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Cambiar bañera por plato de
ducha carga mineral,
antideslizante. 200 x 70 cm
Retirada runa.
Elimina riesgo de caída

En solo 24h
Por solo 599€
Montar mampara cristal
de seguridad 6 mm,
desde 450€

c/ Enrique Granados, 35 Local 4 · Barberà del Vallès
Reforma integral
de cocina.

Desde 3500€
En solo 5 días
Presupuesto
gratis
platdutxa@gmail.com · www.dutxaplat.com
622 269 815 · 681 656 714 · 93 146 96 33
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Nou aparcament del Mercat Municipal
El 26 de gener es va obrir el nou aparcament a l’entorn del Mercat Municipal. La
nova ordenació de l’espai contempla un
canvi de sentit de circulació: el carrer La
Manxa ha passat a ser de sentit únic. Per
accedir a l’aparcament del mercat, els vehicles han d’entrar per avinguda de Via de la
Plata i sortir pel carrer Bètica.
Amb aquesta modificació en el sentit de circulació es pacifica l’entorn del mercat i es
fa més segura la circulació de vehicles i de
persones a tota la zona del mercat. Un cop
finalitzat l’asfaltat i el pintat de tota la zona,
els vehicles poden estacionar dins de les places marcades i han de respectar en tot moment el sentit de circulació indicat a terra.
Les places de la fotolinera, d’aparcament per a tots els vehicles fins a la seva
posada en marxa
Hi ha 4 places d’aparcament pintades de
color verd que seran les places de la fotolinera que instal·larà pròximament l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. La fotolinera és una instal·lació que converteix
l’energia solar en electricitat mitjançant
plaques fotovoltàiques i que recarregarà
vehicles elèctrics.
Fins a la seva posada en marxa, es permet
l’aparcament de tot tipus de vehicles. Un
cop s’instal·li la pèrgola fotovoltaica i els
carregadors, aquestes 4 places estaran reservades per als vehicles amb motor elèctric.
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Rehabilitació integral del Casal de Gent Gran
El Casal de Gent Gran de Badia del Vallès està tancat per obres de millora de la instal·lació, fins al mes de març.
Concretament, s’està fent una actuació integral de millora de la climatització, la il·luminació, la instal·lació elèctrica i
els serveis, així com els espais interiors.
Amb la reforma es vol millorar
l’eficiència i la capacitat de les
instal·lacions, pel que fa a les condicions de benestar i el confort
tèrmic de les persones usuàries del
servei. L’abast d’aquest projecte
contempla la remodelació de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, les instal·lacions contra
incendis, la reforma integral dels
banys i serveis, inclosa la lampisteria, i la nova instal·lació de clima
i ventilació.
Als espais polivalents de la planta
baixa s’instal·larà un sistema centralitzat de climatització amb cabal
de refrigerant variable que permetrà triar les condicions de funcionament de cada unitat interior.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica,
es canviarà totalment per millorar la

seva capacitat i seguretat. Totes les
lluminàries seran d’elevada eficiència
energètica i estaran equipades principalment amb llums de tipus LED.
Respecte als serveis, s’adequaran
el d’homes, el de dones i el de les
persones usuàries de la petanca.
En tots els casos, s’instal·larà un
nou paviment i revestiment de
rajoles ceràmiques, noves portes, es canviaran tots els sanitaris
i es col·locaran elements d’adaptació per a persones amb diversitat funcional. També es pintaran
i rehabilitaran les sales interiors
del Casal i es milloraran els accessos i tancaments dels espais.
El pressupost d’execució per a
totes aquestes actuacions de millora previstes al projecte és de
227.607,40 euros.

Infraestructures
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Pla director per a la substitució integral
de la xarxa d’aigua i obertura imminent
d’un punt d’atenció al públic
L'Ajuntament de Badia i Agbar es van reunir a finals de gener per acordar la redacció d'un
pla director de la xarxa de distribució d'aigua a Badia i l'obertura imminent de la nova oficina d'atenció al públic, que
s'ubicarà a l'edifici de l'Ajuntament. En la reunió van participar l'alcaldessa, Eva Menor; el
primer tinent d'alcaldessa, Rafael Moya; el gerent territorial
d'Agbar, Josep Maria Montserrat, i el cap de Distribució, Isaac
Sánchez.
Eina estratègica per a una
nova xarxa d'aigua
El pla director serà l'eina estratègica per conèixer l'estat de
la xarxa de distribució a tot el

municipi i permetrà planificar la
retirada i la substitució integral
de la xarxa actual, de fibrociment. El pla director quantificarà el cost total de la intervenció
i dissenyarà la planificació dels
treballs necessaris per substituir la xarxa a tot el municipi.
L'Ajuntament i Agbar cofinançaran la redacció d'aquest pla.
Imminent obertura d'un
punt d'atenció al client, a
l'Ajuntament
A la reunió també s'ha acordat
la imminent obertura d'un nou
punt d'atenció al client per facilitar atenció presencial a la ciutadania. Aquest punt d'atenció
s'ubicarà a l'edifici de l'Ajuntament.

Amb els acords arribats en aquesta reunió, es volen iniciar els treballs per oferir una nova xarxa

de distribució a tota la població
i així reduir el nombre d'incidències, a més de recuperar l'atenció

presencial per facilitar a la ciutadania la realització de les gestions
relatives al servei d'aigua.
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Badia reviu el Carnaval amb una
gran participació popular
Badia va viure el Carnaval de divendres 25 al diumenge 27 de febrer amb tres propostes per a totes les edats i que van
registrar una gran participació popular. També el Mercat de Badia es va sumar a les festivitats divendres a la tarda.
El Carnaval escolar obre les
festivitats
Divendres, a partir de les 15
hores, les comparses de les escoles Las Seguidillas, La Sardana i La Jota van omplir l'av.
de Burgos de diversió amb disfresses molt elaborades i plenes
d'imaginació. El públic també es va sumar a la celebració,
aplaudint la rua i assistint amb
moltes disfresses.

l'alcaldessa, Eva Menor, i per la
regidora de Cultura, María José
Infante. Pel que fa a les comparses, el primer premi va ser
per "Les Converse de Badia", i
el segon, per a “Les Civilitzacions”. La millor coreografia va
ser per “La Bella i La Bestia”, i
el segon premi, per a “El Gran
Showman”. Finalment, el premi a la millor disfressa individual va ser per a “La Loteria”.

Mercat de Carnaval
A la tarda, el Mercat de Badia
també va organitzar la seva festivitat de Carnestoltes, amb
animació fora i dins del recinte i amb un concurs de disfresses que oferia vals per adquirir
productes del mercat, amb la
col·laboració de l'Ajuntament i
la Diputació de Barcelona i el
patrocini de Fantasy Park.

Gran assistència al Carnaval
infantil i familiar
L'acte final de les festivitats, el
Carnaval infantil i familiar, es
va celebrar diumenge al matí,
al Parc de Joan Oliver, que es
va convertir en una gran sala
de jocs amb elements per jugar i taller d’activitats que van
aplegar un gran nombre de famílies, que volien aprofitar el
bon temps per gaudir de l'activitat. També va tenir lloc un
concurs de disfresses per a famílies i individual, amb premis lliurats per l'alcaldessa i
el tinent d'alcaldessa cinquè,
Iván Sanz. El premi per a la família va ser per a la comparsa
“La Patrulla Canina”, i l'individual, per a “El Moai”, una
d'un gegant animat, creat amb
capses de cartó. El públic es va
poder riure amb les desventures del pallasso Tasta Circ,
que va oferir un espectacle que
combinava humor amb jocs
malabars.

Animació, al Carnaval popular
El Carnaval popular va protagonitzar la tarda de dissabte, amb una rua molt animada que va recórrer tota Badia.
La festa va continuar al Parc
de Joan Oliver, amb l'actuació
musical del grup Doble Cara,
que va oferir un concert farcit
d'èxits des dels anys 60 fins a
l'actualitat. A l'escenari es va
organitzar el lliurament de
premis per a les millors comparses i per a la millor coreografia, que van ser lliurats per

Cultura

Cultura
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La Generalitat reactiva la rehabilitació
dels edificis d’estrella i lineals de Badia
La Generalitat reactiva la rehabilitació dels blocs d’estrella i
lineals de Badia del Vallès que
quedaven pendents de condicionar. Es tracta de 31 blocs
on cal retirar les galeries exteriors, construïdes amb amiant, i substituir-les per balcons. Aquest anunci el va fer la
consellera de Drets Socials de
la Generalitat, Violant Cervera, en una visita que va tenir
lloc dijous 17 de febrer, conjuntament amb l’alcaldessa,
Eva Menor, i representants de
l’Associació de Veïns. El mateix dia de la visita es va signar l’acord de rehabilitació del
bloc d’Algarve, 9 amb el president de la seva comunitat,
Francesc Cubells.

