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NOVES FORMES 
DE FER POLÍTICA

MAIG

POLÍTIQUES D’IGUALTAT:

Volem que Badia sigui una ciutat feminista i diversa, on totes les persones puguin 
viure en igualtat i sense ser discriminades pel seu gènere o orientació sexual.
És per això que desenvoluparem diverses accions, a més de les que trobareu en altres 
punts del programa.

J Impulsarem habitatges d’emergència per víctimes de violència masclista.
J Des de l’Ajuntament  impulsarem i facilitarem espais per a fer trobades de col·lectius feministes i 
LGTBI.
J Donarem una atenció LGTBI inclusiva.
J proposarem una formació en perspectiva de Gènere per totes les professionals que treballin amb 
infants.
J Implementarem processos participatius perquè Badia sigui una ciutat feminista.
J Crearem el pla d’Igualtat Municipal assegurant el seu compliment.
J Impulsarem la creació d’un projecte Educatiu en igualtat, del qual participi l’Ajuntament, els 
centres educatius i les famílies.
J Realitzarem campanyes de sensibilització educativa sobre igualtat, violència masclista i diversitat 
sexual.

POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Una de les coses que ens identifica és la participació, és per això que volem portar-la 
també a l’ajuntament.
Creiem que tota la ciutadania ha de ser partícip dins de l’ajuntament, a través 
de processos participatius i Consells on puguin dir la seva i prendre decisions pel 
municipi.

J Impulsarem l’organització d’Assemblees participatives en les quals recollirem propostes de la 
ciutadania, es fomentarà el respecte i el sentiment de pertinença al nostre municipi.
J potenciarem el servei de mediació en les comunitats per tal d’aconseguir que les desavinences 
entre el veïnat no impossibiliti la millora i/o la gestió de l’edifici comunitari.
J Crearem Consells Municipals de participació que siguin enriquidors i vinculants.
J Impulsarem la creació de xarxes socials dins del municipi.
J Impulsarem la participació dels col·lectius més vulnerables per fomentar la inclusió social.

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ:

a totes Fem Badia creiem que per a que la ciutadania pugui formar part de 
l’ajuntament i participar  en la seva gestió, l’equip de govern ha de garantir la 
transparència i comunicació, a través de comunicats i publicació de pressupostos:
J donant veu a la població a través dels mecanismes que establirem com ara consells 
municipals, reunions veïnals...

J publicant de forma periòdica l’activitat i els projectes que es portin a terme a les àrees.
J Exposant públicament els resultats dels projectes que es portin a terme.
J Avaluant, amb la participació dels veïns, els resultats obtinguts.

a totes Fem Badia les propostes en Polítiques d’igualtat, Polítiques de participació 
ciutadana, transparència i Comunicació han de formar part de  tots els àmbits 
d’actuació de l’ajuntament per aconseguir una gestió de l’ajuntament més 
igualitària, participativa i transparent. així doncs proposem les següents actuacions 
en:
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CCiVisMe i CoNViVèNCia
Volem aconseguir que la 
nostra sigui una ciutat on 
la  bona convivència entre 
les persones, la neteja dels 
carrers, i el respecte dels  
jardins i mobiliari urbans 
contribueixin  al sentiment de 
pertinença i comunitat.

Per aconseguir-ho, caldrà 
destinar els recursos adequats 
i potenciar la formació de la 
ciutadania en els valors cívics 
del respecte i la solidaritat.

Volem aconseguir que els 
espais públics siguin un espai  
de trobada i convivència, per 
això proposem:

Educar fent campanyes de 
sensibilització i de informació , 
arribant si cal a sancionar quan 
s’incompleixin les ordenances 
de civisme, per evitar males 
praxis en:

—Conduccions imprudents 
de cotxes, motos, bicicletes 
i patinets .
—En treure la brossa i 
altres deixalles quan i on 
no s’ha de fer.
—Al passejar els gossos de 
forma indeguda pel carrer.

fent Controls dels sorolls 
nocturns.

Incrementant la neteja 
viaria, principalment a les 
zones perifèriques on ara és 
escassa.

