries 
dels projectes com la ciutada-
nia de Badia.
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Aprovació de la bonificació del 95% en l’impost de 
les obres de millora a les escoles de Badia i de la 
proposta de l’associació Progeriátrico per demanar 
més inversió de la Generalitat per a la gent gran

El Ple del mes de juny es va ini-
ciar amb la retirada, per part de 
Totes Fem Badia, del punt 10, 
una moció sobre despesa dels 
municipis. A continuació, es va 
aprovar per assentiment l’acta 
del ple anterior. 

Tots els grups van aprovar el re-
coneixement al Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de la bonificació del 95% de 
l’impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres per les 
obres de millora de les escoles, 
considerant que són d’interès 
públic. 

A continuació, es va propo-
sar la pròrroga del contracte 
administratiu especial del bar 
del Poliesportiu de Badia, per 
dos anys. La regidora socialis-
ta Encarna Rodrigo va defensar 
la proposta per l’interès de les 
persones usuàries i també de les 
arrendatàries del local. El punt 
es va aprovar amb tots els grups 
a favor, excepte Ciutadans, que 
es van abstenir. 

El següent punt era la modifi-
cació del contracte de neteja, 
amb un augment de les hores 
extres, perquè ja s’havien con-
sumit totes les hores disponi-
bles. El punt es va aprovar per 
unanimitat. 

El punt 5 de l’ordre del dia de-
manava exigir major inversió de 
la Generalitat als recursos assis-
tencials i residencials de la gent 
gran de Badia. Era una propos-
ta d’acord, impulsada per l’as-
sociació Progeriátrico, que de-
manava una residència pública 
que doni resposta a la situació i 
una oferta de pisos tutelats per 
a gent gran, amb espai comuni-
tari comú, ubicats on es troben 
les antigues escoles Empordà i 
Antonio Machado.

Va intervenir en aquest punt 
el representant de l’associació 
Progeriátrico, Juan Rico, que 
va defensar els motius per im-
pulsar aquesta residència tenint 

em compte la gran quantitat de 
persones més grans de 65 anys 
que hi ha en el municipi que, a 
més, té un dels PIB més baixos 
de Catalunya.

El regidor d’ERC, Roberto 
Castillo, va dir que aquest punt 
recull “una sèrie de necessitats 
amb les quals estic totalment 
d’acord”. Tot i això, va reco-
nèixer que s’havia d’abstenir 
perquè posteriorment hi haurà 
una reunió de treball on es co-
neixeran les carències que hi ha 
a Badia”.

La regidora de Ciutadans Ama-
lia Frutos va criticar que “no 
tenim residència i no l’espe-
rem” i va subratllar que “és 
hora d’unir-nos i lluitar per tot 
allò que necessita la nostra gent 
gran”. 

La regidora de Totes Fem Badia 
Nerea García va dir que la resi-
dència és molt important, però 
va indicar que el seu grup havia 
fet unes aportacions que tenien 
com a objecte enriquir la mo-
ció i que no havien estat accep-
tades. 

El regidor socialista Antonio 
García va criticar que la Gene-
ralitat no ha apostat pel model 
públic de residències i va indi-
car que Catalunya és la comu-
nitat autònoma amb un dèfi-
cit més gran de residències, ja 
que són necessàries, i no hi són, 
més de 8.000 places per a gent 
gran. 

L’alcaldessa, Eva Menor, va 
destacar que l’associació Pro-
geriátrico era la primera repre-
sentació de la ciutadania que 
intervenia en un ple municipal 
telemàtic.

El representant de l’associació 
va incidir en què calia mirar al 
carrer, que el conjunt de perso-
nes que es dediquen a la políti-
ca són qui ha de proporcionar 
el benestar a la ciutadania i va 
subratllar que, a Badia, “hi ha 

persones que necessiten que es 
tingui cura d’elles les 24 hores”. 

L’alcaldessa va respondre que 
“fa 10 anys que vam estar a 
punt de fer-ho i que, segur que 
aquesta vegada ho aconsegui-
rem”. 

El punt es va aprovar amb l’abs-
tenció d’ERC i el vot favorable 
de la resta de grups. 