La previsió de la conselleria és
destinar-hi un total de 19 milions d’euros i que aquest 2022 es
treballi en els tres primers blocs,
amb una durada dels treballs
d’uns 8 mesos per cada un dels
edificis. La consellera ha anunciat que té previst que cada any es
puguin rehabilitar 5 edificis, fins
a finalitzar els 31 blocs d’aquesta tipologia que estan pendents.
L’actuació se suma al compromís
del Govern per a retirar l’amiant
de tots els habitatges de Badia.
L’Agència de l’Habitatge assumeix
el 75% del cost de les obres
Per a aquesta rehabilitació,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya assumeix el 75% del

cost de l’obra i el 25% anirà a
càrrec dels veïns, que podran finançar les obres mitjançant la
convocatòria de préstecs bonificats que ofereix l’Institut Català de Finances (ICF) a les Comunitats de Propietaris, per tal
que puguin executar les obres
de rehabilitació. El dia de la visita es va firmar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge i la
Comunitat de Propietaris del
carrer Algarve, 9, el primer després de la reactivació d’aquest
programa, per iniciar les obres
durant aquest any.
El cost pressupostat per l’Agència de l’Habitatge és d’uns
650.000 euros per als blocs
d’estrella i d’uns 250.000 euros
per als blocs lineals, dels quals
l’Agència de l’Habitatge pagarà
el 75% del total i la resta l’assumirà la Comunitat de Propietaris. Els veïns podran finançar
a 15 anys la seva part amb un
préstec al 0% d’interès i que suposarà un pagament aproximat
d’uns 31 euros mensuals per
habitatge.
Reactivació després de 9 anys
El 2006 es va començar a intervenir en els primers blocs, però
no hi va haver continuïtat per
la crisi econòmica, que va frenar el projecte durant 9 anys.
“Ara reprenem les obres de remodelació dels balcons i galeries, que estan en molt mal estat”, va destacar Cervera en la
visita als edificis. La remodelació que arrenca aquest 2022
continuarà els anys vinents,
amb la previsió d’actuar en cinc
edificis cada any fins a completar la totalitat dels blocs amb tipologies d’estrella i lineal. “En
els anys vinents podrem dir que
Badia té les condicions per viure-hi”, va afegir Cervera.
“És una bona notícia que la Generalitat torni a intervenir en el
parc d’habitatges, i ho celebrem,
de la mateixa manera que ho
hem fet amb el compromís de
retirar tot l’amiant, donat que la
realitat urbana residencial és la
nostra principal riquesa”, va indicar l’alcaldessa, Eva Menor.
El passat mes de novembre el
president de la Generalitat,

Pere Aragonès, va anunciar que
el Govern invertirà 4,5 milions
d’euros per treure l’amiant de
tots els habitatges del municipi
abans del 2025. Això implicarà
actuar en 200 blocs de la ciutat,
un fet que, segons l’alcaldessa,
permetrà treure d’una vegada
per totes l’amiant de les vides
dels veïns de Badia.
Demanda d’una residència per
a la gent gran i del finançament
adequat dels serveis socials
Durant la seva visita, la consellera, que va signar al llibre
d’honor del municipi, es va

reunir amb l’alcaldessa, que
li va lliurar un informe amb
les necessitats més urgents de
la població, com la posada en
marxa d’una residència per a
la gent gran i un finançament
adequat dels serveis socials del
municipi que tingui en compte
les especificitats de la població.
També a la sortida de la reunió
i de la posterior trobada amb
els grups polítics del consistori,
representants del grup progeriàtric li van lliurar a la consellera
un dossier amb la seva petició
d’una residència per a la gent
gran de Badia.
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La cultura i l’acció social, protagonistes
de la XIII Festa de la Llengua Materna
El mes de febrer Badia va viure la XIII edició de la Festa de la Llengua Materna. L’acte central, la xerrada de l’escriptora
afganesa Nadia Ghulam, va oferir un emocionant al·legat en defensa de la cultura i de l’acció social.
Dilluns, 21 de febrer, es va commemorar el Dia Internacional de
la Llengua Materna, que pretén
visibilitzar la diversitat lingüística i la riquesa cultural que suposa compartir aquest patrimoni.
La nostra ciutat participa des de
fa 13 anys en aquesta diada amb
diverses actuacions que s’organitzen des de les escoles, instituts, entitats, l’Ajuntament, la Biblioteca
Vicente Aleixandre i el Servei Local de Català.
El dijous 10 de febrer, alumnes
dels cursos de català del SLC de
Badia i alumnes del Centre de
Formació de Persones Adultes
(CFA) van participar en l’activitat
Un món de llengües a Badia! Van
escriure als vidres de l’Auditori salutacions en la seva llengua materna: amazic, italià, àrab, romanès, búlgar, català, castellà, anglès,
sard, quítxua, rus, suec, alemany,
ucraïnès, persa, francès i flamenc.
També, fruit de la col·laboració
entre el Punt Òmnia de Badia i el
Servei Local de Català, s’ha elaborat un vídeo on es poden escoltar
les diferents llengües maternes de
l’alumnat dels cursos de català.
El dimarts 15 de febrer, Nadia
Ghulam van fer una xerrada sobre
el seu llibre La primera estrella del
vespre, que va llegir l’alumnat dels
cursos de català i membres dels diferents clubs de lectura de la població. L’autora va parlar de la delicada situació que viu el seu país,

l’Afganistan i particularment, va
fer referència al patiment i a la falta
de llibertat de les dones. La xerrada, presentada per l’alcaldessa, Eva
Menor, era oberta a tota la població. Hi van assistir més de 90 persones, entre elles, alumnes de 3r i
4t de l’ESO de l’Institut Federica Montseny i alumnes del CFA
de Badia. Al vestíbul de l’Auditori, les persones que van assistir a la
xerrada van poder consultar dades
sobre els diferents països d’origen
de la població de Badia i sobre la
procedència i les llengües que parla
l’alumnat dels cursos de català.
L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Federica Montseny va treballar a l’aula diferents aspectes
sobre diversitat lingüística: van
fer un recompte de les diferents
llengües maternes que parlen i
van debatre sobre si era un problema, o no, parlar llengües diferents pel que fa a l’aprenentatge
o a les relacions socials. També
van veure el reportatge de TV3
La força de Babel, que els va permetre reflexionar i parlar sobre
els beneficis del multilingüisme,
i com és viure a Badia i aprendre
a l’institut, envoltats de diferents
cultures i de diferents llengües.
A més, van posar de manifest el
valor del saber català i de la importància que té parlar-lo sense
complexos i sense menystenir-lo.
A més, després d’haver assistit a
la xerrada de la Nadia Ghulam,
van explicar aquesta participació

en el web de l’institut: https://
agora.xtec.cat/iesfedericamontseny/
A la biblioteca de l’escola La Sardana, l’alumnat de Cicle Inicial va llegir el conte Benvinguts, de Barroux.
Després de reflexionar sobre l’acolliment i la importància de compartir,
van fer un mural entre amb el títol
del llibre en les diferents llengües
que parlen: català, castellà, romanó, àrab i anglès. El podeu veure a:
https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/benvinguts/

El divendres 18, va tenir lloc a la
Biblioteca Vicente Aleixandre la
sessió de conta contes Mon món
de contes, a càrrec d’Íngrid Domingo i adreçada als infants, amb
contes de diferents països.
La commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna,
aprovada per la Conferència General de la Unesco, el novembre
de 1999, té com a objectiu promoure i protegir el multilingüisme i la diversitat cultural, i neix en
record dels estudiants i activistes

pakistanesos que el 21 de febrer
de 1952 van ser assassinats a trets
per la policia quan es manifestaven a Dhaka (actualment Bangladesh) en favor de la seva llengua, el
bangla. Enguany, el tema del Dia
Internacional de la Llengua Materna és “L’ús de la tecnologia per
a l’aprenentatge multilingüe: desafiaments i oportunitats”, per reflexionar sobre el paper de la tecnologia en l’avenç de l’educació
multilingüe i per donar suport a
un ensenyament i un aprenentatge
de qualitat per a tothom.
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Canvis en l’oferta educativa a Badia del Vallès
Davant dels canvis demogràfics de la nostra població i les necessitats detectades per enfortir l’oferta educativa de la nostra ciutat
en les diferents etapes, el Departament d’Educació de la Generalitat ha mantingut amb l’Ajuntament, les direccions dels centres
educatius i els representants de les famílies una sèrie de trobades per plantejar els possibles escenaris de futur.
Des de l'Ajuntament, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i des de les
AFAS, volem vetllar perquè la
població infantil, adolescent i
jove tingui les millors oportunitats educatives per garantir el
seu èxit escolar.
Els dies vinents, s'aprovarà a
la Taula Local de Planificació
educativa de Badia del Vallès
un seguit de canvis relacionats
amb l'oferta educativa del municipi, que s'aniran aplicant
progressivament durant els cursos vinents.
Els objectius de la proposta
d'oferta educativa són:
• L'enfortiment dels batxillerats: per garantir que l'alumnat pugui portar a terme totes les assignatures en format
presencial.
• L'ampliació de l'oferta de
l'FP per tal que l'Institut Badia del Vallès esdevingui un
centre de Formació Professional referent al Vallès Occidental.