Recuperant espais actual-
ment amb brutícia crònica i 
convertint-los en espais de 
passeig.

No deixarem que  les  pintades 
ofensives tinguin presència a les 
parets de la ciutat.

formarem el Consell de 
Cultura com a eina de 
participació ciutadana i elabo-
rarem un reglament per al seu 
funcionament:

El Consell estarà format pels 
representants de l’equip de 
govern, per les entitats, partits 
polítics i  per aquells ciutadans 
i ciutadanes que vulguin fer-hi 
aportacions.

Es recollirà en el seu 
reglament, discutit i acceptat 
per totes elles, la periodicitat 
de les reunions, el seu 
funcionament i atribucions .

Entre altres atribucions 
tindrà la d’establir els criteris 
pels que es concedeixen les 
subvencions a les entitats i la 
gestió pública dels espais 
culturals: Centre Cívic, Auditori, 
Casal de joves...

Dinamitzarem l’auditori a fi 
de que tingui una programació 
cultural permanent.

Creació d’un calendari amb 
una programació cíclica que 
ofereixi teatre, música, cinema 
i activitats infantils.

fomentarem la cultura 
dirigida a infants i joves.

Donarem més oferta 
cultural a infància i joventut 
dins del nostre municipi.

Impulsarem la realització 
d’activitats culturals per part 
dels infants i joves.  

farem difusió de l’Agenda 
Cultural a través de tots els 
mitjans possibles.

Incorporarem un panell 
electrònic a la via pública.

Es faran cartells per informar 
de la programació d’esdeve-
niments culturals

farem tot el possible 
perquè els animals domèstics, 
no siguin un destorb  per la 
convivència i higiene a la 
ciutat. Cal que els seus amos 
respectin el control d’ex-
crements, per això:

—Crearem més espais 
de pipí-can de mides 
adequades.
—Inculcarem la necessitat 
de portar ampolles d’ai-
gua per dissoldre els orins 
dels gossos al carrer.
—farem complir la 
normativa existent: por-
tar morrió, anar lligats, 
declarar-los,  i vacunar-
los.
 

Treballarem per tenir  un 
nombre suficient d’agents 
fent rutes aleatòries a peu 
pels carrers i places.

Realitzarem campanyes de 
sensibilització contra el 
masclisme, l’homofòbia i el 
racisme.

Obrirem processos parti-
cipatius on la ciutadania 
proposi activitats per millorar 
la convivència i el civisme del 
municipi.

CULtUra
L’ajuntament amb la 
participació de les entitats 
culturals en el Consell de 
Cultura, recolzarà a aquestes, 
en les seves activitats i 
promourà allà on elles no hi 
puguin arribar, actes culturals 
orientats a consolidar una 
identitat ciutadana i de país, 
així com donar a conèixer 
aquelles mostres culturals 
que es cregui convenient 
portar a la ciutat.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES
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Volem habilitar un espai 
cultural i associatiu compartit 
per les entitats

Serà de la forma en que es 
decideixi al Consell de Cultura.

S’escollirà una comissió 
dins del Consell per gestionar i 
garantir el bon ús de les 
instal·lacions.

Impulsarem la realització 
d’expressions culturals a espais 
oberts com el parc joan Oliver i 
la plaça Major, entre d’altres.

fomentarem les expressions 
de la cultura Catalana sense 
que això vagi en detriment 
d’altres expressions culturals.

procurarem que les 
expressions culturals siguin 
diverses.

Evitarem espectacles pú-
blics amb contingut masclista, 
racista i LGTBIfòbiques.

Realitzarem prevenció de la 
violència masclista a les festes i 
actes públics, a través del punt 
Lila.

potenciarem la participació, 
com a mínim equitativa de 
sexes, en els espectacles artís-
tics.

Impulsarem la participació 
de la ciutadania en els actes 
culturals.

 

ateNCiÓ a Les PersoNes
a Badia del Vallès volem 
oferir una atenció integral 
a totes les persones del 
municipi, prioritzant aquells 
col·lectius en situació més 
vulnerable, on es sentin 
ateses i acompanyades.

