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Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada 
i Ripollet exigeixen la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch
L'alcaldessa de Badia, Eva Menor; l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés; l'alcalde de Cerdanyola, Carles Cordón; l'alcaldessa de 

Montcada i Reixac, Laura Campos i l'alcalde de Ripollet, José M. Osuna, van exigir la construcció de l'Hospital Ernest Lluch, que 

estava previst edificar als terrenys de l'antiga Redosa, entre Cerdanyola, Ripollet i Montcada. També van demanar que la conselle-

ra de Salut, Alba Vergès, atengui les continuades peticions de reunió per tractar aquest tema.

En el cas de Badia, la construcció 
d'aquest hospital beneficiaria la 
ciutat perquè el seu funcionament 
descongestionaria l'Hospital del 
Parc Taulí, un fet que redundaria 
en un servei de millor qualitat per 
a les persones de Badia. L'alcal-
dessa Eva Menor va destacar que 
aquesta demanda té un “caràcter 
territorial”, ja que beneficiaria, de 
manera directa o indirecta, tots 
els municipis de l'entorn.

L'alcaldessa de Montcada i 
Reixac, Laura Campos, va 
transmetre la seva indignació 
perquè “una consellera no tin-
gui temps de seure amb cinc 
alcaldes i alcaldesses que repre-
senten prop de 200.000 habi-
tants”. Campos va explicar que 
han demanat quatre trobades 
en poc més d'un any i la con-
sellera els ha remès “a la gerèn-
cia i al CatSalut”.

Tot i haver-se posat la primera 
pedra de l'equipament, la Ge-
neralitat va paralitzar les obres 
el 2011, per la crisi econòmi-
ca. La construcció de l'Hospi-
tal Ernest Lluch tenia com a 
objectiu descarregar de volum 
de servei l'Hospital del Parc 
Taulí, que és el centre de refe-
rència de les cinc poblacions i 
uns dels equipaments sanitaris 
més congestionats d'Europa. Els alcaldes i les alcaldesses, durant la presentació de la seva reivindicació als mitjans.
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Reunió de l’Ajuntament amb 
responsables de Sorea per analitzar 
el subministrament d’aigua a Badia

Representants de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès es van reunir a mitjans de novem-
bre amb responsables de Sorea per analitzar 
la situació de la xarxa de subministrament 
d’aigua de la població i establir actuacions 
de futur.

Per part de l’Ajuntament hi van partici-
par l’alcaldessa, Eva Menor, el tinent d’al-
caldessa primer i responsable de l’Àrea de 
Presidència, Planificació Estratègica i Re-
generació Urbana, Rafael Moya; la tinenta 
d’alcaldessa quarta i responsable de l’Àrea 
d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat, Encar-
na Rodrigo, i l’assessor de l’equip de govern 
Antonio Polo i, per Sorea, el gerent territo-
rial, Josep M. Montserrat i el responsable 
de zona de la companyia subministradora.

Pla director la de la xarxa de 
subministrament

A la reunió, les dues parts van acordar que 
s’estudiarà la redacció d’un pla director de 
la xarxa de subministrament, per delimitar 
necessitats futures i les actuacions que cal-
drà dur a terme amb l’objectiu de fer una 
renovació integral de la xarxa amb dues 
premisses: La substitució de les canonades 

Les noves parelles del Voluntariat per la llengua de 
Badia del Vallès ja han iniciat les converses

El dia 21 de novembre, a la Biblioteca Vi-
cente Aleixandre, va tenir lloc l’acte de 
presentació de les parelles lingüístiques 
del curs 2019-2020. El programa funcio-
na a Badia des de l’any 2004. Per primera 
vegada, Badia té també, un voluntari que 
participa al programa de manera virtual, 
amb un aprenent de català de França. Les 
trobades del Voluntariat per la llengua 
virtual es fan per mitjà d’Internet, a tra-
vés de plataformes de videoconferència.

El 2018 s’han creat 348 parelles virtuals, 
amb 605 participants (273 voluntaris i 
332 aprenents), que han mantingut con-
verses des de 26 països d’arreu del món.

de fibrociment i el redisseny d’una xarxa 
més sectoritzada per reduir les afectacions 
en cas d’avaria.

En relació amb les incidències que es van 
produir el passat estiu, el gerent territori-
al de Sorea va indicar que el percentatge 
d’avaries per client a Badia és inferior a la 
mitjana de les poblacions de l’entorn. En el 
cas de Badia, però, el problema rau en què, 
quan hi ha una avaria, hi ha més gent afec-
tada perquè la xarxa de subministrament 
està menys sectoritzada i una avaria afecta a 
una zona més àmplia de la població.

Temes com aquest són els que es tractaran 
en el pla director. Anirem informant del seu 
desenvolupament.  

La valoració del programa, tant en la mo-
dalitat presencial com virtual, és molt 
bona: el 99,75 % recomana el VxL a les 
persones que volen aprendre català i el 94 
% dels aprenents manifesta haver millo-
rat la capacitat de parlar català. Destaca 

l’alt grau de satisfacció amb l’experiència 
del voluntariat (4,55 sobre 5) i l’alta pun-
tuació en l’atenció rebuda (4,54 sobre 5).

Font: web Llengua catalana. Generalitat 
de Catalunya.
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Presa de mostres d’amiant en aire per 
fer el mapa de l’amiant de Badia

Aquest estudi és un projecte 
únic a Europa, impulsat per la 
Comissió de l’Amiant de Badia, 
conformada per representants 
l’Associació de Veïns, de tots els 
grups polítics de l’Ajuntament 
de Badia i de veïns no associ-
ats. Aquest estudi està cofinan-
çat per l’Associació de Veïns i 
l’Ajuntament.

El mapa de l’amiant de Ba-
dia està dirigit per l’especialis-
ta Lluís Mallart, un dels experts 
més reconeguts en l’àmbit in-
ternacional en aquesta matèria. 
El mostreig l’està fent l’empre-
sa francesa Aléa Contrôles, que 
és també especialista en la rea-
lització d’aquests estudis, i que 
compta amb la col·laboració de 
persones de les diferents comuni-
tats de veïns.

El mostreig es va fer amb 11 
equips d’alta tecnologia, que 
imiten en el seu funcionament 
el procés de respiració humana i 
que van agafar mostres a cada co-
munitat durant quatre hores i a 
tres nivells diferents dels edificis, 
a la banda alta, mitjana i baixa, 
per així conèixer si es produeixen 
diferències en la concentració en 
funció de l’elevació.

Els equips estaven formats per 
una unitat de captació i un ma-
letí amb un equip de succió 
que imiten el funcionament de 
l’aparell respiratori humà. Així, 
l’equip captador seria el nas, i 
el maletí, els pulmons. L’equip, 
que funcionava de manera to-
talment autònoma, amb bateri-
es, captava les partícules d’ami-
ant que puguin ser-hi en l’aire 

mitjançant una sèrie de filtres 
que té al seu interior i, a més, 
registrava dades com tempera-
tura, humitat i velocitat de l’ai-
re. Els filtres es van recollir un 
cop finalitzades les quatre hores 
de captació d’aire, i s’analitza-
ran després en un laboratori de 
França per detectar les concen-
tracions d’amiant als diferents 
edificis. Està previst disposar 
dels resultats en un termini d’un 
mes, aproximadament.

Aquest estudi es va fer gràcies a 
la col·laboració dels veïns, que 
faciliten l’accés a les comunitats 
i comproven que no hi ha cap 
incidència durant la captació de 
mostres d’aire.

Els mostrejos de l’aire que es van 
realitzar són la segona fase de 
l’estudi, que es va iniciar el se-
gon trimestre d’enguany, amb la 
presa de mostres en superfície. 
Un cop es disposi de tota la in-
formació, Badia comptarà amb 
un estudi científic pioner que 
determinarà la situació real de la 
ciutat respecte a l’amiant i que 
és un document fonamental per 
conscienciar a les Administra-
cions de la necessitat de retirar 
aquest material de Badia.

El 20 i el 21 de novembre es van prendre les mostres d’amiant en aire a 31 comunitats de veïns de Badia per determinar la 

presència d’amiant en aire. Amb els resultats que s’hi obtinguin es podrà dissenyar el mapa de l’amiant a Badia, un estudi cientí-

fic que mostrarà la situació actual i permetrà establir prioritats per a la retirada d’aquest material.
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L’Ajuntament explica a 
l’Associació de Veïns les reunions 
amb el Departament de Territori 
i el Consorci de l’Habitatge per 
millorar les llars de Badia

En aquestes reunions s’ha tractat 
la reactivació del Pla Director 
d’Obres Revisat (PDOR) per 
continuar rehabilitant els bal-
cons dels pisos dels blocs estre-
lla i lineals, el pla de rehabilita-
ció integral del parc d’habitatges 
de Badia, la urgent necessitat de 
retirar els elements d’amiant, la 
creació de l’Oficina de l’Habi-
tatge de Badia i línies d’actuació 
per al seguiment i compliment 
de les ITEs.