El següent punt era una pro-
posta d’acord en defensa del 
col·lectiu LGTBIQ+, que con-
demnava qualsevol mena de 
discriminació i que manifestava 
la preocupació per l’increment 
de l’odi cap a aquest col·lectiu. 

El regidor socialista Josep Mar-
tínez va destacar les accions du-
tes a terme a Badia en defensa 
d’aquest col·lectiu, com la crea-
ció del servei SAI, que ha donat 
resposta a diverses peticions. 

Les persones representants dels 
diferents grups van mostrar el 
seu acord i es va aprovar per 
unanimitat. 

A continuació es va presentar 
la proposta a favor de la cam-
panya “Els bloquejos maten, la 
teva solidaritat dóna vida”, per 
aconseguir recursos per a Cuba 
i per denunciar els bloquejos 
que afecten la seva capacitat per 
lluitar contra la Covid-19. 

El punt es va aprovar amb l’abs-
tenció de Ciutadans i el vot fa-
vorable de la resta de grups. 

ERC va presentar una moció 
per prestar el servei integral 
d’aigua mitjançant una empre-
sa pública metropolitana. 

Segons va indicar Roberto Cas-
tillo, “la voluntat és redefinir 
el model de gestió a seguir, i la 
nostra proposta és per la gestió 
pública de l’aigua”. 

Amalia Frutos va dir que li 
semblava interessant, però que 

el grup de Ciutadans s’abstin-
dria fins que hi hagi una pro-
posta més concreta. 

El regidor socialista Rafael 
Moya va indicar que la inten-
ció del seu grup és estar a favor, 
però que trobaven “precipitada” 
la moció en aquests moments. 
Per això, va dir, “ens abstin-
drem perquè surti aprovada i 
quan disposem d’un estudi, 
presentarem la moció”. 

Així doncs, es va aprovar amb 
els vots favorables d’ERC i To-
tes Fem Badia i l’abstenció del 
PSC i de Ciutadans. 

El punt 9 era una moció d’ERC 
a favor de l’amnistia. Amalia 
Frutos va dir que “la indepen-
dència judicial és la base” i es va 
preguntar si “vostès es creuen 
que estan per sobre de la llei?”

Ana Luque va indicar que el 
seu grup votaria a favor, ja que 
l’amnistia podia ser el punt ini-
cial i que “apostem per una so-
lució política”. 

L’alcaldessa va expressar les mo-
tivacions del vot en contra del 
seu grup, que diferenciava en-
tre raons jurídiques i polítiques. 
Pel que fa a les raons jurídiques, 
va dir que “l’amnistia té com a 
efecte impedir la tasca de la jus-
tícia; en canvi, l’indult és eximir 
a un delinqüent de les conse-
qüències de la condemna; així 
doncs, l’amnistia concediria al 
poder polític les competències 
plenes en justícia”. Respecte a 
les raons polítiques, “l’amnistia 
oblidaria fets com la DUI, el re-
ferèndum i les lleis de desconne-
xió”. Eva Menor va finalitzar la 
seva intervenció recordant que 
“ningú no ha de renunciar a les 
seves idees; és el moment de re-
cuperar la política i parlar-ne”. 

El punt va aconseguir el vot fa-
vorable d’ERC i Totes Fem Ba-
dia i el vot en contra de Soci-
alistes i Ciutadans, així que va 
ser rebutjat. 

A continuació, Ciutadans va 
presentar una moció per millo-
rar la vida de les persones que 
pateixen la malaltia celíaca. Va 
ser aprovada per unanimitat. 

En el torn de precs i preguntes, 
Roberto Castillo es va interessar 
per la presència de jardiners dar-
rere del parc de les Illes Balears i 
va preguntar si hi eren per veure 
per què no funcionaven els as-
persors. També es va queixar de 
l’estat de les papereres i de l’es-
tat de les banderes que onegen a 
l’edifici consistorial. 

Amalia Frutos va preguntar so-
bre la gespa de l’aparcament 
d’El Molí que, segons va dir, 
s’havia assecat per manca de reg. 
També va denunciar les avaries 
de l’escala mecànica i la situació 
de la rampa de l’ambulatori. 

Nerea García va preguntar sobre 
els 60 processos oberts de retira-
da de vehicles abandonats. 