Garantirem una atenció no 
discriminatòria dins de l’Ajun-
tament de Badia:

—No utilitzar llenguatge 
sexista.
—Respectar per igual 
a totes les persones, 
amb independència de 
la nacionalitat, la seva 
condició sexual o religió.
—Respectar el col·lectiu 
LGTBI i els seus drets.

Obrirem processos de 
participació per a consensuar 
propostes amb la ciutadania.

Exposarem públicament els 
resultats dels projectes que es 
realitzin.

ateNCiÓ a La geNt graN:

Crearem un programa de 
salut i esport destinat a gent 
gran.

Millorarem l’assessorament 
sobre serveis i recursos.

propulsarem la creació de 
grups d’ajuda mútua i xarxes 
de cooperació entre veïnat.
 

Volem fomentar la 
participació de les persones 
grans en activitats culturals.

Lluitarem perquè la 
Generalitat canviï la seva 
política en matèria de 

residències per poder construir 
una a Badia així com pisos 
tutelats.

Treballarem per fer una 
ampliació del Centre de Dia.

Estudiarem possibles solu-
cions per adaptar els pisos de 
Badia per la gent gran.

Volem apropar les persones 
grans als joves, a través 
d’activitats en les escoles e 
instituts.

serVeis soCiaLs:

Volem millorar els serveis 
socials a Badia, dotant-los de 
més recursos per agilitzar els 
processos burocràtics i que 
siguin més eficaços.

Crearem xarxes inter-
disciplinaries per millorar la 
coordinació entre profes-
sionals.

Lluitarem per tenir més 
serveis públics i no privatitzats.

propulsarem la contractació 
de més professionals en aquest 
àmbit.

Destinarem el 0,7% del 
pressupost municipal a actua-
cions solidaries.

Recolzarem projectes alter-
natius, seriosos i avalats que 

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019

des de totes Fem Badia volem que l’ajuntament disposi 
dels recursos adients perquè s’atenguin les necessitats 
de la ciutadania i se li puguin oferir ajuts i recursos pel 
seu benestar integral, això només ho podrem aconseguir 
millorant els serveis que tenim al nostre ajuntament.

“



iofereixin acompanyament a 
les persones a més d’assis-
tència. 

Realitzarem un seguiment 
dels projectes i exposarem pú-
blicament els seus resultats.

Minimitzarem les despeses 
protocol·làries i burocràtiques 
per poder augmentar al màxim 
l’ajut real.

 
ateNCiÓ a PersoNes aMB 
diVersitat FUNCioNaL

Volem oferir més veu i 
participació al col·lectiu en les 
decisions i activitats del muni-
cipi de Badia.

Destinarem part del pres-
supost a programes d’inclusió i 
participació.

Millorarem els recursos 
perquè puguin realitzar més 
activitats d’oci.

Ens comprometem a lluitar 
a la Generalitat per aconseguir 
un servei de pisos tutelats a 
Badia.

ateNCiÓ a Les doNes

farem difusió d’informació 
sobre violència de gènere des 
de l’Ajuntament.

Millorarem la coordinació 
entre les institucions per evitar 
una dolorosa peregrinació pels 
despatxos.

Volem habilitar espais 
feministes on les dones puguin 
parlar de les seves inquietuds.

propulsarem el punt Lila 
per la festa Major i altres 
actes.

6

Impulsarem campanyes de 
prevenció i sensibilització sobre 
violències masclistes.

Habilitarem espais on els 
joves puguin participar i donar 
la seva opinió dins del muni-
cipi.

Crearem certàmens orientats 
al reconeixement de la tasca 
d’infants i adolescents en 
diferents àrees.

fomentarem l’associacio-
nisme juvenil.

Impulsarem programes 
d’informació orientats a evitar 
el consum de drogues.

potenciarem polítiques d’e-
mancipació personal basades 
en els eixos de la formació, 
l’habitatge i la integració socio-
laboral.

potenciarem la creació de 
l’Espai jove a la festa Major.

fomentarem que a les 
escoles i instituts s’abordin 
temes de desenvolupament i 
identitats sexuals.