• Oferir dos models educatius diferents: un institut escola i un centre de Primària
amb adscripció directa a un
institut.

l'antiga escola La Muñeira i actual escola Las Seguidillas, fruit
de la fusió de l'escola La Sardana i Las Seguidillas, amb oferta
de dues línies.

En aquest sentit, es proposarà que, per al curs 2022-2023,
l'oferta serà la següent:

S'ampliarà l'oferta d'FP a
l'Institut Badia a partir d'un
estudi de les necessitats de famílies professionals a la comarca. L'Institut Federica
Montseny tornarà a oferir 2
grups d'ESO.

• P3: s'oferiran 2 grups a La
Jota, 1 grup a La Sardana i 1
grup a Las Seguidillas.
• Secundària (1r ESO): s'oferiran 0 grups a l'Institut Badia i 4 grups a l'Institut Federica Montseny.
• Postobligatoria: el punt anterior permet el creixement
natural de la FP Bàsica i del
CFGM de Guia en el Medi
Natural i de Temps de Lleure
que es van iniciar aquest curs
2021-2022.
Es preveu, per al curs 20232024, la creació d'un institut
escola als edificis de les actuals escoles La Jota i La Sardana,
amb oferta de dues línies per
curs i la creació d'un nou centre de Primària als edificis de

El departament d’Educació farà
les inversions necessàries als
edificis perquè els centres educatius tinguin els espais adients
per acollir aquests canvis.
Aquest procés, tot i que és
complex i ambiciós, suposarà
una millora en l'oferta educativa de la ciutat.
Per explicar aquests canvis,
aclarir dubtes i sentir la veu de
les famílies, es van planificar
unes reunions amb els responsables del Departament d'Educació, les direccions dels centres
educatius i l'Ajuntament.

Aquestes reunions s’han dut a terme durant el mes de gener, per a
les famílies de cada centre educatiu que tinguin fills/es que cursin
6è de Primària. Per a les famílies

que tinguin fills/es que cursin
Educació Infantil, Cicle Inicial,
Cicle Mitjà i Superior, les reunions informatives es van dur a terme als mesos de gener i febrer.
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Correus mantindrà la distribució
postal des de l’oficina de Badia
Correus ha anunciat que mantindrà el servei de distribució de
correspondència i paqueteria des
de l’oficina de Badia del Vallès.
Aquesta decisió ha estat explicada després que el Ple Municipal,
celebrat el 26 de gener, aprovés
per unanimitat una moció d’alcaldia perquè, d’una banda, es
mantinguin els llocs de treball
suprimits a l’oficina de correus
de Badia del Vallès i es preservin les condicions laborals de les
persones treballadores i, d’altra
banda, perquè la ciutadania pugui gaudir del servei postal amb
la millor qualitat possible.
Aquesta moció neix després que
l’alcaldessa Eva Menor mantingués diverses reunions. Es va reunir amb els treballadors afectats
i amb els representants sindicals
d’UGT i CCOO. També va tenir lloc una concentració a la

porta de l’oficina de Correus a
Badia del Vallès, en defensa de
la qualitat del servei i dels drets
laborals de les persones que hi
treballen, amb la participació de
diferents representants sindicals,
polítics, socials i ciutadans i ciutadanes del municipi.
Eva Menor va tenir coneixement a principis de gener que
Correus tenia previst dur a terme una reorganització del servei
passant els repartidors de Badia
del Vallès a Barberà del Vallès i
suprimint una de les cinc seccions postals de la ciutat, l’1 de febrer.
Arran d’aquesta comunicació,
l’alcaldessa es va reunir amb la
responsable de distribució de
zona, la qual va assegurar que
aquesta mesura no afectaria el
servei que es presta a Badia. No

obstant aquesta versió no coincidia amb la de les persones treballadores de l’oficina de Badia
i les representacions sindicals,
ja que van manifestar, a l’Ajuntament, que existien evidències
que les noves mesures afectarien la qualitat del servei i repercutirien en els drets dels treballadors i treballadores.
“A conseqüència d’aquestes
decisions, amb tota seguretat,
els serveis de distribució postal prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment
baixarien la seva qualitat dràsticament, amb el consegüent
perjudici per a la ciutadania i
empresaris/àries de la nostra
població”, va declarar l’alcaldessa. A més “en cap moment
ens van consultar o informar
per cap via a l’Ajuntament, es
van limitar a notificar-nos fa

uns dies, que es feia efectiva la
mesura” va afegit l’edil en unes
declaracions.
Després de l’aprovació de la moció pel Ple de l’Ajuntament i de
la concentració davant de l’oficina de Correus, aquest organisme

va informar que mantindria el
servei com fins ara. Els sindicats
van fer arribar una comunicació agraint la conscienciació del
consistori i la mobilització ciutadana que han fet que Correus
descartés el pla inicial de modificació del servei.
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Badia commemora el Dia Internacional de la
Dona amb una sèrie d’activitats el mes de març
Badia del Vallès organitza, durant el mes de març, una àmplia oferta d’activitats per commemorar el Dia Internacional de la
Dona, el 8 de març. A la nostra població, l’acte principal tindrà lloc el dimecres 9 de març a la plaça de l’Ajuntament.
Badia organitza el certamen audiovisual TikTok de vídeos amb
el lema “rodant per la igualtat”.
La recepció de vídeos a concurs
estarà oberta fins al 13 de març.
Ampliarem la informació sobre
aquest concurs al web i les xarxes
municipals.
El 28 de febrer es va inaugurar l’exposició “Amparo Poch y Gascón,
el compromís d’una dona lliure”,
que durarà fins al 10 de març a
la Biblioteca Vicente Aleixandre.
L’exposició està organitzada per
l’entitat Trenquem El Silenci.
El 4 de març a les 18 hores es presentarà l’Àgora Feminista a la Biblioteca de Badia. A les 18.15 hores, s’hi projectaran curtmetratges
dirigits per dones.
Per als dies 8 i 9 de març, Ràdio
Badia emetrà el podcast de la lectura dramatitzada de Cartes Impertinents, de Maria Aurèlia Capmany. Aquesta lectura es realitza
gràcies a la col·laboració del Servei Local de Català, Ràdio Badia i
Trenquem El Silenci.