La regidora Encarna Rodrigo va 
explicar que no tenia constàn-
cia que els aspersors estiguessin 
avariats i que, respecte a l’estat 
de les papereres, parlarien amb 
l’empresa. Respecte a l’aparca-
ment del Molí, va explicar que 
ha sofert molts actes de vanda-
lisme i botelló. 

També va explicar que les ava-
ries a l’escala mecànica eren a 
causa d’actes vandàlics. Pel que 
fa a la rampa de l’ambulatori, va 
explicar que portaven treballant 
un mes, però que hi ha una fei-
na considerable. 

Respecte als vehicles abando-
nats, l’alcaldessa va indicar que 
“intentem gestionar-los com a 
residus sòlids urbans, però que 
cal seguir els procediments fins 
a poder-los retirar”. En aquest 
sentit, el regidor socialista Ra-
fael Moya va explicar que “el fet 
que estiguin en marxa 60 pro-
cessos no vol dir que finalment 
es puguin retirar els 60 vehi-
cles”. 
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El ple aprova el conveni de col·laboració amb l’AMB per al 
manteniment del Parc de Joan Oliver i la bonificació del 
95% de l’impost a les obres de millora de l’escola La Jota

El ple va aprovar l’acta de la ses-
sió anterior, per assentiment. A 
continuació va determinar els 
festius locals de l’any 2022, que 
seran el 14 d’abril i el 31 d’octu-
bre, i que va ser aprovat per una-
nimitat. 

A continuació, es va presentar el 
compte general corresponent a 
l’exercici 2020. La regidora socia-
lista Montserrat Jiménez va explicar 
que “complim a l’estabilitat pressu-
postària i la regla de despesa”. 

El regidor d’ERC, Roberto Cas-
tillo, va preguntar per què no 
s’havien fet cas a les recomanaci-
ons d’Intervenció.

Montserrat Jiménez va indicar 
que això ja s’havia explicat en les 
comissions informatives. L’alcal-
dessa, Eva Menor, va demanar al 
regidor d’ERC “que sigui més va-
lent i que, si té un dubte, el pre-
gunti abans de manera oberta”. 

El punt es va aprovar amb el 
vot favorable del grup socialista, 
l’abstenció de Totes Fem Badia i 
el vot en contra de Ciutadans i 
ERC. 

A continuació es va presentar el 
conveni de col·laboració de man-
teniment i gestió del Parc de 
Joan Oliver. Segons va explicar 
la regidora socialista Encarna Ro-
drigo, la vigència serà de 4 anys. 
El regidor de Ciutadans Juan 

José Barcala va destacar el treball 
realitzat i va expressar el seu vot 
favorable. El punt es va aprovar 
per unanimitat. 

El següent punt era reconèixer al 
Departament d’Educació la bo-
nificació de l’impost per les obres 
a realitzar a l’Escola La Jota, que 
incloïen la substitució de les cal-
deres i de la sala de màquines. Es 
va aprovar per unanimitat i l’al-
caldessa va celebrar la iniciativa, 
que va qualificar d’“històrica”. 

Al ple es va presentar la pròrro-
ga de modificació del text refós 
del pla de dinamització comer-
cial de Badia, amb una vigència 
d’un any. La regidora Encarna 

Rodrigo va indicar que aquesta 
pròrroga neix amb la intenció de 
continuar donant suport al co-
merç local.

El punt es va aprovar amb el vot 
a favor de tots els grups, excepte 
Totes Fem Badia, que va votar en 
contra. 

En el torn de precs i preguntes, 
el regidor Roberto Castillo va 
preguntar sobre les hores extres 
al Poliesportiu. El regidor de 
Totes Fem Badia José Manuel 
López Deiros va preguntar si hi 
havia un cens actualitzat d’ani-
mals de companyia, si es pen-
sava fer alguna actuació per mi-
llorar l’enllumenat a la zona de 

la benzinera i sobre l’asfaltatge 
de Badia a Cerdanyola del car-
ril bici. 

Respecte al Poliesportiu, el regidor 
socialista Antonio Garcia va expli-
car que donaria resposta per escrit. 