Canvi de sensibilitat

Eva Menor va transmetre als re-
presentants de l’associació que 
ha detectat un canvi de sensi-
bilitat per part dels seus inter-
locutors en aquestes entitats su-
pramunicipals. Segons va dir, 
“semblen molt més conscien-
ciats de la necessitat de resol-
dre els temes tractats i d’anar 
avançant per oferir solucions a 
Badia”. Aquest interès, va dir, 

L’Alcaldessa de Badia, Eva Menor, i el tinent d’alcaldessa primer, Ra-

fael Moya, es van reunir el 27 de novembre amb els representants de 

l’Associació de Veïns de Badia del Vallès per explicar-los les darreres re-

unions celebrades amb el Consorci de l’Habitatge i el Departament de Terri-

tori de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament es reuneix 
amb el Col·legi d’Advocats 
de Sabadell per establir 
vies d’assessorament en 
matèria de comunitats

A la reunió van assistir, per 
part de l’Ajuntament, l’alcal-
dessa, Eva Menor; el tinent 
d’alcaldessa primer, de l’Àrea 
de Presidència, Planificació 
Estratègica i Regeneració Ur-
bana, Rafael Moya, i el tinent 
d’alcaldessa tercer, de l’Àrea de 
Ciutadania i Drets Civils, Jo-
sep Martínez. Per part de l’Il·-
lustre Col·legi d’Advocats van 
participar el diputat primer, 
de Relacions amb l’Adminis-
tració de Justícia, Josep Farnés, 
i la presidenta de la delegació 
de Cerdanyola, bibliotecària i 

membre de la Junta de Govern 
del Col·legi, Eulàlia Barros.

Aquesta reunió forma part de 
les accions de cara a la creació 
de l’Oficina de l’Habitatge de 
Badia, un servei que centralit-
zi totes les gestions relaciona-
des amb les llars. La intenció 
de la reunió és estudiar la pos-
sibilitat de realitzar un conve-
ni amb el col·legi i que aquest 
organisme pugui oferir asses-
sorament i realitzar jornades 
informatives adreçades a la 
ciutadania.

“queda palès per les vegades 
que han convocat reunions i 
ens han atès els darrers mesos”.

L’alcaldessa i el tinent d’alcaldes-
sa primer també van lliurar als 
representants la proposta de con-
veni de l’Ajuntament amb l’As-
sociació de Veïns per a la segona 
fase de la recollida de les mostres 
que s’ha estat fent els darrers dies 
i amb les quals es confeccionarà 
el mapa de l’amiant a Badia.

L'Ajuntament de Badia es va reunir el 25 de novembre 

amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell per estudiar 

fórmules d'assessorament en matèria de morositat i en 

casos d'incompliment de la normativa de la propietat horit-

zontal a les comunitats de veïns de Badia del Vallès.
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Sessions formatives sobre el 
certificat digital per a entitats

La llei obliga que, d’ara enda-
vant, les persones jurídiques es 
relacionin de forma telemàtica 
amb l’Administració. Aquestes 
sessions es van fer per formar a 
les persones responsables de les 
entitats perquè puguin relacio-
nar-se amb l’Ajuntament de ma-
nera senzilla i complint els requi-
sits legals.

La Federació d’Entitats Culturals 
gestiona l’Oficina Tècnica de Su-
port a les Entitats, per acompa-
nyar les entitats en tot el procés 
d’adaptació a la nova llei i res-
pondre els dubtes.

L’oficina està ubicada en el des-
patx 12 del Casal Cívic i està 
oberta els dimecres, d’11 a 13 
hores, i els dijous, d’11 a 13 i de 
16 a 18 hores. Per assegurar que 
us pugui atendre, recomanem 
concertar cita prèvia al telèfon 
640 58 18 05 o al correu electrò-
nic federacioentitatsculturals@
gmail.com.

L’Ajuntament i la Federació d’Entitats Culturals han organitzat dues sessions formatives, en horari de matí i tarda, sobre l’ús 

del certificat digital per a entitats. Les sessions van tenir lloc a la Biblioteca Vicente Aleixandre el, 21 de novembre, de 10.30 a 

12.30 hores i el 28 de novembre, de 18 a 20 hores.

Una de les dues sessions amb representants de les entitats de Badia
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El tribut metropolità es comença a aplicar 
als municipis de la 2a corona, beneficiaris 
de la tarifa plana metropolitana

Badia del Vallès, com la resta dels 
municipis de la 2a corona me-
tropolitana, gaudeixen, des de 
l’1 de gener d’enguany, de la tari-
fa plana metropolitana del trans-
port. Aquest és el motiu pel qual 
aquests 18 municipis hauran d’as-
sumir aquests costos, com passa-
va fins ara amb els municipis de 
la 1a corona metropolitana. A Ba-
dia, però, el tribut no es cobrarà a 
la gran majoria de la població per-
què son primera residència i el va-
lor cadastral dels seus pisos és in-
ferior al mínim fixat.

Els titulars de places d’aparca-
ment a Badia hauran de pagar 
el tribut metropolità

Les persones de Badia que són ti-
tulars de places d’aparcament 
i, com a tals, tenen drets sobre 
aquests béns arran d’una conces-
sió administrativa, també hauran 
de pagar el tribut metropolità. En 
el seu cas, en funció del valor ca-
dastral de l’aparcament (ja que hi 
ha dues tipologies, places normals 
o boxes) se’ls girarà una quota ín-
tegra a la qual s’aplica una reducció 
que deixa l’import final del tribut a 
pagar entre uns 3 i 5 euros.

En el cas de Badia del Vallès, beneficiària de la tarifa plana metropolitana des de l'1 de gener de 2019, aquest tribut gairebé no 

afectarà els seus habitants perquè són primera residència i la gran majoria dels pisos tenen un valor cadastral que no supera els 

45.389,47 euros, valor mínim a partir del qual s'aplica el tribut. Només els propietaris dels pisos dels blocs més recents, els que 

no són vivenda habitual i els titulars de places d’aparcament poden situar-se en aquest supòsit.

En el cas de titulars de places 
d’aparcament se’ls gira el tri-
but en funció del valor cadastral 
sense excepcions perquè els béns 
immobles no corresponen a ha-
bitatges de primera ocupació.

Per què es fa servir el tribut 
metropolità?

Aquest tribut finança les actua-
cions necessàries per aconseguir 
un territori metropolità mes 
ordenat i vertebrat en matèria 
d’espai públic i d’infraestructu-
res. Aquest impost garanteix la 
cohesió social i la reducció de les 
desigualtats a la metròpolis de 
Barcelona.

En l’àmbit de l’espai públic con-
tribueix a la gestió i al mante-
niment d’espais naturals com 
la Serra de Collserola, els rius 
Besòs i Llobregat, els 30 km de 
platges metropolitanes i la xar-
xa de 51 parcs metropolitans. 
Aquest conjunt d’espais natu-
rals, oberts i interconnectats for-
men part de de la infraestruc-
tura verda metropolitana. En 
el cas de Badia, recordem que, 
al seu parc principal, el Parc de 

Joan Oliver, el manteniment es 
responsabilitat de l’AMB, així 
que una part dels diners que re-
cull aquest tribut es dediquen a 
conservar aquest parc de Badia.

En matèria de mobilitat el tri-
but fa possible un transport pú-
blic de qualitat i una mobilitat 
més sostenible, de manera que 

l’àrea metropolitana sigui un 
àmbit més habitable i adaptat a 
les persones. Disposa d’un sis-
tema tarifari integrat que faci-
lita els desplaçaments a millor 
preu, i afavoreix la mobilitat 
de col·lectius especialment sen-
sibles com ara la gent gran, les 
persones amb discapacitat, els 
nens de 4 a 16 anys i les famílies 

nombroses. L’Ajuntament està 
treballant perquè s’apliquin els 
avantatges als col·lectius sensi-
bles quan abans.

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona està passant ja aquests 
rebuts, que es poden pagar, en 
període voluntari, del 15 d’oc-
tubre al 16 de desembre.

El Parc de Joan Oliver, de Badia, és un dels que integren la xarxa de parcs de l’AMB
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L’ascensor del carrer Bètica ja és operatiu

L’ascensor té una capacitat mà-
xima de 8 persones i el tanca-
ment exterior de l’estructura, 
amb làmines perforades, permet 
veure la panoràmica de l’entorn 
mentre s’ascendeix.

Sistema de seguretat en cas 
d’incidències

Si per qualsevol motiu, l’ascensor 
s’atura per una incidència, es tor-
narà a posar en marxa, després de 
20 segons, que són els necessaris 
per reiniciar i comprovar els seus 
sistemes, i, dependent de la seva 
ubicació i del pes que transporta, 
obrirà les portes a la planta baixa 
o a la primera planta. La instal-
lació també disposa de sistema 
d’intercomunicador amb la cen-
tral, amb servei d’atenció les 24 
hores.