Celebració del Dia Internacional de la Dona a Badia, el 9 de
març
El 9 de març, a partir de les 17
hores, tindrà lloc l’acte central del
Dia Internacional de la Dona, a la
plaça de l’Ajuntament. Hi haurà
tallers, photocall, mostra artística
i esportiva, i la presentació institucional i la lectura del manifest.
Del 10 al 25 de març, el vestíbul
de la Biblioteca albergarà l’exposició “Cicatrius compartides”, organitzada per La Lliga dels Drets
dels Pobles.
El 13 de març, a les 12 hores,
l’edifici Antonio Machado i els
jardins exteriors acolliran l’exhibició i taller de Bollywood i el vermut organitzats per Dones per la
Igualtat. Els tiquets, a 1 euro, es
poden aconseguir a Estètica Màrmara i Merceria M. Luisa.
Dins del cicle Cinema i Dones, el 15 de març a les 18 hores
es projectarà “Una cuestión de
genero” a la Biblioteca Vicente

Aleixandre, una activitat organitzada per Trenquem el Silenci.
El 18 de març, a les 18 hores, a
la Biblioteca es projectarà el documental “Uchungu Na Tumaini, crònica del dolor i l’esperança”, amb debat a càrrec de Josep
Ramon Giménez, de la Lliga dels
Drets dels Pobles.
El 26 de març, a les 12 hores es
farà l’activitat “Badia reconeix
les dones que fan història”, organitzada per Trenquem el Silenci,
amb la inauguració de les plaques
a les diferents placetes amb nom
de dona, a ritme d’una batucada.
El recorregut començarà a la plaça
de la Dona.
A banda de totes aquestes activitats, hi haurà sessions de contes a
1r d’ESO, pel col·lectiu (S)Expertes i la campanya “Verdad Verdadera”, organitzada per Dones per
la Igualtat.
Anirem ampliant la informació
d’aquestes activitats al web i a les
xarxes socials municipals.
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Comencen les obres per millorar la
connexió entre Badia i la UAB
Han començat les obres del
nou traçat de connexió entre Badia del Vallès i la UAB,
que serà independent per a vianants i ciclistes, més accessible, amb desnivells més suaus,
i amb millor il·luminació. Els
treballs tenen una durada prevista de 5 mesos i contemplen
la instal·lació d'una nova passera sobre el Riu Sec, paral·lela
a l'actual. Les obres, amb un
pressupost de 845.813,99 euros
(IVA inclòs), estan cofinançades per l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i pels fons FEDER
de la Unió Europea.
La connexió que parteix de l'Av.
de la Mediterrània, a l'altura del
Parc de la 2a República i que arriba a l'aparcament de la UAB,
és la via més ràpida per vianants
i ciclistes entre l'estació de Barberà del Vallès i la universitat i
l'únic accés que connecta actualment Badia del Vallès i la UAB.
Fins ara, els desnivells que presentava en els seus 700 metres
de recorregut dificultaven la circulació amb bicicleta, i la manca de separació entre vianants i
ciclistes la feia inadequada per al
seu ús compartit. El nou traçat
farà la connexió més accessible
i agradable per als vianants i fomentarà l'ús de la bicicleta.
Una petició de l'Ajuntament
de l'any 2018
Aquest traçat pertany a la xarxa pedalable metropolitana Bicivia, i la seva millora està inclosa en el pla de mobilitat

sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2020-2023 i
en el seu pla d'inversions metropolità. L'actuació dóna resposta a una petició que l'alcaldessa,
Eva Menor, va fer a l'AMB el 5
d'octubre de 2018 mitjançant
una carta en què, juntament
amb els ajuntaments de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma
de Barcelona, demanava "que
s'estudiïn les possibles solucions tècniques i la seva viabilitat,
i que es gestionin els recursos

necessaris per poder arribar a fer
efectiva la continuïtat adequada
a tota la xarxa projectada a l'entorn descrit". 4 anys després, la
petició es converteix en realitat.
Més accessible i amb millor
il·luminació
Els treballs previs han començat per part d'Excavaciones
y Construcciones Benjumea,
S.A., que és l'empresa adjudicatària. Entre els treballs previstos, s'instal·larà sobre el riu

Sec una nova passera de 30,55
metres, adjacent a l'actual, que
permetrà eixamplar l'amplada
d'aquest tram fins als 4,38 metres i segregar la circulació de
vianants i ciclistes.
Amb les obres es construirà una
pista pedalable més accessible, ja
que el pendent actual podia arribar en alguns trams fins al 22%,
amb un desnivell de 40 metres,
i s'aconseguirà la segregació dels
recorreguts de vianants i ciclistes i la millora general del ferm,

dotant-lo de nusos d'encreuament i trams esglaonats d'escales i rampes.
També es millorarà l'enllumenat
de tot el traçat. Es dotarà de dues
línies d'enllumenat amb bàculs,
columnes i lluminàries LED
d'alta eficiència energètica.
El projecte preveu mantenir la
pràctica totalitat de l’arbrat, es farà
neteja i esbrossada de tot el recorregut i se sembraran talussos i terraplenats per fer-lo més agradable.
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El ple aprova per unanimitat el Pla d’Igualtat
Comunitari i una moció d’Alcaldia en
defensa del servei de Correus a Badia
El Ple Municipal va aprovar per unanimitat, en la seva sessió de gener, el Pla d’Igualtat Comunitari de Badia del Vallès i la moció
d’Alcaldia en defensa del servei de Correus a la ciutat. A la sessió també es van aprovar el Pla supramunicipal de la qualitat de
l’aire i del Pla d’acció de qualitat acústica, entre altres temes.
Abans de començar el ple, l’alcaldessa, Eva Menor, va anunciar que
les regidores Nerea Garcia i Montse Jiménez i el regidor Antonio
García excusaven la seva presència.
Es va votar incloure una moció en
defensa del servei públic de Correus en l’ordre del dia, fet que es va
aprovar per unanimitat.
El primer punt era l’aprovació de
les actes de les sessions anteriors, i
es va aprovar per assentiment.
A continuació, es va proposar
convalidar el decret d’alcaldia de
suspensió del contracte de servei
de bar del Poliesportiu vell mentre durin les obres. El regidor socialista Rafael Moya va explicar
que el servei es podria suspendre
o resoldre i que es va decidir suspendre’l perquè pugui reprendre
l’activitat, amb el temps pendent
de contracte, quan es reobri la
instal·lació. El punt es va aprovar
amb el vot favorable del grup Socialista i l’abstenció de la resta de
grups.
Aprovat per unanimitat el Pla
d’Igualtat Comunitari de Badia
del Vallès
El següent punt era sotmetre a votació l’aprovació del Pla d’Igualtat
Comunitari de Badia. La regidora María José Granados va explicar que continuen els assassinats
de dones per les seves parelles i exparelles i que Badia ha sofert un
boicot constant de les accions de
l’àrea d’Igualtat, i va indicar que
no pot ser que una minoria intenti fer callar la majoria. Per aquests
fets, va concloure, és molt important disposar d’una diagnosi per
vetllar, planificar i organitzar accions a l’àrea d’Igualtat.
El regidor d’ERC, Roberto Castillo, va felicitar totes les persones
participants, i va destacar la gran
feina feta.
La regidora de Ciutadans Amalia
Frutos, també va felicitar tothom
pel resultat d’una feina molt treballada.

La regidora de Totes Fem Badia
Pilar Paz va indicar que el procés
havia estat llarg però positiu per la
participació, i va destacar que Badia disposa d’una eina per aconseguir una ciutat més equitativa.
El punt es va aprovar per unanimitat.
A continuació es va sotmetre a votació l’expedient de modificació
de crèdit 1/2022 per a un conveni
amb la Universitat Autònoma per
donar servei psicològic de gènere.
Segons va explicar Rafael Moya,
una persona treballadora ha reduït la seva jornada per conciliació i
el conveni serà per oferir 10 hores d’atenció a la setmana a Badia.
El regidor va destacar que aquesta
modificació no afectarà les ajudes
que es rebin.
Amalia Frutos va indicar que el
vot del seu grup seria favorable,
perquè es tracta d’un servei molt
necessari. La regidora Pilar Paz va
anunciar que el grup de Totes Fem
Badia s’abstindria, esperant que
l’externalització no afecti el servei.
El punt es va aprovar amb els vots
favorables del grup Socialista i
Ciutadans, i l’abstenció d’ERC i
Totes Fem Badia.
El següent punt era el canvi de denominació del servei optomètric,
per suport a persones amb dificultats per a l’accés. Es va aprovar per
unanimitat.
Aprovació del Pla supramunicipal de qualitat de l’aire i del Pla
d’acció de qualitat acústica
A continuació es va sotmetre a votació l’aprovació inicial del Pla supramunicipal de qualitat de l’aire. La regidora Encarna Rodrigo
va explicar que el pla és idoni per
planificar l’estratègia i els objectius
de millora per a la recuperació de
la qualitat atmosfèrica. La intenció és reduir el 10% les emissions
el 2025 i un 30% el 2032, mitjançant accions de divulgació i sensibilització de la ciutadania. El pla es
va aprovar per unanimitat.