El regidor Rafael Moya va ex-
plicar que l’equip de Govern ha 
demanat una subvenció per a la 
reordenació de la vorera des del 
complex al parc central i que es 
canviarà tota la tecnologia d’en-
llumenat, de gas de sodi a led. 
Respecte al carril bici, va expli-
car que proposarien una inter-
venció conjuntament amb Cer-
danyola i amb l’AMB per al 
projecte d’asfaltat del carril bici i 

que, quan tinguessin el projecte, 
el compartirien. 

La regidora Encarna Rodríguez 
va indicar que el cens d’animals 
està actualitzat amb les dades de 
què disposa l’Ajuntament. 

El regidor José Manuel López 
Deiros va preguntar si no s’havia 
assistit a la darrera Comissió de 
Seguiment de l’Aeroport. Rafael 
Moya va dir que Badia va assistir 
a la darrera que s’havia fet i que 
“no tenim constància que s’hagi 
fet una altra comissió de segui-
ment”. L’alcaldessa va concloure 
que “va haver-hi una reunió amb 
les associacions de veïns de Saba-
dell, però no una de la comissió”. 
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Partits polítics

Grup Municipal del PSC 

UNA BADIA SIN AMIANTO CADA VEZ MÁS CERCA GRACIAS A LA 
LUCHA COLECTIVA

El pasado 15 de julio lo recordaremos como la fecha clave que marca un antes y un des-
pués en la lucha colectiva por la erradicación del amianto en Badia del Vallès. 

La presentación del mapa del amianto, un estudio pionero en Europa y que da respuesta 
al problema del amianto, nos sitúa como la primera ciudad que se compromete de mane-
ra firme en la lucha contra esta pandemia invisible. 

En Badia hemos hecho los deberes de manera ejemplar, adelantándonos de esta manera 
a la normativa que obligará a los ayuntamientos a realizar sus mapas del amianto antes 
de 2025. 

La participación del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la presentación del 
Mapa del amianto, el anuncio de su firme compromiso con Badia y con la erradicación 
del amianto, y la repercusión en los medios de comunicación suponen un reconocimien-
to al trabajo realizado desde el 2015 y abre la puerta a la esperanza de poder hacer reali-
dad una Badia sin amianto.

El 10 de septiembre, representantes de diferentes partidos políticos de la ciudad, de la 
Asociación de Vecinos, de la Comisión del Amianto, junto con el técnico redactor del 
mapa del amianto, Lluís Mallart, el regidor de Vivienda, Rafael Moya, y nuestra alcalde-
sa, en una reunión en el Parlament, explicaron el contenido de este documento y la ne-
cesaria, y urgente, retirada del amianto. Todos los grupos parlamentarios, sin excepción, 
manifestaron su voluntad de dar apoyo a nuestra reivindicación.

Desde el grupo socialista celebramos que todos los grupos se hayan sumado a nuestra rei-
vindicación. Una reivindicación que no es nueva para el PSC, ya que nuestros diputados 
y diputadas ya solicitaron la incorporación de una partida económica, para la retirada del 
amianto en Badia, en los presupuestos de la Generalitat en varias ocasiones, petición que 
no fue recogida.

El pasado 15 de septiembre, la Agencia de Residuos de Catalunya manifestó su voluntad 
de aportar los recursos económicos necesarios para la erradicación del amianto, en una 
reunión entre su director, Isaac Peraire, y nuestra alcaldesa, Eva Menor.

Desde el grupo socialista queremos agradecer el esfuerzo e implicación de todas las per-
sonas que han hecho posible llegar hasta donde estamos, a nuestra alcaldesa Eva Menor, 
y al regidor Rafael Moya, a las personas que forman parte de la Comisión del Amianto, 
a la Asociación de Vecinos, a todos los partidos políticos, a Lluís Mallart y a la empresa 
ACM 2020.

Ahora queda mucho trabajo por delante para hacerlo realidad, pero Badia está firmemen-
te comprometida, y desde el grupo socialista, junto a la Comisión del Amianto, seguire-
mos trabajando para hacer realidad una Badia libre de amianto.

Badia avanza.

Totes Fem Badia

QUIN PLA TÉ BADIA PER A LA JOVENTUT?

Fa molt de temps que des de Totes Fem Badia denunciem que l’equip de Govern no té 
un pla de polítiques de joventut definit i adequat als i les joves del municipi.