Les obres per a la instal·lació de 
l’estructura de l’ascensor van 
començar el segon trimestre de 
l’any 2019. Amb la posada en 
marxa de l’ascensor, es facilita 
l’accessibilitat a una zona de Ba-
dia amb importants desnivells.

L’ascensor del carrer Bètica està en funcionament des de l’11 de novembre. La instal·lació ofereix servei per superar el desni-

vell de 8,5 metres que hi ha entre el carrer Bètica i la part posterior dels números 30-32 i 34 de l’avinguda de la Mediterrània. 

D’aquesta manera, es millora l’accessibilitat a la zona i s’ofereix una continuïtat urbana per a l’accés als equipaments.
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A les 17 hores l’alcaldessa de Badia, Eva 
Menor, va presentar l’acte, explicant al-
gunes de les xifres que demostren que 
la violència masclista és una xacra con-
tra la qual cal lluitar. A continuació, 
van ser premiades les persones guanya-
dores del III Concurs Gràfic. El primer 
premi va ser per al cartell “El cuento de 
siempre”, de Marta Guerrero; el segon, 
per a “Yo que me enamoré de tus alas, 
jamás te las voy a querer cortar”, de 
María Carrasco i Miguel Ángel Gon-
zález, i el tercer, per a “No me juzgues”, 
d’Alba Camacho.

Els integrants del projecte (S)Exper-
tes es van presentar a les persones as-
sistents i van explicar què representava 
per a ells i elles formar part d’aquesta 
iniciativa. 

Trenquem el Silenci va oferir la perfor-
mance “Zapatos rojos”. Les persones 
que hi eren van llegir frases relacionades 
amb el masclisme i van depositar els pa-
pers on eren escrites a les sabates verme-
lles que hi havia a la plaça i que simbo-
litzaven les dones que havien mort com 
a conseqüència de la violència masclista. 
A continuació hi va haver la performan-
ce “Veu”, a càrrec de (S)Expertes, que 
feia servir ombres per il·lustrar la violèn-
cia i com la veu de totes pot lluitar con-
tra aquestes agressions. A continuació es 
va llegir el manifest unitari.

Per finalitzar la jornada, l’Associació 
Col·lectiva Matriu va oferir La Fira de 
l’Amor, una sèrie d’activitats per a totes 
les edats, per repensar l’amor romàntic, 
com pescar la mitja taronja, l’amor és 
cec, la bonaventura amorosa i la ruleta 
de l’amor.

Badia diu no a la violència masclista
Badia del Vallès es va sumar, el 25 de novembre, al Dia internacional contra les violències masclistes amb una sèrie d’actes, , a la 

Plaça de les Entitats, organitzats per la regidoria de Feminisme i el Servei de Joventut.

Primer premi

Tercer premi

Segon premi
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Badia, amb el TDAH

En primer lloc, l’alcaldessa de Ba-
dia, Eva Menor, va llegir el ma-
nifest, que criticava les veus que 
dubten que els trastorns com el 
TDAH siguin realitats mèdiques.

Un cop finalitzada la lectura del 
manifest, s’hi van fer una sèrie 
d’activitats lúdiques, com un 
pinta cares solidari, una xoco-
latada popular, a les 18 hores, 
i exhibicions de ball dels grups 
The Only One, Ads i Little Li-
ons, a càrrec de l’AIGMB. Fi-
nalment, l’Associació Can San-
feliu va oferir balls tradicionals.

La jornada va ser un acte de soli-
daritat amb les persones que te-
nen trastorns per dèficit d’aten-
ció i hiperactivitat.

Badia del Vallès va commemorar el 25 d’octubre el Dia Mundial del TDAH amb una 

sèrie d’actes que van tenir lloc, a partir de les 17.30 hores, a la plaça Major, orga-

nitzats per l’Associació TDAH-TEA Badia amb la co l·laboració de l’Ajuntament i la 

participació d’entitats com l’AIGMB i l’Associació Cultural Can Sanfeliu.

Badia del Vallès va commemorar l’11 d’octubre el Dia Mundial de la Salut Mental 

2019 per fer visibles els professionals i les entitats de l’àmbit de la Salut Mental del 

territori. A la plaça Major es va fer una trobada d’entitats de Salut Mental en què van 

participar les associacions TDAH+TEA Badia del Vallès, Fundació Tallers Catalunya i 

l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sabadell.

Nova oferta de cursos 
de català per a persones 
adultes a Badia del Vallès

Badia del Vallès commemora el 
Dia Mundial de la Salut Mental

El Servei Local de Català de 
Badia del Vallès (SLC) obre 
un període de matrícula per als 
cursos presencials, orals i es-
crits, i en línia, que es faran el 
proper trimestre, gener-març 
de 2020.

La matrícula serà les primeres 
setmanes de desembre, en ho-
rari d’atenció al públic: 

• Matins de dilluns a dijous, de 
10 a 13 h 

• Tardes de dilluns i dimecres, 
de 15.30 a 17 h 

*La setmana del 23 de desembre, 
el SLC no farà atenció al públic.

Els cursos començaran el 8 i 9 
de gener.

Per saber el nivell de català has 
de trucar al SLC i fer una prova 
o una entrevista.

Tel. 93 729 34 34
badia@cpnl.cat
2a planta Casal Cívic de 
Badia del Vallès
Més informació a: https://www.
facebook.com/badiadelvalles

Poc després, a la Sala de Plens, 
l’alcaldessa de Badia, Eva Me-
nor, va dedicar unes paraules 
a les persones assistents per 
agrair la feina que es fa des de 
les associacions, entitats i ser-
veis públics i va insistir en el 
fet que “la Salut Mental és un 
repte que hem d’afrontar de 
manera integral i coordinada 
com a societat i al que hem de 
dedicar els recursos i els esfor-
ços necessaris”. A continuació 
es va projectar el vídeo “El de-
sequilibri perfecte”, que dóna 
veu a les persones amb una 
malaltia mental i explica, en 
primera persona, les seves di-
ficultats.

Aquesta jornada s’ha creat per 
oferir la possibilitat de par-
lar de la salut mental a escala 

general, així com per mostrar 
la lluita per la defensa dels 
drets de les persones que te-
nen un trastorn mental i de les 

seves famílies, amb la finalitat 
de compartir informacions i 
posar en relleu les seves neces-
sitats.
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La plaça Major es converteix 
en un mercat medieval

A la Plaça Major hi havia parades 
d’alimentació i artesania i activi-
tats per als infants, com jocs de 
Lego i un inflable, així com per 
a tothom, com passa carrers, jocs 
malabars i exhibicions de màgia.

Entre l’oferta de productes hi 
havia formatges i embotits, pa 
de forn de llenya, productes de 
bijuteria i artesania. Per recupe-
rar forces, hi havia diversos ser-
veis de restauració, com creperia, 
parada de castanyes, dolços i té. 
També hi va ser la Confraria, que 
oferia dolços fets a casa per re-
captar fons per a la Setmana San-
ta i, dissabte a la tarda, va oferir 
xocolata.

La Fira Medieval va ser orga-
nitzada per la Federació d’Enti-
tats Culturals i hi col·laboraven 
l’Ajuntament de Badia del Vallès 
i Eventos SJA. 

La plaça Major de Badia es va convertir, del 15 al 17 de novembre, en un mercat medieval. D’11 a 22 hores, l’ambient 

transportava a l’Edat Mitjana amb activitats per a tota la família. També oferia una àmplia oferta de productes artesanals i 

espectacles de carrer.
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Comença a funcionar la I Llançadora 
d’Ocupació de Badia

La I Llançadora d’Ocupació de 
Badia del Vallés va començar a 
funcionar amb un equip provisi-
onal d’11 participants (6 homes 
i 5 dones), amb edats compreses 
entre els 24 i els 55 anys, i amb 
diversos perfils formatius: sense 
estudis, ESO, Formació Professi-
onal i estudis universitaris.

Hi ha qui busca el seu primer 
treball i qui busca una nova 
oportunitat laboral després 
d’anys d’experiència en dife-
rents sectors, com a logística, 
administració, disseny gràfic, 
construcció, comerç o farmà-
cia, entre altres.

Cultura col·laborativa

Manuel López és el tècnic de la 
Fundació Santa María la Real 
que ha realitzat el procés de se-
lecció i l’encarregat de gestio-
nar la llançadora durant els prò-
xims cinc mesos. Explica que és 
un grup amb experiències molt 
variades, la labor de les quals 

La I Llançadora d’Ocupació de Badia del Vallés va començar a funcionar a finals d’octubre amb 11 participants (6 homes 

i 5 dones), amb edats compreses entre els 24 i els 55 anys, que acudeixen al programa per a reactivar i optimitzar la 

seva cerca de treball amb noves tècniques i eines, d’acord al nou mercat laboral: global, canviant i més tecnològic.