També es va sotmetre a votació
l’aprovació inicial del Pla d’acció
de qualitat acústica de Badia del
Vallès. La regidora Rodrigo va explicar que l’objectiu és recuperar la
qualitat acústica, reduir la contaminació acústica i donar compliment a la normativa vigent.
Amalia Frutos va fer notar que no
havia trobat el cost del pla. La regidora de Totes Fem Badia Anna
Luque va demanar que l’equip de
Govern faci tot el possible perquè
es dugui a terme.
L’alcaldessa va respondre que, tot i
que hi havia indicats alguns aspectes sobre la quantificació econòmica, prenien nota del prec.
El punt es va aprovar amb els vots
favorables de totes les formacions
polítiques, excepte Ciutadans, que
es van abstenir.
Rebutjada la moció de Ciutadans per suspendre l’impost sobre el CO2
El següent punt era la moció de
Ciutadans respecte a la suspensió
de l’impost sobre el CO2. El regidor d’aquesta formació Juan José
Barcala va demanar que es deixés
sense efecte aquest impost i que
es torni d’ofici les quantitats, amb
els interessos aplicables. Barcala va
denunciar que l’impost està malt
dissenyat, ja que ni es progressiu,
ni equitatiu, ni just i no incentiva
que es contamini menys.
El regidor Roberto Castillo va respondre que l’impost segueix les recomanacions de l’OCDE i de la
Comissió Europea.
El regidor de Totes Fem Badia José
López Queiros va criticar que la
moció estava plena d’errades conceptuals i va destacar que els impostos són un bon instrument de
justícia social.
Rafael Moya va respondre que
l’impost sí que és progressiu, perquè un vehicle que contamina
més paga més, i va defensar que

s’apliquin impostos perquè és la
forma de finançar els serveis. També va demanar que la Generalitat
faci els deures.
L’alcaldessa va concloure dient que
celebrava aquest sistema impositiu per reduir la contaminació i va
afirmar que “tenir cotxe no és un
dret; la mobilitat, sí”.
A l’hora de la votació, tots els
grups polítics excepte Ciutadans
van votar en contra, així que el ple
va rebutjar la moció.
Aprovada per unanimitat la moció d’Alcaldia sobre el servei de
Correus
El següent punt era una moció
d’Alcaldia en defensa del servei
públic de Correus i per demanar la
marxa enrere del trasllat del servei
de distribució a Barberà del Vallès.
El regidor del grup Socialista Josep
Martínez va explicar que l’objectiu
de la moció era doble, no només
defensar els drets dels treballadors i
treballadores, sinó assegurar també
la qualitat del servei. Martínez va
ampliar la informació indicant que
l’equip de Govern s’havia reunit
amb els sindicats UGT i CCOO
i amb els responsables de Correus.
També es va proposar participar
en la convocatòria de concentració
de l’endemà davant de l’oficina de
Correus.
Roberto Castillo va recriminar que
la moció no es presentés abans.
Amalia Frutos va indicar que “no
tenim clar perquè volen tancar el
servei de distribució a Badia, si el
servei que ofereix és bo”.
Anna Luque va indicar que el vot
del seu grup seria favorable perquè
“veiem imprescindible que no es
perdin llocs de treball”.
Eva Menor va ironitzar respecte al
comentari del representant d’ERC
i va felicitar-lo, per la seva “descaradura quan el seu grup votarà en contra de la reforma laboral

pactada” i va assegurar que el regidor d’ERC havia mentit quan afirmava que “sabent la situació, no
s’ha fet res”. Menor va indicar que
quan l’equip de Govern va tenir
confirmació de la situació, va demanar reunió amb els responsables.
A l’hora de la votació, la proposta
es va aprovar per unanimitat.
A continuació, es va obrir el torn
de precs i preguntes.
Amalia Frutos va preguntar sobre
l’enquesta per a la remodelació de
la plaça de l’Ajuntament.
Anna Luque va voler saber si les
obres al Poliesportiu vell afectarien
els horaris de futbol i si s’ha pensat alguna acció per donar servei.
També va preguntar sobre la neteja de les grades, perquè hi havien
queixes sobre la brutícia i va voler
conèixer si el servei de neteja era
responsabilitat de l’entitat de futbol o de l’Ajuntament. Finalment,
va demanar informació sobre el
ring de boxa que s’està instal·lant
al Poliesportiu.
Rafael Moya va explicar que l’enquesta de la plaça Major obeïa a
una subvenció de la Diputació per
dur a terme un projecte d’estudi
i un procés participatiu i va indicar que no és una intervenció que
s’hagi de fer aviat, ja que, com a
totes les obres, primer cal pensar i
planificar i, després, executar.
Josep Martínez va comentar que
s’ha reprogramat la neteja de les
grades, i que no hi havia previsió
d’altres opcions mentre durin les
obres. Pel que fa al ring, va dir que
forma part de la gran aposta per
rehabilitar aquest espai. Va explicar que van rebre la petició d’una
entitat de boxa i que serà un servei
més, que permetrà aconseguir més
persones sòcies i més recaptació.
També va indicar que continuaràn
rehabilitant tots els espais que queden pendents “per tornar al Poliesportiu vell de tota la vida, que sigui una referència a la comarca”.
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El ple aprova per unanimitat la moció d’Alcaldia en defensa
de la inclusió financera i bancària de la gent gran de Badia
i l’adhesió al Nou Pacte d’Alcaldies per al clima i l’energia
El ple municipal del mes de febrer va aprovar per unanimitat la moció d’Alcaldia en defensa de la inclusió financera i bancària de la
gent gran de Badia i l’adhesió al Nou Pacte d’Alcaldies per al clima i l’energia. També va aprovar una moció de Totes Fem Badia en
reconeixement de les escoles de Badia.
Abans d’iniciar la sessió, l’alcaldessa, Eva Menor, va explicar
que la regidora Montserrat Jiménez excusava l’assistència per motius personals i va anunciar que
el punt 8 es retirava de l’Ordre
del Dia per un acord assolit en el
punt 6, que donava suport a les
escoles de Badia. La sessió va començar amb l’aprovació de l’acta
anterior per assentiment.
Adhesió al pacte per al clima i
l’energia

El segon punt era l’aprovació inicial de l’adhesió al Nou Pacte
d’Alcaldies per al clima i l’energia. La regidora Encarna Rodrigo va detallar que aquesta adhesió té tres objectius, la reducció en
un 55% de les emissions respecte
a les registrades el 2005; millorar
l’eficiència energètica per aconseguir un estalvi del 35% i que l’ús
d’energia renovable al municipi
arribi al 35%. La regidora va explicar que, de les 44 accions establertes, 20 ja estan en curs i 2 finalitzades, fet que comporta una
reducció de 9.200 tones de CO2
emeses a l’atmosfera.
La regidora de Ciudadans Amalia
Frutos va indicar que l’obligació
de tothom és cuidar el planeta i,
per tant, el vot de la seva formació seria favorable. En la seva intervenció, la regidora de Totes
Fem Badia Anna Luque va declarar que “tenim un gran repte que
acollim amb il·lusió i esperança.
El punt es va aprovar per unanimitat.
Pla d’autoprotecció del Complex
Esportiu

El següent punt era l’aprovació
inicial del pla d’autoprotecció del
Complex Esportiu. El regidor
Antonio García va indicar que
l’objectiu d’aquest pla és preparar
els mitjans humans i tècnics necessaris per fer front a qualsevol
emergència que es pogués produir
en la instal·lació. Aquest punt es
va aprovar per unanimitat.
Modificació a l’ordenança per
eliminar la plusvàlua si no es

produeix increment patrimonial

A continuació, es va sotmetre a
votació la modificació de l’ordenança fiscal número 4, relativa a
l’impost per l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana. El regidor Rafael Moya va detallar que l’objectiu era eliminar la
plusvàlua quan no es produeix un
increment patrimonial. Moya va
indicar que en els dos nous mètodes previstos, el càlcul de la quota és inferior a l’anterior. El punt
es va aprovar amb el vot favorable
del grup socialista i l’abstenció de
la resta de grups municipals.
El següent punt era l’aprovació
de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 9/2022 amb la modalitat d’una generació de crèdits, per al conveni a favor de
l’AFA de La Sardana, per un import de 2.000 euros. Es va aprovar amb el vot favorable del grup
socialista i l’abstenció de la resta
de grups.
Moció en reconeixement de les
escoles de Badia

El punt número 6 era una moció de Totes Fem Badia en reconeixement de les escoles de Badia
que van ser pioneres en el model
d’immersió lingüística i en defensa de l’escola catalana. La regidora
Anna Luque va agrair que s’hagués arribat a acord amb altres grups
municipals i va destacar les mestres “agosarades, inquietes i treballadores que van obrir camins”.
El regidor de Ciutadans Juan
José Barcala va subratllar que el
model que defensa la seva formació és el trilingüe (castellà, català
i anglès) i que votarien en contra
de la moció.
La regidora socialista María José
Infante va voler posar en valor
el tarannà a l’hora d’acceptar les
aportacions del seu grup a la moció.
Finalment, l’alcaldessa va destacar que “la llengua no és patrimoni de cap partit i que és una eina
que ens ajuda a comunicar-nos”.