En primer lloc, encara hi ha moltes incògnites que envolten el futur del Casal de Joves. 
Sabem que l’equipament no està en les condicions necessàries per ser utilitzat com a 
Casal de Joves, aquest és un equipament més que ha quedat abandonat i sense la inver-
sió necessària per a mantenir-lo en el temps. Un Casal que és especial per a moltes per-
sones de Badia que a la seva joventut hem crescut en aquest espai, l’hem gaudit i l’hem 
estimat. Per a moltes persones i entitats aquest espai forma part de la seva identitat com 
a veí o veïna de Badia del Vallès.

Deixar perdre aquest espai, per tant, suposa perdre una part de Badia, a més de perdre 
el més important: un espai per a la joventut. Sense donar als joves espais on relacionar-
se, formar-se i on puguin fer activitats d’oci segures que s’allunyin del “botelló” o del 
“Casino”, Badia no tindrà futur, doncs el futur son els i les joves de la ciutat.

Segons l’equip de govern el Casal de Joves serà traslladat a la part nova del costat del 
Casal Cívic, no sabem encara si aquesta mesura és temporal tot i que esperem que sí, ja 
que no veiem aquest espai molt adient per ser un casal de joves. De totes maneres po-
dem veure com l’obra d’aquestes instal·lacions encara no s’ha acabat.

Son moltes les vegades que hem preguntat a les comissions informatives i als plens, 
quin és el pla que l’equip de govern del PSC té en relació al Casal de Joves. Quina serà 
la nova ubicació? És construirà un nou casal?

Són dubtes que encara tenim i molt preocupants, doncs tenim la certesa que aquest 
tema no és central ni prioritari pel govern municipal. Ans el contrari, no tenen cap 
proposta rigorosa i realista per reubicar o reconstruir el Casal de Joves. Tenir cura de 
les persones joves hauria de ser-ne una prioritat per Badia i per Totes fem Badia ho és.

Nosaltres creiem que mantenir els equipaments com el Casal de Joves i fer les inver-
sions necessàries per poder-ne fer un bon ús és la millor garantia de futur, ens estal-
viaríem molts recursos i mantindríem un espai emblemàtic. Els i les nostres joves no 
mereixen un municipi sense un espai adient en el que es puguin desenvolupar com a 
persones a més de gaudir amb activitats que els interessin i aportin al seu futur.

Opinió dels grups municipals
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Ciudadanos

POR QUÉ SUBE TANTO LA LUZ EN ESPAÑA

El precio de la electricidad está al alza este 2021. Desde mayo, hemos pagado un 43,8% 
más en el recibo de la luz respecto al mismo mes del año pasado. Esta tendencia se manten-
drá en 2021, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas.

El coste de la luz sube por varios factores en los que influyen los actores que participan en 
el mercado eléctrico. No debes olvidar que el precio de la luz solo representa el 30% de lo 
que pagas. El 70% restante corresponde a los peajes de acceso a las infraestructuras de la red 
eléctrica, cargos e impuestos.

La respuesta a por qué sube la electricidad es que hay varias causas. Sí, es cierto que el cambio de 
tarifas eléctricas puede hacer que tu factura de la luz aumente si no adaptas un poco tus hábitos.

El precio de la electricidad se fija en el mercado mediante una subasta diaria en la que pro-
ductores y comercializadoras fijan el precio. ¿De qué depende el precio? Principalmente, de 
la interacción entre la oferta y la demanda de los productores y las comercializadoras que 
compran la luz. Durante las últimas semanas, el calor ha disparado la demanda de luz. Para 
atenderla, ha sido necesario recurrir a fuentes de energía con costes variables mayores como 
los ciclos combinados de gas o el carbón. 

El precio es más alto porque es imposible abastecer la demanda con fuentes más baratas 
como la nuclear o las renovables. De hecho, la subida del valor del gas natural en Europa es 
una de las razones que explican por qué no para de subir la luz en España. ¿Qué tiene que 
ver el gas en todo esto? España está comprando gas a otros países. El problema es que las 
reservas de gas de Europa están por los suelos y esto ha disparado su precio. Asimismo, los 
precios del mercado de emisiones están por los aires. En los últimos seis meses, el precio de 
los derechos de emisión se ha duplicado. Esta situación está afectando a todos los países de 
Europa, produciendo una subida notable del recibo de la luz.