és convertir-se en un equip i 
compartir un mateix objec-
tiu: ajudar-se mútuament per a 
millorar les seves habilitats pro-
fessionals, emprendre una cerca 
de treball més professional, pro-
activa i coordinada, per a comp-
tar amb noves oportunitats.

 “Volen millorar la seva ocupa-
bilitat per a trobar treball per 
compte d’altri; encara que hi 
ha també qui es planteja l’opció 
de l’autoocupació o emprene-
doria. Arriben il·lusionats per 
iniciar aquesta nova experièn-
cia, per descobrir una altra for-
ma de cerca treball, diferent al 
que realitzaven abans, pel seu 
compte”, agrega Manuel.

Què fan en la llançadora?

Durant els pròxims mesos, 
es reuniran tres dies a la set-
mana i realitzaran diver-
ses activitats per a optimit-
zar la seva cerca de treball: 
tallers d’autoconeixement i 

intel·li gència emocional per a 
aprendre a fer un pla de cer-
ca de treball i enfocar el seu 
objectiu; actualització i mo-
dernització de currículums; 

simulacions d’entrevistes de 
treball i processos de selecció 
grupal. A més, aprendran no-
ves tècniques de comunicació, 
màrqueting i marca personal; 

elaboraran un mapa d’ocupa-
bilitat, realitzaran visites a em-
preses i organitzaran trobades 
amb reclutadors per a aconse-
guir la seva inserció laboral.

Els participants en la I Llançadora d’Ocupació de Badia del Vallès
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El Ple Ordinari d’octubre aprova les Ordenances Fiscals

El ple es va iniciar amb l’aprovació 
de l’acta del ple anterior, que es va 
fer per assentiment.

A continuació, es va tractar l’apro-
vació inicial de l’expedient de mo-
dificació de crèdits 29/2019 del 
Pressupost en vigor, en la modali-
tat de crèdit extraordinari, finan-
çat amb càrrec a nous ingressos. Tal 
com va explicar la regidora Mont-
serrat Jiménez, la proposta era la 
modificació d’un crèdit extraordi-
nari de 8.000 euros finançat mit-
jançant una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona. El punt es va 
aprovar per unanimitat.

La modificació de crèdits, amb la 
modalitat de transferència de crèdit 
va ser el següent punt de l’ordre del 
dia. La regidora Jiménez va explicar 
que aquesta modificació no alte-
ra la quantia del pressupost perquè 
s’aplica a una altra àrea. El punt es 
va aprovar amb l’abstenció del grup 
de Totes Fem Badia.

En el punt 4 de l’ordre del dia es 
va tractar una altra transferència de 
crèdit, d’Informàtica a Cultura i 
per una quantitat de 20.000 euros, 
per als treballs per posar en marxa 
els llums de Nadal.

Es va aprovar amb el vot a favor 
dels grups Socialista i de Ciutadans 
i l’abstenció de la resta de grups.

Una altra transferència de crèdit, 
per un import de 40.000 euros, es 
va sotmetre a votació, per a diverses 
despeses de la Festa Major. Aquesta 
quantitat sortiria del crèdit dispo-
nible a Infància. A l’hora de la vo-
tació, es va aprovar amb el vot a fa-
vor del grup socialista i l’abstenció 
de la resta de grups.

Ordenances fiscals amb criteris 
d’equitat i progressivitat

El següent punt era la modifica-
ció de les ordenances fiscals per a 
l’any 2020. Segons va explicar la 
regidora Jiménez, l’aposta del seu 
grup és “obtenir recursos per asse-
gurar la sostenibilitat dels serveis 
públics mantenint una pressió fis-
cal adequada i que l’esforç obeeixi 
a criteris d’equitat i progressivitat”. 
Segons va explicar, les ordenances 
fiscals tenen en compte aquest do-
ble desafiament.

Així, pel que fa a l’Impost sobre 

El Ple Ordinari que va tenir lloc el 30 d’octubre va aprovar les Ordenances Fiscals per a l’any 2020, basades en criteris d’equitat i pro-

gressivitat, i també va aprovar el nou contracte de neteja de les dependències i insta l·lacions municipals, entre altres temes.

Béns Immobles (IBI), es proposa-
va un increment de 5 centèsimes, 
que implicaria un augment de la 
recaptació d’uns 100.000 euros. 
D’aquesta manera, va indicar, “do-
nem compliment a obtenir més in-
gressos sense una pressió fiscal ex-
cessiva”.  

Pel que fa a la taxa de residus, es 
proposava un augment de 3,56 eu-
ros, fins a arribar als 87,42 euros/
any per habitatge per aquest con-
cepte.

També es va proposar que el primer 
pagament dels serveis esportius es 
faci sempre amb targeta de crèdit i 
les bonificacions sobre la quota pas-
sarien del 15 al 10%. La regidora 
Jiménez va explicar que el cost de la 
taxa d’esports s’ha d’anar apropant 
progressivament al cost dels serveis.

L’ordenança fiscal 24, reguladora 
de la taxa sobre l’atorgament d’au-
torització d’ocupació i ús temporal 
dels horts urbans municipals es va 
proposar fixar en 90 euros l’any.

Per concloure la seva presentació, 
la regidora Jiménez va explicar que 
“mantenim criteris socials, bonifi-
quem segons criteris de renda, dis-
capacitat, majors de 65 anys i fa-
mílies monoparentals i famílies en 
situació d’atur.

El regidor d’ERC, Roberto García, 
va comentar que, tot i entendre les 
necessitats de finançament, la pu-
jada de l’IBI només pot generar 
malestar.

La regidora de Ciutadans, Amalia 
Frutos, va anunciar que el sentit del 
vot de la seva formació seria negatiu 
perquè “mai és el moment d’apujar 
impostos i no entenem la pujada de 
la taxa de recollida de residus quan 
no veiem els carrers nets”.

Per part de Totes Fem Badia, la regi-
dora Ana Luque va manifestar que 
votarien en contra perquè “hem vist 
poca intenció de voler discutir i va-
lorar les nostres propostes”.

Pel que fa al servei de recollida de 
residus, la regidora Jiménez va res-
pondre que cal adequar el preu a 
l’import del servei i, en resposta a 
la regidora Luque, va dir que s’ha-
via posat a disposició dels grups per 
aclarir dubtes i no havia rebut cap 
petició.

A continuació va intervenir l’alcal-
dessa, Eva Menor, que va dir que, si 
es millora el servei, cal incrementar 
els impostos. Va incidir en què els 
partits d’esquerra no poden defen-
sar la baixada d’impostos, perquè 
cal redistribuir per a les persones 
que tenen dificultats.

Les ordenances fiscals es van apro-
var amb el vot a favor del grup soci-
alista, l’abstenció d’ERC i el vot en 
contra de la resta de grups.

El següent punt era resoldre les dis-
crepàncies per les tasques de nete-
ja realitzades per La Bruixa. Es va 
aprovar per unanimitat.

Neteja d’edificis municipals

A continuació es va tractar l’adjudi-
cació de la neteja d’edificis munici-
pals a la millor oferta, de l’empresa 
Tempo Facility Services, SLU, per 
dos anys de contracte, per un im-
port d’1.069.663,19 euros nets.
El punt es va aprovar amb els vots a 
favor del grup socialista i l’absten-
ció de la resta de grups.
Es va presentar per a aprovació la 
moció a favor del retorn al diàleg 
polític i l’entesa dins del marc legal 
de l’Estatut i la Constitució. El re-
gidor Josep Martínez va ape l·lar al 
diàleg que va fracassar l’any 2017 
quan es va judicialitzar un conflicte 
polític i va demanar que la política 
sigui la que solucioni el conflicte.
El regidor Roberto Castillo va de-
nunciar la “vulneració de drets” i va 
anunciar que votaria en contra. La 
regidora de Totes Fem Badia Nerea 
García va reconèixer estar d’acord 
amb què cal que retorni el diàleg 
però que no poden estar d’acord en 
molts altres punts de la moció i va 
concloure que “no podem mirar a 
una altra banda quan els cossos de 
seguretat s’han excedit en les seves 
funcions”.

Va respondre l’alcaldessa que va re-
conèixer que no podia més amb la 
doble moral. Va explicar que consi-
derava les sentències excessives però 
que no van ser formulades per vo-
ler votar sinó per no complir unes 
normes de convivència. Eva Menor 
va dir que el setembre de 2017 el 
Parlament va donar una puntada a 
la democràcia. L’alcaldessa va fina-
litzar la seva intervenció dient que 
volia passar de pantalla: “Vull par-
lar de la gent, de la Universitat, de 
futur”.

La moció es va aprovar amb el vot 
a favor de Socialistes i Ciutadans i 
el vot en contra de la resta de for-
macions.

La següent moció va ser presentada 
pel grup de Ciutadans, contra la vi-
olència i el terrorisme. La regidora 
Amalia Frutos va denunciar l’asset-
jament a la Guàrdia Civil.