Eva Menor va subratllar que “les
escoles de Badia són un exemple
en aquest sentit”.
La moció es va aprovar amb el vot
favorable de Totes Fem Badia, Socialistes i ERC, i el vot negatiu de
Ciutadans.
Defensa de la inclusió financera i
bancària de la gent gran de Badia

El següent punt era una moció
d’Alcaldia en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent
gran de Badia del Vallès. El regidor Antonio García va explicar
que cada dia tanquen 7 sucursals
bancàries a Espanya i, en el darrer any, han tancat l’11% d’oficines. El regidor Antonio García va
posar en valor el moviment iniciat
per Carlos Sanjuán per defensar
la gent gran, afectada per aquests
tancaments i per la digitalització
dels tràmits bancaris i va explicar les accions dutes a terme pel
Govern municipal i per l’àrea de
Gent Gran de l’Ajuntament per
reduir la bretxa digital de les persones grans del municipi i l’estudi
de modificacions fiscals que tinguin en compte l’atenció personal
a les oficines bancàries.
El regidor d’ERC, Roberto Castillo, va posar en evidència els
beneficis de les grans entitats
bancàries i va subratllar que cal
acabar amb l’exclusió financera.
Juan José Barcala va indicar que
cal “humanitzar la digitalització”
i va anunciar el vot a favor del
seu grup.
Eva Menor va subratllar que és
un repte lluitar contra la bretxa
digital i que cal que les entitats
estiguin sensibilitzades per la importància de l’atenció al públic.
La moció es va aprovar per unanimitat.
Precs i preguntes

En aquest torn, Roberto Castillo
va voler aprofitar per felicitar públicament el veí Adrià Miguel pel
seu centenari, remarcant “la seva

incansable lluita i el seu compromís envers el municipi”.
Amalia Frutos va preguntar per la
desaparició del desfibril·lador situat a l’entrada de l’Ajuntament.
Nerea García va preguntar sobre
una carta rebuda per les persones
usuàries de l’aparcament d’Av. de
Burgos en què s’informa d’un increment en la quota de manteniment. També es va interessar per
l’estat de les obres de les noves piscines, ja que, segons va dir, un veí
els havia informat que estaven aturades per la presència de canonades
d’amiant i va afirmar que tenien la
sospita que aquest estiu no estigui
operativa la piscina exterior. García
va indicar que tenia constància que
s’havien presentat tres plans d’obres,
que els dos primers havien estat rebutjats i que estava pendent el tercer. En aquest sentit, va preguntar si
se sap el temps de retard de l’obra, si
hi haurà sobrecost i si l’Ajuntament
està plantejant una altra alternativa
d’oci. També va sol·licitar una reunió de tots els grups municipals
amb els responsables de l’obra.
Respecte al desfibril·lador, el regidor Josep Martínez va explicar
que s’ha presentat denúncia a la
Policia Local i que s’ha obert una
investigació. També va indicar
que ja s’ha demanat un de nou.
La regidora Encarna Rodrigo es va
referir a la carta de l’aparcament,
explicant que la gestió d’aquesta
instal·lació té una sèrie de despeses i va recordar que als preus públics, com és el cas, no pot haver
benefici per a l’Ajuntament.
Respecte a les obres de les piscines
d’estiu, Rafael Moya va dir que

no s’han presentat tres plans diferents, sinó que s’han fet modificacions en el pla original per indicació de la Generalitat i, va explicar,
que és bo perquè això evidència
que es preocupa que tot es faci
bé. També va negar que les obres
estiguin aturades, sinó que s’han
fet modificacions en el pla de treball per reduir-ne l’afectació. En
aquest sentit, va dir que s’ha iniciat l’edifici amb el vestuari dels
socorristes i els sifons de les dues
piscines més petites. Finalment,
va indicar que es podrà actualitzar
el calendari un cop s’hagi retirat
l’amiant.
L’alcaldessa va destacar que l’obra
de les piscines és de gran envergadura i que l’Ajuntament ja comptava amb disposar d’un cert marge
d’actuació i que, per ara, “no estem encara en la situació en què els
canvis impliquin que no es pugui
arribar a l’estiu, tot i que el servei
d’Esports està treballant en un pla
B, per si finalment fos el cas”.
Respecte a l’aparcament, Eva Menor va dir que es va un estudi de
costos i que no ens els inventem i
fins i tot poden ser a l’expedient
sobre el preu públic. Amb la carta, va subratllar, “volíem tancar especulacions i aclarir que, si no es
vol que l’Ajuntament s’encarregui
del manteniment, poden buscar
altres proveïdors per donar aquest
servei”.
Finalment, Antonio García va explicar que esperen tenir les piscines preparades a l’estiu i que estan
plantejant que, si no es reverteix la
situació, disposar d’opcions com
parlar amb Ajuntaments propers,
fer servir la piscina coberta i preparar altres activitats.
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Grup Municipal del PSC

Totes Fem Badia

MEJORAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES Y FORMATIVAS DE
NUESTROS JÓVENES, UNA PRIORIDAD

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA:
LA IMPORTÀNCIA DE REIVINDICAR ELS DRETS DE LES DONES

Badia del Vallès se configuró como una ciudad trabajadora y de izquierdas que centraba su lucha por
la justicia social y por garantizar trabajos de calidad. Una lucha que los y las socialistas hicimos nuestra y que se materializó en la mejora de nuestra calidad de vida, más servicios, más empleo y mejores
condicionales laborales. Sin embargo, las políticas neoliberales del Partido Popular, con el colofón de
la reforma laboral de 2012, han ido recortando estos derechos y libertades conquistados a lo largo de
los años por muchos badienses, trayendo desigualdad, precariedad y pobreza.

El dia 8 de març està molt proper i tornem a plantejar el paper de la dona en la nostra
societat. Malgrat l’esforç de moltes entitats i moltíssimes dones arreu de l’Estat, encara
hem de patir discriminacions, maltractes i incomprensió en el dia a dia i a molts treballs. Així i tot, hem d’escoltar molts cops que el dia 8 de març ja no té sentit, que més
o menys tot està equiparat i que ja no existeixen aquestes grans diferències que nosaltres reivindiquem que passen. Però s’ha de seguir treballant en aquesta equiparació... Us
posem un exemple: En un camp que teòricament està cuidat, com la política, on existeixen les llistes paritàries, només el 23% són alcaldesses i només el 44% del total dels
representants dels ajuntaments catalans són dones. Són molts els àmbits en els quals
això passa, sobretot a aquelles professions que tradicionalment han estat reservades als
homes. Les dones encara tenen menys oportunitats i més dificultats per accedir a llocs
de responsabilitat i per desenvolupar les seves carreres professionals, és allò que es denomina “sostre de vidre”.