Todas estas variables refuerzan la necesidad de apostar por energías renovables. Su coste de 
producción es menor y su incremento permitiría dejar de depender de importaciones al ex-
terior y fuentes de energía más contaminantes y con costes mayores.

Esta nueva realidad afecta a todos los consumidores. Si estás en el mercado eléctrico regula-
do, notarás los efectos de las nuevas tarifas de manera inmediata. Al estar acogidos al PVPC, 
los consumidores del mercado regulado pagan el precio determinado por la luz cada hora 
en el mercado.

Ante esta situación, podemos tomar medidas que nos pueden ayudar a no pagar una factu-
ra de luz muy alta. La más obvia es adaptar nuestros hábitos a los nuevos tramos horarios y 
trasladar el consumo eléctrico a las horas más baratas.

Otra medida es aprovechar los dos tramos de potencia para subir la potencia contratada en 
las horas valle para poder consumir más cuando su precio es más bajo.

Unas prácticas tan sencillas como conocer qué electrodomésticos consumen más, instalar 
luces LED o evitar el consumo fantasma te permitirán ahorrar y reducir tu factura de la luz 
hasta un 20%.

ERC

BADIA Y EL PROBLEMA DEL AMIANTO

El 15 de julio de este año 2021 ocurrió un hecho cuyo precedente más cercano fue el 5 
de mayo de 1995, cuando Jordi Pujol, que era president de la Generalitat de Cataluña 
por aquel entonces, vino a nuestro municipio de Badia del Vallés.

Aquel día lejano de mayo del 95, Jordi Pujol asistió al acto de presentación del candi-
dato de CiU de nuestro municipio. De aquel día, habría que destacar los grupos de ve-
cinos que, indignados por las políticas de CiU, intentaron boicotear el acto. En aquella 
protesta, hubo diferentes movimientos, pero con un denominador común, “la reivindi-
cación”. (AAVV, trabajadoras de los Jardines de Infancia de la Generalitat y miembros 
de la Asamblea de Trabajadores de Badia).

La Asociación de Vecinos, protestaba por el precio del agua, coreando algunas consig-
nas como “Pujol capullo, el río no es tuyo”. Las trabajadoras de los Jardines de Infancia 
expusieron su malestar por un conflicto que afectaba a varias guarderías de la Adminis-
tración catalana por un asunto de categorías.

Los miembros de la Asamblea de Trabajadores le reprocharon a Jordi Pujol su apoyo a 
la política laboral del PSOE y a su reforma de flexibilización de los contratos. Este co-
lectivo, también abucheó al president de la Generalitat llamándolo “explotador” y con 
su “NO” rotundo a los contratos basura.

Desde entonces, han tenido que pasar 26 años y que haya un regidor de Esquerra Re-
publicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Badia del Vallés para que otro president 
de la Generalitat visite nuestro municipio con el objetivo de conocer nuestras necesi-
dades.

Si bien en octubre de 2020, El president Pere Aragonès ya visitó nuestro municipio 
como vicepresident i president en funciones de la Generalitat, lo hizo acompañado por 
el que fuera delegado del Govern, Juli Fernández. 

Aquel mes de octubre de 2020, ya mostró preocupación por el tema del amianto en 
nuestro municipio. Un problema que necesita resolverse por su gravedad para la salud 
de todos los vecinos/as de nuestra ciudad. Preocupación que hemos trasladado en dife-
rentes ocasiones desde nuestro grupo municipal ERC de Badia, y conjuntamente desde 
la comisión del amianto con la AAVV y el resto de formaciones políticas con las que 
trabajamos para hallar soluciones a este problema. También le hemos trasladado las de-
ficiencias que tiene nuestro municipio y la necesidad de una financiación más ajustada 
a sus necesidades. 

Pero ha sido en julio de este año cuando el president de la Generalitat, Pere Aragonès, 
recalcó la importancia del problema que representa el amianto en nuestro municipio, 
y su preocupación por él, así como su compromiso de elaborar un plan nacional para 
quitar el amianto de toda Catalunya, con un proyecto ley que se aprobará en esta legis-
latura para hacer de nuestro municipio un lugar más saludable y libre de amianto, pero 
también para que toda Cataluña esté libre de amianto lo antes posible.