El regidor Roberto Castillo va dir 
que el seu grup sempre seria con-
trari a la violència i va denunciar 
que Ciutadans només crea odi i 
divisió. La regidora Nerea García 
també es va mostrar en contra de 
la violència i va voler deixar clar 
que l’independentisme no és un 
moviment violent

Finalment, el regidor socialista Ra-
fael Moya va dir que de la moció 
només els agradava el títol, i poc 
més. Segons va denunciar, “els di-
rigents de Ciutadans viuen del con-
flicte i necessiten l’enfrontament 
perquè és la seva raó de ser”.

La moció va ser desestimada amb el 
vot en contra de tots els grups, excep-
te Ciutadans, que va votar a favor.

La següent moció, d’ERC, per les 
dones deportades als camps de con-
centració nazis, demanava posar el 
nom de Neus Català o de qualsevol 
altra dona víctima. El regidor Cas-
tillo va agrair les propostes rebudes 
del grup socialista. La regidora de 
Totes Fem Badia Pilar Paz també 
va anunciar que votarien a favor. La 
regidora Amalia Frutos va explicar 
que, com a partit demòcrata, “no 
poden fer una altra cosa que soli-
daritzar-nos”. El regidor del grup 
socialista Iván Sanz va destacar que 
cal donar visibilitat i homenatjar la 
lluita que van fer”.

La moció es va aprovar per unani-
mitat.

La següent moció, de Totes Fem 
Badia, era per la millora i difusió 
del servei d’atenció a les dones i 
de sensibilització contra la violèn-
cia masclista. La regidora Ana Lu-
que va agrair les aportacions del 
grup socialista. La regidora María 
José Granados va respondre que, 
any rere any, s’han millorat les ac-
cions per a la igualtat, com dedicar 
el mes de març a les dones, el con-
curs gràfic per la no-violència, i el 
Punt Lila. La moció es va aprovar 

amb l’abstenció del grup socialista 
i el vot a favor de la resta de grups.

La següent moció era de Totes Fem 
Badia i d’ERC de resposta a la sen-
tència del Tribunal Suprem i per 
demanar l’amnistia per a les per-
sones preses polítiques catalanes i 
en defensa del dret a l’autodeter-
minació. El regidor de Ciudadans, 
Juan José Barcala, va demanar que 
es deixés de fer política mediàti-
ca amb aquest fet. El regidor Jo-
sep Martínez es va mostrar sorprès 
que aquesta moció vingués de la mà 
d’un grup municipalista i va anun-
ciar que votarien en contra.

La regidora Nerea García va res-
pondre que “ser municipalista no 
vol dir viure en una bombolla”

L’alcaldessa va denunciar les reta-
llades en Ensenyament i es va pre-
guntar si cremant contenidors es 
pot aconseguir alguna cosa. Va inci-
dir que “no vull viure en un lloc on 
la meitat de la societat no es parla 
amb l’altra meitat i on no es parla de 
l’atur, de la transició ecològica; no 
vull això, vull un punt d’inflexió”.

La moció es va desestimar amb el 
vot a favor de Totes Fem Badia i 
ERC i el vot en contra del grup so-
cialista i de Ciutadans.

En el torn de precs i preguntes, la 
regidora Anna Luque es va sorpren-
dre que el model de Casal d’Estiu 
que es vol implantar no és el que es 
fa en altres municipis i també es va 
queixar de la massificació en el ser-
vei d’Aquagym del Poliesportiu.

El regidor Iván Sanz va explicar 
que, fins ara hi havia un servei ex-
ternalitzat on participaven uns 40 
nens i nenes de Serveis Socials. El 
regidor va dir que el nou model de 
gestió es vol no només aconseguir 
un estalvi sinó buscar la millora i 
l’optimització dels recursos.

L’alcaldessa va negar que el model 
de gestió fos diferent d’altres mu-
nicipis i que es fan intervencions 
durant tot l’any, no només els me-
sos d’estiu.

Pel que fa a l’Aquagym, el regi-
dor Josep Martínez va explicar 
que, des de que tenen informació 
d’aquest tema, “estem estudiant de 
cara a l’any vinent que se solucioni 
el problema.
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El ple de novembre aprova el reglament de prestacions 
socials de caràcter econòmic i les cartes de servei 
del Complex Esportiu i de Benestar Social 

La sessió va començar amb la lec-
tura, per part de l’alcaldessa, Eva 
Menor, del manifest del Dia Inter-
nacional contra la violència mas-
clista, com a declaració institucio-
nal. El text defensava la necessitat 
de fer visible el paper de les dones 
i denunciava les violències masclis-
tes a la feina i a casa. Així mateix, 
incidia en la necessitat d’establir 
contra-narratives per posicionar-
les davant les agressions que volen 
provocar por. Finalment, el mani-
fest reconeixia la força, el coratge i 
la valentia de les dones que han so-
breviscut. 

La regidora Nerea García, de Totes 
Fem Badia, va donar les gràcies per 
la lectura, que, segons va dir, el seu 
grup havia demanat que fos llegit 
per les regidores de tots els grups i 
que no es va fer així perquè el grup 
de Ciutadans no hi era d’acord. 

Abans d’iniciar els punts del dia, es 
va proposar votar per urgència un 
punt referit a la modificació d’un 
crèdit. Es va aprovar la urgència per 
unanimitat. 

A continuació es va aprovar l’acta 
de la sessió anterior.

El següent punt del dia era l’apro-
vació de les cartes de servei corres-
ponents al Complex Esportiu i a 
Benestar Social. Va prendre la pa-
raula el regidor Rafael Moya, que 
va explicar que les cartes de servei 
són documents que comuniquen a 
la ciutadania els serveis i els com-
promisos de qualitat. Va destacar 
que tenen tres funcions: ser docu-
ments de gestió, eines per a la mi-
llora contínua i per retre compte a 
la ciutadania. El regidor va anunci-
ar que les següents cartes de servei 
es dedicaran a la Biblioteca, a Cul-
tura i a la Policia. 

La regidora Ana Luque, de Totes 
Fem Badia, va demanar que el seu 
seguiment sigui exhaustiu i va de-
nunciar la situació del Poliespor-
tiu Vell.

Li va respondre l’alcaldessa, Eva 
Menor, que va destacar que hi ha 

El Ple Ordinari celebrat el dia 27 de novembre va fer seu, com a declaració institucional, el manifest del Dia internacional 

contra la violència masclista i va aprovar el reglament de prestacions socials de caràcter econòmic i les cartes de servei del 

Complex Esportiu i de Benestar Social.

un projecte de rehabilitació planifi-
cada per a després de la temporada 
d’estiu de l’any vinent. 

A l’hora de la votació. Tots els 
grups van votar a favor, excepte To-
tes Fem Badia, que es va abstenir. 

A continuació es va presentar una 
transferència del capítol 2 al capí-
tol 4, per al conveni amb Aldeas In-
fantiles SOS Catalunya, per 10.000 
euros. La regidora Montserrat Jimé-
nez va explicar que no incrementa 
l’import del pressupost. L’alcaldessa 
va ampliar la informació, explicant 
que es canviava de capítol en ser un 
conveni. Van votar a favor el grup 
Socialista i ERC, i s’hi van abstenir 
Totes Fem Badia i Ciutadans. 

El següent punt era una transfe-
rència de crèdit de 73.500 euros de 
capítol 5 (fons de contingències) i 
10.000 euros de capítol 2 (despeses 
corrents), a capítol 1, per a l’aug-
ment retributiu dels treballadors. 
En la votació, el grup Soclalista va 
votar a favor i la resta de grups es 
van abstenir. 

També es va tractar la generació de 
crèdit per a l’activitat de joguines 
solidàries de la Creu roja, a càrrec 
de la Fundació la Caixa. La regido-
ra Montserrat Jiménez va explicar 
que l’Ajuntament havia rebut un 
crèdit extraordinari per 6.500 euros 
per cobrir l’adquisició de joguines 
per als infants de Badia. El punt es 
va aprovar per unanimitat. 

El punt 6 era el reglament de pres-
tacions socials de caràcter econò-
mic. El regidor Iván Sanz va agrair 
les aportacions de Totes Fem Badia, 
que van analitzar amb els tècnics 
del departament. El regidor va des-
tacar que el reglament vol potenci-
ar polítiques socials inclusives, més 
enllà de les pròpiament reactives.

La regidora Ana Luque va dir que, 
tot i que no s’havien recollit les 
aportacions del seu grup, no hi eren 
en contra i van demanar que es faci 
pedagogia perquè els usuaris ho en-
tenguin bé. A l’hora de la votació, 
el grup Socialista i ERC van votar a 

favor i Totes Fem Badia i Ciutadans 
es van abstenir. 

El següent punt va tractar l’adden-
da del Conveni marc amb la Creu 
Roja, on s’hi sumaven 6.500 euros, 
per a les Joguines Solidàries. La re-
gidora María José Granados va ex-
plicar que aquesta acció es fa a Ba-
dia des de fa 19 anys, gràcies a la co 
l·laboració de les persones volun-
tàries de Badia. A causa del creixe-
ment experimentat, hi co l·laborarà 
la Creu Roja, amb més de 15 per-
sones voluntàries. A l’hora de la vo-
tació es va aprovar per unanimitat. 
 