El compromiso firme de Pedro Sánchez de revertir esta situación y crear las condiciones necesarias
para conseguir un crecimiento económico que cree empleo de calidad y que garantice los derechos
de los y las trabajadoras se ha materializado en la aprobación de la reforma laboral el pasado mes de
febrero, que contempla, entre otros aspectos, menos temporalidad en los contratos, menos precariedad y menos desigualdad.
Igual que el gobierno de España, consideramos que la formación y la ocupación deben ser el núcleo
de nuestras políticas, especialmente en los jóvenes, dando respuesta a las necesidades de los mercados
laborales emergentes. Por ello, el equipo de gobierno socialista ha impulsado proyectos formativos
como:
• El Programa Singulars, para jóvenes entre 16 y 29 años, centrado en las tendencias de la industria
y la comunicación
• Cursos de atención sociosanitaria para trabajar con personas dependientes en instituciones sociales
• Cursos de operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
• Cursos de actividades de venta
• Programa Jóvenes en Prácticas, que trabajan en el consistorio
• Cursos de premonitor y monitor de tiempo libre, muy demandado por nuestros jóvenes
• Curso de celador/a para trabajar en centros sanitarios
• Estudiamos implementar un curso de demolición, retirada y mantenimiento de materiales con amianto
• Y, finalmente, el Departament d’Educació ha configurado la planificación educativa de nuestro
municipio potenciando la Formación Profesional en el IES Badia del Vallès, que será un centro aún
más potente y referente en la comarca.
Con la llegada de la pandemia, los pronósticos contemplaban un escenario económico y social terrible, pero, gracias a la acción política, se consiguió revertir esta situación. En nuestra ciudad se ha
recuperado el empleo, con una mejora de 4 puntos porcentuales en uno de los peores escenarios económicos de la historia de nuestro país. El paro en Badia ha pasado del 21,5% en abril del 2020, a
un 17% en enero del 2022. Las cifras de paro aún son elevadas por lo que tenemos que poner todo
nuestro esfuerzo en bajar aún más este porcentaje.
Esta mejora en los datos, los programas formativos y la reforma laboral (aprobada sin el apoyo de los
partidos independentistas ni de los de la derecha) son las consecuencias positivas de las políticas socialistas encaminadas a la transformación de la economía y el trabajo. En definitiva, orientadas a los
miles de badienses que cada día buscan un trabajo de calidad.
No debemos olvidar nuestro origen, ni la reivindicación de nuestros mayores, que son el motor de
lucha obrera entre los y las socialistas. No queremos dejar atrás nada de lo alcanzado, somos los nietos y las nietas de aquellos badienses que corrieron delante de “los grises”, que defendieron su trabajo y su vida. Somos socialistas y luchamos por trabajos y sueldos dignos que garanticen nuestros
derechos y libertades.

Això és degut a què encara vivim en un sistema patriarcal, en el que les dones continuen carregant amb el treball domèstic i de cures, això es tradueix en una sobrecàrrega de
treball i en haver de conciliar la vida laboral amb la familiar. Són les dones les que concilien als seus llocs de treball i les que majoritàriament tenen una jornada parcial, cosa
que suposa una desigualtat. Afortunadament cada cop són més homes els que comencen a ser conscients d’aquesta situació i s’estan implicant molt més en el treball de cura
dels fills, fent conciliació laboral...
Els estereotips i rols de gènere comencen a desenvolupar-se ven aviat a les ments dels
nostres infants, ja que veuen com és la societat, com funcionen les seves famílies i aprenen per imitació a través del joc simbòlic. Dins d’aquests jocs, tradicionalment la societat ha considerat que hi havia alguns per a nenes (jugar a cuinetes, amb ninos, a fer la
compra) i altres per nens (fer de mecànic, de conductor) però avui trobem un canvi important i com tan nens com nenes aprenen jugant al mateix i sobretot a allò que volen i
els agrada sense importar el gènere.
És important que la llavor d’aquest canvi que comença continuï donant fruit a les generacions properes, per garantir que la igualtat entre homes i dones sigui efectiva. Aquí
és on tots els agents de la societat hem d’intervenir i conscienciar, a través de la coeducació. Els estereotips i rols de gènere comencen a desenvolupar-se ven aviat a les ments
dels nostres infants, ja que veuen com és la societat.
Per tot això, volem animar-vos a totes a reivindicar els drets de la dona a través de la
lluita feminista, no només pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora,
sinó tots els dies de l’any. Des de Totes Fem Badia volem donar reconeixement i un
gran agraïment a les entitats feministes del nostre municipi: Trenquem el Silenci, Sexpertes i Dones per la Igualtat, que porten anys fent una tasca indispensable a Badia del
Vallès fomentant valors feministes i la cultura a través d’activitats, concentracions, exposicions i l’organització de dies importants com el 8 de març.
Aquest 8M ens veiem als carrers!
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Ciudadanos

ERC

¡¡CANTOS DE SIRENAS!!

DONEM IMPORTÀNCIA ALS ELEMENTS O ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT?

Hablaremos claro que así entenderéis muchas cosas, aunque no todas os gustarán…
Desde el minuto cero varios integrantes de Cs formamos parte de la Comisión del Amianto antes de dar el paso a la política local. Sabíamos del grave problema que suponía el
amianto y de las dificultades económicas que podía suponer su retirada y sustitución.

Tot i no ser un dels assumptes més habituals que ens vindria al cap a l’hora de pensar en la gestió d’un municipi, als integrants d’ERC i Jovent Republicà (joventuts
del partit), últimament hi ha un assumpte que cada cop ens està preocupant més: la
gestió que fa l’Ajuntament de l’arbrat, els parterres i, altres elements i espais verds de
gestió municipal de la localitat.

Desde la Comisión hemos trabajado durante años el tema como problema de ciudad,
todos a una y buscando las soluciones necesarias, como partido hemos dado a conocer
a nuestros parlamentarios el grave problema que tiene nuestro municipio con el amianto, nos han visitado en varias ocasiones pudiendo ver en primera persona la gran problemática, en junio de 2021 desde el grupo Parlamentario de Ciudadanos se presentó
en el Parlament una PR (Propuesta de Resolución) solicitando la RETIRADA y SUSTITUCIÓN del Amianto de Badia.

En els darrers mesos, s’ha pogut observar com s’han estat duent a terme diferents tales des del consistori, algunes d’elles d’arbres molt vells, més la tala d’arbres centenaris que estaven al municipi abans de la seva construcció. Cal esmentar que de la mencionada activitat, no s’han facilitat dades exactes de quants arbres s’han talat o s’han
perdut i quants s’han plantat o substituït, fet que en aquest article volem denunciar
públicament.

Como “las cosas de palacio van despacio” antes de salir a votación nuestra PR en el Parlament y gracias al trabajo de la Comision del Amianto se consigue una subvención de la
Generalitat para la retirada del amianto, en Enero 2022 sale nuestra PR en el Parlament
y como la SUSTITUCION del amianto NO está resuelta seguimos con nuestra PR, creemos que la retirada sin la sustitución no soluciona todo el problema, en casos muy concretos, ¿qué haremos con las comunidades que tienen amianto en sus tejados?

A banda de la problemàtica esmentada respecte als arbres, la resta d’elements verds
del municipi no és que siguin precisament un exemple de bona gestió. Algunes de
les mostres que podrien ser vistes serien: parterres amb plantes exageradament grans,
parterres que fins i tot tenen els sistemes de reg automàtics semi desenterrats o trencats, o espais verds amb plantes que directament han mort perquè des del consistori
no se n’ha fet un bon manteniment.

Llega el día de la votación en el Parlament y aquí... los cantos de sirenas…
Hay partidos de nuestro municipio que han votado en CONTRA… que la PR “estaba
desfasada” “no habéis aceptado las enmiendas” “el tema está ya solucionado”
“que lo solucione España los pisos se hicieron en época franquista”…

Tot plegat, cal recordar que en un context d’emergència climàtica com l’actual, el
bon manteniment dels espais verds hauria de ser una prioritat, ja que la crisi climàtica no és que sigui un escenari que es començarà a desplegar a deu, vint o trenta anys
vista; sinó que els seus efectes ja s’estan començant a manifestar en diferents fenòmens, com ara les onades de calor extremes que ja patim als estius al municipi.

De desfasada NADA, la SUSTITUCIÓN sigue sin estar solucionada en la gran mayoría
de los casos.
Las enmiendas eran seguir trabajando…cosa que ya se hace, nuestro objetivo era una solución, NO más palabras.
¿Qué haremos cuando quieran quitar los tejados de amianto…ponemos un plástico?
Como veras seguimos sin tener la solución para SUSTITUIR el amianto, con solo su retirada solucionamos a medias el problema.
Aquí tienes las votaciones a la sustitución del amianto:

Val a dir que està demostrat que aquest tipus d’episodis extrems es podrien superar
amb menys riscos si es disposés d’una nombrosa i ben mantinguda xarxa d’arbrat a la
ciutat, ja que la presència d’aquests éssers vius comportaria una considerable baixada
de les temperatures a la localitat. Pel fet que al municipi hi viu molta gent gran, un
col·lectiu de la societat molt vulnerable de cara a aquests episodis, considerem que
això hauria de ser una prioritat.
Més enllà de les importants implicacions mediambientals, encara que pugui semblar
que no està gaire relacionat, pensem que és adient esmentar que d’alguns estudis, es
desprèn el fet que disposar d’una xarxa ben mantinguda d’espais i elements verds a la
localitat té un impacte positiu en la salut mental de la ciutadania.