Opinió dels grups municipals
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Badia col·labora amb la campanya “Els 
bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida”
El ple municipal de Badia del 
Vallès va aprovar que l’Ajunta-
ment se sumés a la campanya 
“Els bloquejos maten, la teva 
solidaritat dóna vida”. Aquesta 
campanya vol aconseguir recur-
sos perquè Cuba pugui adquirir 
les xeringues necessàries per im-
munitzar la seva població contra 
la Covid-19.

Cuba, amb un sistema públic de 
salut i una indústria farmacèutica 
nacional, ha aconseguit crear una 
vacuna eficaç contra la Covid-19. 
Com a país en vies de desenvo-
lupament i bloquejat, ha patit la 
crisi provocada per la Covid-19 
d’una manera excepcional.

Amb la campanya “Els bloquejos 
maten, la teva solidaritat dóna 
vida” es vol aconseguir recursos 
econòmics per comprar les xerin-
gues necessàries per immunitzar 

la població de Cuba. Fins ara, la 
campanya ha aconseguit adqui-
rir 4 milions de xeringues per a la 
població cubana.

A Europa aquesta campanya 
s’està desenvolupant a paï-
sos com Alemanya, Luxem-
burg, França, Suïssa o Espanya. 
L’ONG que està realitzant la 
campanya en l’àmbit de l’Estat 
espanyol és Sodepaz (www.so-
depaz.org).

Si vols col·laborar amb la cam-
panya i contribuir a dotar de 
fons per a l’adquisició de xe-
ringues, ho pots fer en aquest 
compte bancari:

Compte per a enviament de 
fons: 
ES42 1550 0001 2900 0350 
9221
Titular: SODEPAZ

Entitat: BANCA POPOLARE 
ETICA SCPA, SUCURSAL 
BILBAO SWIFT ETICES21XXX

Telèfon: 91 522 80 91 / 649 89 31 91
Correu electrònic: sodepaz@
sodepaz.org

Tens més informació sobre 
la campanya a: 
https://sodepaz.org.
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Èpic ascens del Club 
Natació Badia de 
waterpolo a 2a Nacional

Nova vetllada de 
boxa a Badia

El Club Natació Badia va acon-
seguir l’ascens a la categoria 2a 
Nacional en un partit emocio-
nant contra el Tenerife Echey-
de Timbeque celebrat a Badia el 
26 de juny i en què va superar 
el marcador en contra del partit 
d’anada, ja que va guanyar per 
11 a 6. La piscina del Complex 
Esportiu va albergar un gran 
nombre de simpatitzants que 
van gaudir d’una victòria molt 
treballada i emocionant, ja que 
no es va fer efectiva fins als dar-
rers segons del partit.

El Club Natació Badia havia de 
girar el marcador, ja que, en el 
partit d’anada, celebrat fa una 
setmana a Tenerife, havia per-
dut per 4 gols (12-8). A més, el 

primer a anotar va ser l’equip 
visitant, fet que dificultava en-
cara més la remuntada. Gràci-
es al coratge i el convenciment 
dels jugadors badiencs, van su-
perar l’equip contrari amb un 
3 a 2 i, a partir de llavors, van 

mantenir la superioritat i van 
seguir anotant fins a aconse-
guir als últims segons del par-
tit l’11 a 6 que superava el 
marcador del partit d’anada i 
que els garantia l’ascens a 2a 
Divisió Nacional.

El Complex Esportiu va acollir, 
el 26 de juny, una nova vetllada 
pugilística amb 8 combats pro-
fessionals organitzats per la pro-
motora de Badia Team Solé, en 
col·laboració amb la promotora 
anglesa Vicious Promotions.

La vetllada va comptar amb 8 com-
bats amb participants com Aazddin 
Aajour o Eva Díez, que va disputar 
el seu segon combat professional.

Va ser la quarta ocasió en els 
darrers mesos en què Badia 
del Vallès va ser la capital de la 
boxa i el Complex Esportiu es 
va transformar en ring, en una 
vetllada promoguda per Team 
Solé, la promotora de Badia 
de la família Solé, que comp-
ta amb un historial de recone-
guts boxejadors i que segueix la 
tradició pugilística de la nostra 
ciutat.
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MANEL LÓPEZ

“Al Club de Natació hem format 
una família espectacular”

Manel és el president del Club Natació Badia des del novembre de 2018. Nascut a Sabadell, fa 28 anys, va entrar a l’equip de 

waterpolo l’any 2017. Des de llavors s’ha anat implicant fins a arribar a ser el màxim responsable del club.