A continuació, Ciutadans va pre-
sentar una moció per a la igualtat 
de les parelles de fet i els matrimo-
nis pel que fa a la pensió de viu-
detat. La regidora d’aquest grup, 
Amalia Frutos, va destacar el greu 
desequilibri que es produeix, en 
una situació completament injusta. 

La regidora Nerea García va dir que 
el seu grup no podia estar en con-
tra, però que s’abstindria com a res-
posta a l’afirmació de Ciutadans, 
que va dir que s’abstindria en les 
mocions que no tractessin específi-
cament de Badia. 

El regidor socialista Antonio García 
va dir que el seu grup defendria que 
es faci l’ampliació progressiva fins a 
aconseguir l’equitat de les pensions 
i va anunciar que instarà al nou go-
vern a què ho aprovi. 

La regidora Frutos va dir que ja su-
posava que Totes Fem Badia s’abs-
tindria i va recordar que havia de-
manat la modificació del ROM, 
que encara no s’ha fet.

A l’hora de la votació, tothom va 
votar a favor, excepte Totes Fem 
Badia, que es va abstenir. 

A continuació es va tractar l’as-
sumpte sobrevingut de la modifi-
cació de crèdit de 45.000 euros per 
despeses sobrevingudes d’Esports i 
d’intervencions extraordinàries de 
manteniment de les insta l·lacions. 
L’alcaldessa de Badia va agrair l’es-
forç del departament d’Economia i 
de la interventora.

La modificació es va aprovar amb 
el vot a favor del grup Socialista i 
l’abstenció de la resta de grups mu-
nicipals. 

Seguidament, va arribar el torn de 
precs i preguntes. 

El regidor José Manuel López 
Deiros va preguntar sobre la i l-
luminació de la carretera de Saba-
dell. La regidora Ana Luque es va 
interessar per la situació d’una ca-
nonada d’aigua a l’Escola La Sarda-
na que havia provocat una fuita a 
l’estiu. 

A continuació, la regidora Ne-
rea García va fer una intervenció 
criticant la presència d’animals 

a Badia en condicions sanitàries 
pèssimes i colònies de gats que no 
estan legalitzades, al Parc de les 
Illes Balears. Oporto i l’espai in-
terbloc del carrer Sabadell. 

La regidora Encarna Rodrigo va 
dir que no es pot definir com a 
colònies la presència d’animals 
que hi ha a Badia i va dir que 
aquest equip de Govern es defi-
neix com a animalista.

El regidor Josep Martínez va ex-
plicar que es treballarà amb els 
agents de civisme, que volen cre-
ar una nova plaça de tècnica de 
Medi Ambient per potenciar 
aquestes accions i va convidar a 
Totes Fem Badia a sumar-se a la 
iniciativa.

Respecte a la fuita que va afec-
tar la Sardana i la Jota, el regidor 
Iván Sanz va dir que les inversi-
ons pel manteniment de les ins-
ta l·lacions són competència de la 
Generalitat de Catalunya i que el 
govern municipal està treballant 
amb el departament d’Ensenya-
ment. En aquest sentit, va expli-
car que, en unes setmanes hi hau-
ria una reunió amb ells. 

Pel que fa a la carretera de Saba-
dell, la regidora Encarna Rodri-
go va explicar que s’està seguint 
el tema i que estudien la dotació 
d’inversions per a aquest pressu-
post. 



Opinió dels grups municipalsDesembre del 201916
de Badia del Vallès
l'informatiu

       
Partits polítics Partits polítics Partits po

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

Partits polítics

Grup Municipal del PSC 

OBJETIVO 2020

En pocos días iniciamos un año con claros retos marcados en la agenda: la rehabilitación del parque de 
viviendas y la retirada del amianto, emprender acciones en contra del cambio climático, la erradicación 
de la violencia a las mujeres y la lucha por la desigualdad o el compromiso por el desarrollo económico 
de la ciudad son algunos ejemplos que nos comprometemos a desarrollar durante el 2020. La propuesta 
del equipo de gobierno pretende repartir las finanzas públicas locales (12.434.613€) en la consecución 
de estos retos, así como en el mantenimiento de equipamientos y calles y en la prestación de servicios 
públicos. 

Este presupuesto aumenta partidas destinadas al mantenimiento de la vía pública y los equipamientos. 
Por ello, la partida de limpieza viaria se ha visto incrementada un 5% ya que, desde principios de octu-
bre y hasta finales del primer trimestre del año, la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza 
debe implementar un conjunto de mejoras tales como el incremento de horas del servicio de limpieza, la 
renovación de maquinaria y contenedores o la limpieza de grafitis. Además, hemos incrementado la par-
tida presupuestaria de alcantarillado para realizar un estudio sobre el subsuelo del municipio y así actuar 
evitando la proliferación de ratas. 

Uno de los principales retos que tiene esta ciudad es la rehabilitación integral del parque de viviendas, 
pondremos en marcha la Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación para hacer frente a los diferentes 
retos de los más de 40 años de construcción de nuestras viviendas: trabajaremos para la retirada del ami-
anto, la construcción de balcones pendientes y conseguir que todos los edificios de Badia pasen las ITEs, 
para ello necesitamos la implicación de las diferentes administraciones para dotar a la ciudad de las her-
ramientas necesarias para alcanzar esta meta. 

Un reto claro del 2020 es la lucha por el cambio climático; así pues, este 2020 incorporaremos una nueva 
figura técnica al personal técnico de medio ambiente al municipio que se dedicará a realizar campañas de 
sensibilización y medidas de protección de nuestros espacios naturales. De igual forma, seguimos apos-
tando por implementar medidas de ahorro energético utilizando una energía responsable con el planeta, 
tales como la incorporación de placas solares en equipamientos públicos o el uso de vehículos sostenibles. 

Desde la perspectiva social, hemos aumentado un 12.9% la partida presupuestaria de Igualdad. Con ello, 
pretendemos seguir apostando por la sensibilización como mecanismo de erradicación de la violencia 
machista, así como la apuesta firme para la atención psicológica y jurídica a las mujeres maltratadas. De 
igual forma, en el ámbito de la protección a las personas mayores, continuamos aportando recursos en el 
Servicio de Atención Domiciliaria e incrementamos recursos para las prestaciones destinadas a la infan-
cia en riesgo.

Aprovechamos la ocasión, para felicitar el nuevo año a todos y todas los y las badienses y desearles que se 
cumplan sus mejores deseos. ¡Felices fiestas y próspero año 2020!

Totes Fem Badia

LA NECESIDAD DE POLÍTICAS CLIMÁTICAS, TAMBIÉN EN BADIA

El planeta está viviendo una emergencia climática que no podemos ignorar y no solo debemos 
actuar desde la política nacional e internacional, desde los municipios también debemos pasar a la 
acción. En Badia del Vallès tenemos un claro retraso en estas políticas, ya que el equipo de gobi-
erno no les ha dado prioridad. 

Los municipios tenemos mucho a hacer. Y debemos marcar objetivos, como la eliminación de los 
plásticos de un solo uso y de las bolsas de plástico.

Nosotras marcamos algunas propuestas respecto al uso de plásticos en una moción llamada Badia 
Del Vallès libre de plásticos, que no fue aprobada a causa de los votos negativos del  gobierno mu-
nicipal. En opinión del gobierno de nuestro Ayuntamiento no era un objetivo realizable en uno o 
dos años. Sin embargo, la realidad desmiente esta afirmación: La Seu d’Urgell, un municipio con 
un número de habitantes muy similar a Badia, solo 1.400 menos, ha sido el primero de Cataluña 
en lograr este objetivo. Solo hace falta voluntad política, asumir la responsabilidad de los munici-
pios y trabajar en ello. 

Hay que trabajar también la concienciación sobre la recogida selectiva de residuos, realizando 
campañas para la minimización de residuos domésticos y comerciales. Según la AMB, Badia del 
Vallès es uno de los municipios que más se aleja de los objetivos sobre la recogida selectiva de resi-
duos, debemos mejorar este aspecto y buscar alternativas.

Este año los partidos de la oposición no hemos podido trabajar a fondo las Ordenanzas Fiscales 
de nuestro municipio, que se nos presentaron con muy poca antelación. Por tanto, no pudimos 
hacer propuestas rigurosas. Esperamos que para el año que viene cambiemos esta metodología y 
podamos incluir propuestas de ordenanzas que favorezcan acciones ecológicas con un impacto 
positivo, como incluir una ordenanza favorable al uso de energía solar.  