En CONTRA, PSC, ERC, JXC
A FAVOR, CIUDADANOS, COMUNES, PP, VOX.
La CUP, Abstención
Aquí los “cantos de sirenas”... Saca tus propias conclusiones.
Nosotros seguiremos trabajando aquí y en el Parlament con el mismo criterio.

I és que, malgrat que pugui semblar un assumpte de poca importància, el qual s’acostuma a rellevar a una segona plana dins de la política municipal, la disposició d’espais
verds ben mantinguts a la ciutat pot contribuir a millorar Badia del Vallès en més aspectes dels que s’acostumen a pensar.
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Estic compromès/esa amb la
convivència, i tu? Campanya de
convivència i civisme a Badia
L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya de convivència i civisme Estic compromès/esa amb la convivència, i tu?. La
campanya compta amb la participació de quatre persones que viuen a Badia: Yolanda Núñez, Gisela Molleja, Paco García i
Paco Sánchez, que ens comenten què és per a elles la convivència i com hi contribueixen i s’hi comprometen.
L’acció de comunicació fomenta valors cívics, de convivència i diversitat. Les persones participants transmeten
una sèrie de reflexions, en les
seves pròpies paraules, sobre la
convivència, explicant el sentiment de pertinença, el treball del teixit social, els valors
comunitaris, i el civisme, per
evidenciar que la convivència
la construïm entre tots i totes, cada dia, i que conviure és
compartir, escoltar i empatitzar.
Aquesta acció consta de cartells, que s’han ubicat a l’entrada dels blocs d’habitatges, i
díptics, que s’han distribuit a
les llars. S’han creat materials
específics per a les xarxes socials de l’Ajuntament i es preveu
dur a terme més accions en relació amb aquesta campanya.

de l’espai públic o dels conflictes entre veïns i veïnes.
Pots contactar el Servei de
Convivència i Civisme en
aquests casos:
• Per demanar suport en la solució d’accions incíviques.
• Per demanar suport en la gestió de conflictes veïnals o de
les comunitats de veïns/nes.
• Per fer propostes de millora
de la convivència.
• Sempre que necessitis el suport d’un professional en situacions de dificultats en la
convivència.
Servei de Convivència i
Civisme

Servei de Convivència i Civisme de l’Ajuntament

Ajuntament de Badia del Vallès
Edifici El Molí, 1a planta
Avinguda Costa Blava, s/n
Telèfon 93 729 46 51 – 667
943 429

La campanya també informa
sobre el Servei de Convivència
i Civisme de l’Ajuntament, per
a la promoció d’accions cíviques, de prevenció i atenció de
les dificultats en la convivència
fruit de l’incivisme, del mal ús

Des de l’Ajuntament, volem
agrair la participació d’aquests
veïns i veïnes que ens ajuden a
reflexionar sobre la importància dels valors cívics, de convivència i diversitat a la nostra
ciutat.
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Emotiu homenatge a l’Adrià Miguel
en el seu 100è aniversari
La Sala de Plens de l’Ajuntament es va omplir, el 10 de febrer, per celebrar el 100è aniversari d’Adrià Miguel, veí de
Badia i una persona molt compromesa amb els drets de les persones i, sobretot, de la gent gran, al capdavant del
Casal d’Avis de Badia.
L’alcaldessa, Eva Menor, li va
lliurar la medalla centenària
de la Generalitat i, en la seva
presentació de l’acte, va destacar la seva “integritat inqüestionable, amb una ferma
consciència de justícia i dignitat, de defensa dels drets
de les persones i d’implicació amb l’entorn. No es pot
entendre l’evolució de Badia
del Vallès sense la teva lluita
constant per millorar les condicions de vida de les nostres
persones, i, sobretot, de la
nostra gent gran”.
El parlament de l’alcaldessa va
obrir una sèrie d’intervencions, totes molt emotives i que
van destacar la qualitat humana d’Adrià Miguel.
Així, els seus companys de la
junta del Casal d’Avis, Manuel
Bermúdez i Domingo Capìtán,
van agrair tota la feina feta al
capdavant d’aquesta entitat.

La filla, M. del Mar Miguel,
va recordar totes les vicissituds que va passar la família
per no plegar-se a la dictadura
franquista i la seva lluita constant per la justícia social.
Anna Luque, regidora a
l’Ajuntament per Totes Fem
Badia, també va recordar les
nombroses activitats polítiques

en què va col·laborar i va agrair la seva implicació constant
amb la població.
Després de la projecció de dos
vídeos, l’acte va finalitzar amb
la bufada d’espelmes del pastís d’aniversari i amb múltiples manifestacions d’afecte
per part de les persones assistents.
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JOSÉ LUÍS DÍAZ, SOCI DEL COMPLEX ESPORTIU I GRAN NADADOR
En José Luís Díaz és conegut al Complex Esportiu per la seva gran dedicació a la natació i per la quantitat de quilòmetres que
fa a la piscina, de dilluns a dissabte. Amb 68 anys, el trobareu cada matí, de les 9.30 a les 12 fent braçades i salut. Veí del
poble des dels seus inicis, ens explica la seva dedicació a l’esport.

“Sempre recomano fer esport,
perquè et sentiràs millor”
Des de quan ets a Badia?
Vaig néixer a un poble de Càceres, i vaig venir a Barcelona per
guanyar-me la vida com a paleta. La meva relació amb Badia comença a finals dels 70,
quan vaig venir a treballar com
a paleta en la segona fase de la
construcció de la ciutat. Després vaig anar-me’n al Servei
Militar i, quan vaig acabar, em
vaig casar i vaig retornar a Badia, l’any 1978; en aquest cas,
com a veí. I, des de llavors, visc
aquí.
I la teva relació amb la natació?
Des que tinc coneixement.
Quan era un nen, sempre
m’agradava anar al riu. Al meu
poble, ens anaven a banyar a les
llacunes, que és on vaig aprendre a nadar. Quan treballava
com a paleta, no tenia molt de
temps per fer esport. Un cop
jubilat, i veient que teníem una
gran piscina al mig de la ciutat,
em vaig inscriure i, des de llavors, cada dia estic aquí.
Ets l’exemple que mai és massa tard per fer esport.
Absolutament. I has de tenir
en compte que no es que fes

una vida molt sana. Pensa que,
quan feia feina de paleta, em
fumava uns 60 ducados al dia!
60 cigarrets al dia! Realment,
és un canvi important.
Deixar de fumar és la millor cosa que he fet a la meva
vida. I mira que em va costar.
Si no l’hagués deixat, no estaria avui, a la meva edat, parlant amb tu. O estaria amb una
bombona d’oxigen. Pensa que,
anys després d’haver-ho deixat,
em van haver de fer un by-pass
a la cama. Segons em va explicar el metge, la meva patologia
era causada pels anys que vaig
ser un gran fumador. El tabac
m’havia obturat l’artèria.
I ara, cada dia a nadar.
Sí, de dilluns a dissabte, a partir de les 9.30 i fins passades les
12. Faig de mitjana uns 3 quilòmetres al dia, tot i que hi ha
dies que faig molts més. Avui
n’he fet 8 quilòmetres.
Comptes els quilòmetres que
fas?
Des del 2014, quan arribo a
casa apunto les piscines que
he fet, així que tinc una sèrie històrica des de llavors.

L’any 2021, per exemple, vaig
fer 1.200 quilòmetres. Més o
menys, aquesta és la mitjana de
cada any.
Com ets una presència constant a la piscina, suposo que
tothom et coneix.
Sí. Sobretot aquells que també
són cada dia, com l’Adrián, el
socorrista, i la gent del waterpolo. És molt agradable trobarte amb ells i saludar-los.

Per la teva experiència personal, recomanaràs a la gent fer
esport.
I tant. Sempre ho recomano a
tothom, perquè, fent esport, et
sentiràs millor. De fet, la meva
rutina m’és gairebé imprescindible. Si un dia no vaig a nadar, noto que em manca alguna cosa. Les dues o tres hores
que estic a la piscina em passen
de seguida. Mentre nado, tinc
temps de pensar.

Tu, que fas un ús intensiu de
la piscina del Complex, ¿com
veus la instal·lació?
Jo, que he nedat a tolls, imagina’t ara que tinc un carril només per a mi! Com sempre dic,
és tot un luxe, això no ho tenen ni els rics del meu poble!
Sé que hi ha gent que es queixa, perquè cadascú té la seva
opinió, però jo els responc dient “si ni tan sols pagues l’aigua
que estàs gastant!”