Quan vas arribar com a pre-
sident, ¿com et vas trobar el 
club?
El club havia passat una situació 
molt compromesa i l'anterior 
junta va aconseguir salvar la seva 
continuïtat i van aportar les ba-
ses de futur. A partir d'aquí vam 
entrar nosaltres, amb gent que 
havia format part d'altres juntes. 
Recentment s'han incorporat 
una mare i un pare, Raquel i Jo-
nathan, que ens han donat una 
empenta brutal.

Hem millorat molt respecte al 
tema econòmic, ja que ens tro-
bàvem en una situació en què 
estàvem a punt de tancar el club. 
Ara no devem diners a ningú i 
hem millorat molt les relacions 
amb l'Ajuntament, que ens ce-
deixen espais i materials, com 
les grades que es van instal·lar a 
la final de waterpolo, que va ser 
tot un èxit.

Quines són les vostres prioritats?
La nostra prioritat és recuperar 
el club que sempre ha estat. Te-
níem un deute econòmic amb la 
federació i això comportava una 
relació de confrontació i des-
confiança entre les seccions de 
waterpolo i natació. Vam par-
lar amb els pares i les mares i 
vam crear una escola conjunta. 
El waterpolo és un esport molt 

interessant perquè pots conti-
nuar jugant encara que et facis 
més gran, a la natació costa molt 
més. Però el waterpolo sense la 
natació no té sentit.

Econòmicament, què repre-
senta guanyar la final de wa-
terpolo?
Un gran èxit, però, alhora, un 
gran repte, perquè implica un 
esforç econòmic molt gran. Al 
maig vam estar buscant patro-
cinadors. Vam estar buscant 
a l'entorn i ens vam sorpren-
dre amb la col·laboració que 
vam aconseguir dels paradistes 
del Mercat, que s'han compor-
tat de manera espectacular. Te-
nim moltes idees per aconseguir 
més fons per al club, com l'or-
ganització d'espectacles o actes, 
perquè no volem ho paguin les 
bases del club, els jugadors del 
primer equip sí que han de col-
laborar.

I per a tu, que la vas viure en 
un doble paper, com a presi-
dent del club i com a jugador 
de l'equip?
Va ser una sensació increïble. El 
dia del partit va ser espectacular. 
Fins i tot dels clubs del voltant 
ens van felicitar per l'organitza-
ció de l'acte. En l'àmbit espor-
tiu, és la primera vegada que 

l'equip masculí jugarà en la lliga 
absoluta. Hem de pensar que fa 
10 anys era a 3a Catalana i sem-
pre expectants a veure si gua-
nyava partits.

Respecte a la secció de natació, 
com està el club?
Amb el Carlos, l'entrenador, es-
tem promovent la realització de 
sortides de natació, per aconse-
guir una major cohesió de les 
persones integrants del club. Te-
nim un munt de gent que co-
mença i, com la natació és un 
esport molt individual, volem 
fomentar aquesta sensació de 

pertinença al club. Estem orga-
nitzant activitats com la partici-
pació en la travessa de Banyoles 
amb tots els equips per fer més 
grup. Una de les fites impor-
tants a natació és que tornem a 
tenir amb nosaltres la Marian 
Polo, que està entrenant al club. 
És tot un luxe tenir a Badia una 
esportista del seu nivell.

Quina és la massa social del 
club?
Tenim uns 150 socis amb lli-
cència federativa. La massa so-
cial es multiplica per 3 ó 4 i no 
podem créixer molt més perquè 

la piscina és la que és. De cara 
al futur, seria fantàstic que la 
piscina exterior estigués clima-
titzada per poder fer-la servir 
durant tot l'any, però sabem 
que és complicat.

Què diries a la gent de Badia 
perquè es faci del club?
Jo diria que es passin un dia i 
vegin com gaudeixen de l'aigua, 
com estan nadant, fent esport i 
les seves cares de felicitat. No-
més venint un dia ja es nota. En 
els anys que porto al club, m'he 
adonat que hem format una fa-
mília espectacular.