También encontramos deficiencias en el transporte público y esto causa que muchas personas 
prefieran utilizar un vehículo propio. Necesitamos mejorar la calidad del servicio, así como la co-
nexión entre municipios vecinos y la UAB. Debemos revisar e impulsar el Plan de Movilidad Lo-
cal que está guardado en un cajón del Ayuntamiento, pues los objetivos de este Plan no se están 
cumpliendo. Lo mismo sucede con el Plan Local de Residuos.  De poco sirven si no se llevan a la 
práctica y no se trabaja para cumplir los objetivos que se marcan. 

Desde Totes Fem Badia de cara a este próximo año seguiremos haciendo propuestas para mejorar 
la separación de residuos en las fiestas de nuestro municipio. Impulsaremos todas las cuestiones 
que hemos expuesto para que Badia sea más ecológica y respetuosa con el medio ambiente, así 
como más agradable y humana. Propondremos siempre medidas y formas de hacer que sean par-
ticipativas, contando con la ciudadanía.

Llegan las fiestas navideñas y con ellas los Reyes Magos. Desde Totes fem Badia hemos pedido 
carbón para el equipo de gobierno en políticas medioambientales. Esperemos que nuestra petici-
ón sea escuchada.

Aprovechamos este espacio para desearles unas felices fiestas y que en 2020 se vean realizados to-
dos vuestros mejores deseos.

Totes Fem Badia.
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Ciudadanos

BADIA PUEDE MEJORAR

Cuando decidimos formar el grupo de Ciudadanos en Badia, sabíamos que no iba a ser 
un camino de rosas. Todos vivimos de nuestro trabajo y entrar en política es complicado. 
Nuestra única aspiración es que todos vivamos en un entorno mejor. Somos vecinos har-
tos de ver como iba degradándose el barrio poco a poco (menos la Burgos, claro). Nos 
gusta nuestro barrio y sabemos que se puede mejorar.

Llevamos en el ADN la percepción de barrio, nos paramos con el vecino y echamos la 
parrafada. Hay que pagar el “precio” de entrar en el mundo político. NO con los veci-
nos, ni mucho menos, lo curioso es que son otros en nuestra misma situación, debe de 
ser que confunden un pleno con la Moncloa y sus aspiraciones políticas son otras. No es 
nuestro estilo... pero aprendemos rápido.
Esos mismos que decían que un pleno NO era un sálvame de luxe... ¡hay que ver cómo 
cambia el cuento!  Por respeto a nuestros votantes intentamos no entrar en ese juego, 
pero si jugamos podemos ser los mejores.

Votaremos a favor de lo que sea bueno para el ciudadano, lo contrario seria tirar piedras 
contra nosotros mismos. Respetar al prójimo no es callarse, ni actuar como niños si no 
te gusta su opinión, es hablar y llegar a entendimientos... Nadie es mejor que nadie res-
petemos y aceptemos sin imponer.

Queremos poner en conocimiento de nuestros vecinos varios temas:
La poca eficacia de la nueva empresa subcontratada de limpieza viaria y recogida selec-
tiva (reciclaje), las quejas visibles a través de fotografías y por escrito de la mala gestión, 
solo empezar un contrato con unas condiciones y una subida de los impuestos por un 
teórico mejor servicio. No se está realizando bien, por parte del consistorio se ha pedido 
un tiempo de “amolde” para la empresa encargada, no creemos que sea lícito que se em-
piece a trabajar, sin saber como hacerlo. Badia va a pagar más… Exigiremos un trabajo 
mejor, ya que es lo acordado y firmado con la empresa subcontratada. Seguiremos aten-
tos. Los encargados del mantenimiento en Badia no son los ciudadanos, los ciudadanos 
pagan sus impuestos para que se gestione, hay personas con cargo para salir a la calle 
y ver las deficiencias en nuestras calles. La “línea verde” no debe de ser una obligación 
para el ciudadano, una instancia tampoco. La obligación de tener en condiciones nues-
tro barrio es del consistorio y gestor de nuestro municipio. 

Otra preocupación cada día más molesta es el tema de los vehículos abandonados, des-
guazados o inutilizados, con ITV caducadas y posiblemente sin seguro, largo tiempo 
aparcados en un mismo lugar. Aparcar en Badia, se está volviendo una odisea, el proce-
so o protocolo para la retirada de estos vehículos, en Badia es muy complejo, nos pare-
ce innecesario, ya que por ley está totalmente prohibido el abandono de vehículos en la 
via pública o estar sin la ITV reglamentaria. Quizás se podría llegar a algún acuerdo con 
alguna empresa de grúas y crear un depósito de vehículos vigilado, para que no sean sa-
queados.

Un saludo, vecinos, estamos a vuestra disposición. Gracias.

ERC

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA LACRA DE NUESTRA SOCIEDAD

La violencia de género, está actualmente considerada por la OMS como uno de los mayores problemas in-
ternacionales de salud pública y reconocida como uno de los problemas más graves de la actual sociedad 
occidental.

Por tanto, desde ERC Badia consideramos que el día 25 de noviembre ha de ser un día especial de concili-
ación social, dejando claro que la violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser 
ciudadanas de segunda y participen de forma activa e igualitaria en el conjunto de la sociedad.

No obstante, no podemos considerar que este sea un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres. 
Las administraciones públicas, junto al conjunto de la sociedad en general, deben y tienen la obligación de 
participar en la erradicación de esta lacra social.

Este problema, ya no es un delito invisible, sino que produce un gran rechazo colectivo y social. Es Por estos 
motivos, que desde ERC Badia hacemos hincapié en la necesidad de este manifiesto en favor de las mujeres.

Para todas aquellas mujeres que independientemente de si son trabajadoras o están en el paro si son estu-
diantes o madres. Así como su edad, orientación sexual, identidad de género, de clase, procedencia o raza.

Por su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, por una justicia más igualitaria, por un trabajo digno y 
retribuido en igualdad de condiciones, salud y el derecho a una vivienda digna. 

Colectivos y entidades en favor de los derechos de la mujer han ido consiguiendo, a través de la fuerza colec-
tiva, abrir espacios dónde antes no había nada y logrando con ello pequeños cambios necesarios e imprescin-
dibles para toda sociedad que se digne a mejorar y evolucionar como tal. Pero pese a ello, las mujeres siguen 
estando marcadas por las desigualdades que el espacio patriarcal sigue controlando.

Para malestar de los diferentes colectivos y entidades feministas, la extrema derecha ha situado a las mujeres 
y a los emigrantes como objetivo prioritario para su odio y su ideología racial, patriarcal y fascista.

Desde ERC Badia, consideramos que, desde nuestra gran diversidad, racial o sexual, debemos tener una vida 
larga y digna.
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50è concurs d’aparadors 
per Nadal

En aquest concurs hi poden par-
ticipar tots els comerciants de la 
demarcació de la Cambra com 
és el nostre municipi i els apa-
radors hauran d’estar a punt, vi-
sibles i ben i l·luminats, el dia 
9 de desembre a fi que el jurat 
designat per la Cambra de Co-
merç de Sabadell, integrat per 
diferents experts en el sector del 
comerç al detall i un representat 
de la Cambra, puguin visitar-lo 
i avaluar el decorat. Les visites 
del jurat es faran del 9 al 20 de 
desembre de 2019 i les inscrip-
cions per participar al concurs 
es poden realitzar fins al dia 5 
de desembre de 2019 mitjan-
çant el lliurament de la butlleta 
complimentada, que trobareu a 

Un any més la Cambra de Comerç de Sabadell amb la col·laboració dels 

ajuntaments, de les associacions de comerciants i dels mercats de la co-

marca, organitza el tradicional Concurs d’Aparadors amb motiu de les festes 

de Nadal. Aquest concurs també dona un premi a la millor campanya nada-

lenca a les xarxes socials amb l’objectiu de promocionar aquest nou mitjà 

divulgatiu i que enguany celebra ja la seva sisena edició.

Tens un negoci i no 
pots continuar-hi?
Ets un comerciant de Badia 
del Vallès que no pots conti-
nuar amb el teu negoci perquè 
et jubiles, canvies de poble o 
simplement no vols continu-
ar amb aquest tipus d’activi-
tat? Des de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès us proposem 
i oferim que utilitzeu el servei 
de Reempresa on us ajudaran 
a cercar el millor relleu per al 
vostre negoci, així com també 
a calcular el seu valor a través 
d’un conjunt de mètodes que 
s’apliquen per aproximar el 
valor que pot tenir un negoci 
i que us servirà per oferir un 
preu de traspàs.

Reempresa és un servei gratu-
ït que treballa contínuament 
per afavorir el creixement de 

les empreses i evitar la pèrdua 
de llocs de treball, mitjançant 
una metodologia de treball 
“Make Place”, que consisteix 
en publicar l’anunci del teu 
negoci perquè les persones re-
emprenedores puguin trobar-
te tot preservant la confiden-
cialitat.

Des de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès t’animem a dema-
nar cita a Reempresa. Perso-
nal tècnic especialitzat t’aju-
darà a definir la teva proposta 
de traspàs i t’informarà dels 
passos a seguir per tancar un 
acord en positiu. També pots 
accedir a Reempresa des de la 
pàgina web de l’Ajuntament o 
directament a l’enllaç https://
www.reempresa.org/.

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
o també per e-mail: promoció@
cambrasabadell.org.

Els comerciants interessats en 
participar al premi de la Cambra 
a la millor campanya nadalenca 
en les xarxes socials 2019, hauran 
d’enviar la seva inscripció abans 
del dia 11 de gener de 2020. La 
inscripció s’haurà de fer per e-
mail adjuntant una memòria ex-
plicativa de la campanya i indi-
cant els enllaços corresponents 
per tal de poder-hi accedir per 
part del jurat.

A més del premi al millor apara-
dor de la comarca que concedeix 

la Cambra de Comerç de Saba-
dell, l’Ajuntament de Badia del 
Vallès atorgarà dos premis per al 
seu municipi, 300 euros per al 
millor aparador i 200 euros per 
al segon millor aparador de Badia 
del Vallès. 
 
Des de la regidoria de promo-
ció econòmica i comerç de 
l’Ajuntament de Badia del Va-
llès animem a participar a tots 
els comerciants del municipi 
dels diferents locals comercials 
i parades del mercat municipal, 
celebrant amb tots els comer-
ços de la comarca els 50 anys 
d’aquesta especial edició d’un 
concurs que ja és tradició du-
rant les festes de Nadal.
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El mercat municipal de Badia, un 
equipament de referència a la comarca

Situat al centre de Badia, el 
mercat municipal va ser cons-
truït l’any 1976 i es va inau-
gurar ara fa 42 anys, el 30 de 
setembre de 1977. L’edifici 
disposa de 3.779 metres qua-
drats, dividits en dues plantes 
i ofereix 908 metres quadrats 
de superfície de venda. La res-
ta de l’espai es distribueix entre 
456 metres del moll de càrrega 
i descàrrega, 520 metres de ma-
gatzem i càmeres i, la resta, de-
dicats a passadissos, escales, ser-
veis i despatxos.

El mercat disposa de 173 nú-
meros, cadascun d’ells, de 5,25 
metres quadrats, si bé algunes 
parades ocupen més d’un nú-
mero, per necessitats d’espai.

El centre disposa d’aire condi-
cionat amb bomba de calor i, 
entre els serveis, té dos munta-
càrregues i ofereix aparcament 
extern i lliure per a les persones 
que hi compren.

Construït l’any 1976, el mercat municipal de Badia del Vallès s’ha convertit en un referent del comerç de proximitat a la comarca, 

on van a fer les seves compres clients provinents de poblacions com Sabadell, Cerdanyola, Sant Quirze, Barberà i, fins i tot, de 

Barcelona. La relació qualitat-preu de la seva oferta és un dels principals atractius.

Entre les millores que s’han dut 
a terme, dins d’un pla a qua-
tre anys amb la Diputació de 
Barcelona, hi ha la reparació de 
la coberta i el terra, les càme-
res de fruita, congelats i peix, 
el tancament dels vidres, i els 
desaigües de les parades i la i 

l·luminació de la primera plan-
ta. Darrerament també s’ha fet 
un obrador nou, on es realitza el 
especejament de les carns.

L’Ajuntament està estudiant la 
millora de l’equipament per so-
lucionar els darrers problemes 

d’estanquitat de la coberta i 
els vidres que s’han detectat 
en episodis de pluges torrenci-
als, per evitar que torni a ha-
ver inundacions de les parades 
i assegurar que els comerciants 
poden realitzar la seva activitat 
amb totes les garanties.

L’horari d’atenció al públic és di-
lluns, de 7.30 a 13 hores; dimarts, 
dimecres i dijous, de 7.30 a 14 ho-
res, divendres, de 7.30 a 20.30 ho-
res, i dissabte, de 7.30-14.20 ho-
res. Vine al mercat i gaudeix d’un 
equipament comercial de referèn-
cia per comprar el teu menjar!
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La Celia Berbel va arribar, fa 
40 anys, al mercat de Badia per 
ajudar la seva mare, que tenia 
una parada dedicada a la venda 
d’ous. Poc després, va decidir 
deixar de treballar a la fàbrica 
on era i guanyar-se el seu futur 
treballant en el mercat, als nú-
meros 127 i 128, on encara hi 
és la parada Celia, de venda de 
llaminadures i fruits secs. His-
tòria viva de Badia, ens recorda 
alguns dels moments de qua-
ranta anys de dedicació.

Com vas arribar a treballar al 
mercat de Badia?
En un primer moment, va ser 
ajudant la mare. Tenia una pa-
rada de venda d’ous i vaig veure 
que m’agradava molt més ser al 
mercat que continuar a la fàbri-
ca on era. A la fàbrica tornava 
de treballar amb una bata bruta 
i vaig decidir que al mercat ani-
ria de carrer. He anat a treba-
llar amb minifaldilla, amb ta-
lons d’agulla, cada dia amb un 
conjunt diferent, res a veure de 
com havia d’anar a la fàbrica. 

La teva botiga de llaminadu-
res és tota una institució.
Al principi vaig tenir una 

“Treballant al mercat he aconseguit molta 
felicitat, la gent m’ha donat el seu afecte”

CELIA BERBEL

Responsable de la parada de llaminadures Celia, del mercat de Badia, durant gairebé 40 anys, ha estat la creadora dels xecs 

regals del mercat. Aquest any ha deixat la seva parada.

parada de carn, però m’agra-
dava menys aquest producte. 
Als 26 anys, vaig tenir una filla 
però se’n va morir. I vaig tancar 
la parada de la carn i em vaig 
dedicar al món infantil, de les 
llaminadures, perquè sentia que 
m’agradava molt més. I, des de 
llavors. 
Després de quaranta anys he 
arribat a formar part del pai-
satge de Badia. Fa poc, una se-
nyora em deia “no pots marxar, 
la meva mare em portava a la 
teva parada; després, vaig por-
tar la meva filla i ara, mira’m, 
aquí estic amb la neta”. I la ve-
ritat és que m’ha costat marxar, 
perquè al mercat he aconse-
guit molta felicitat; molta gent 
m’ha donat el seu escalf. Pen-
sa, que, quan vaig decidir que 
ja era hora de deixar-ho, fins i 
tot vaig tenir un episodi d’ansi-
etat. Quan vaig anar al metge i 
em va preguntar què em passa-
va, li vaig dir “vinc per un ex-
cés d’amor”.

Tinc entès que el format de la 
teva botiga va ser una novetat.
Va ser una novetat en els mer-
cats. Em vaig inspirar en una 
botiga d’un centre comercial. 

El fet de tenir els productes a 
granel, en calaixos, i amb pin-
ces, perquè la gent els agafés, va 
sorprendre en un primer mo-
ment. A la part de dalt, hi ha 
les llaminadures, i a la banda 
baixa, els fruits secs. Fins i tot 
va venir gent a veure com havia 
organitzat la parada per muntar 
de similars en altres mercats. 

Però també vas innovar amb 
els xecs regal del mercat.
Fa uns set anys s’estaven mirant 
formes de potenciar que vin-
guessin clients a comprar. Va 
haver-hi una reunió, a la que 
no vaig poder assistir i es van 
proposar iniciatives com anun-
ciar el mercat als autobusos o 
portar un grup a tocar dins del 
mercat. Vaig reflexionar i els 
vaig proposar que per què no 
fèiem servir els diners desti-
nats a aquestes iniciatives a fer 
un sorteig entre els clients i do-
nar un txec regal cada setmana. 
Vaig pensar que, que et toqui 
un txec per 100 euros per com-
prar en el mercat és una de les 
millors maneres de donar algu-
na cosa que, a més, reverteix en 
un bé també en els paradistes, 
ja que el premi es queda en el 

mercat. Als companys del mer-
cat els va agradar molt la idea 
i, des de llavors, s’està duent a 
terme.
Un dels moments més emoci-
onants que recordo de la meva 
vida en el mercat va ser un cop, 
fa uns 5 anys, que vam trucar 
a la guanyadora del xec. Quan 
li vaig donar la notícia, es va 
emocionar i em va explicar que 
no tenia diners per acabar el 
mes, que aquest obsequi ajuda-
ria la seva família a seguir enda-
vant i que sentia que era com 
una mena d’àngel. Va ser un 
moment que em va tocar molt. 

Com veus el mercat de Badia?
És meravellós. Sempre l’he re-
comanat. El peix i la carn que 
ofereixen és magnífic. Visc a 
Sabadell però continuo com-
prant-hi perquè és un molt 
bon producte i, a més, oferei-
xen preus i qualitats per a tot-
hom. A més, la seva oferta co-
mercial és ara molt variada, 
perquè també tens roba i una 
bugaderia. La insta l·lació tam-
bé té molta lluminositat, així 
que em sembla un gran mer-
cat. Quan em trobo amb els 
meus antics clients m’hi sento 
com a casa.