Treballarem per l’ampliació 
de l’horari de la biblioteca en 
època d’exàmens.

propulsarem campanyes 
educatives sobre ETS, sexua-
litat, violència de gènere i 
altres temes d’interès per la 
joventut.

Habilitarem espais on els / 
les joves puguin participar i 
donar la seva opinió dins del 
municipi.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

iNFÀNCia i JoVeNtUt
els infants i joves són el 
futur del nostre municipi; 
per això impulsarem la seva 
participació i oferirem més 
serveis i recursos.
Volem una Badia on els 
infants i joves se sentin 
escoltats, valorats i agents 
actius del nostre municipi.

potenciarem els espais 
familiars.

Impulsarem mesures de 
manteniment i millora dels 
serveis de criança i lactància 
materna.

Millorarem el servei de 
Casal d’Estiu perquè sigui pú-
blic i accessible.

Augmentarem les hores de 
reforç escolar.

Crearem un servei municipal 
d’aprenentatge de llengües 
presents al nostre municipi.

Augmentarem les dotacions 
per a beques del menjador. 
Tenir a l’horitzó l’objectiu final 
de treballar per generalitzar la 
gratuïtat del menú escolar.

Realitzarem un estudi de 
costos per a la creació d’una 
empresa municipal de serveis 
de cuina per als menjadors 
escolars, Llars d’infants muni-
cipals i el Centre de dia.

propulsarem la realització 
programes formatius sobre 
malalties de transmissió 
sexual, programes d’educació i 
orientació sexual.

Implementarem programes 
d’informació orientats a evitar 
el consum de drogues.

O



H

C

Impulsarem polítiques que 
facilitin l’accés a l’autoocupació 
i la formació.

Implementarem contractes 
de 35 hores dins de l’estructura 
municipal:

—Adequarem els sous 
dels treballadors i les 
treballadores municipals 
perquè no depenguin de 
les hores extres i poder-
les eliminar exceptuant els 
casos de força major.

per poder crear més 
ocupació i que els treballadors 
i treballadores puguin conciliar 
la seva vida personal i laboral.

—Incentivarem que les 
empreses del municipi 
també s’acullin aquesta 
mesura.
—Evitarem la contractació 
mitjançant ETT tant en 
l’administració municipal 
com en les empreses 
concessionàries de serveis.

CooPeraCiÓ 
i soLidaritat
Badia sempre ha estat 
una ciutat solidària. s’han 
realitzat campanyes i 
esdeveniments promoguts 
principalment per entitats i 
col·lectius. totes fem Badia 
volem que aquest esperit 
continuï viu i, per això, 
impulsarem polítiques 
destinades a cooperació i 
solidaritat.

 Crearem el Consell 
municipal de Solidaritat i Coo-
peració.

Impulsarem accions per 
donar a conèixer l’agerma-
nament amb Boujdour (Sàhara 
Occidental).

Destinarem el 0,7 % dels 
recursos propis a polítiques de 
sensibilització i solidaritat.

HaBitatge
totes Fem Badia volem 
aconseguir que l’habitatge de 
la nostra població estigui a 
l’abast de totes les persones 
que el necessitin. L’habitatge 
social  ha de ser un dret per 
a  totes les persones i és 
per això que les polítiques 
d’habitatge adreçades a les 
persones joves han d’ésser 
integrals i transversals. Les 
nostres polítiques d’habitatge 
han de tenir com a objectiu 
principal i prioritari garantir 
l’accés a un habitatge digne 
i adequat i cada vegada més 
sostenibles.

des de totes Fem Badia 
proposem aquestes mesures 
per realitzar-ho:

facilitarem una Regidoria 
d’Habitatge amb pressupost 
propi.

Impulsarem una Oficina 
Municipal d’Habitatge i un 
punt d’atenció energètica.

Impulsarem una borsa 
d’habitatge compartit per a 
persones grans que viuen soles 
i joves que vulguin emancipar-
se, o que estudiïn.

Treballarem  per solucionar 
la manca d’accessibilitat dels 
pisos “Alcalà”.

Treballarem per aconseguir 
la total retirada de l’amiant 
dels nostres habitatges.

Estarem al costat de l’AAVV i 
el veïnatge per potenciar el pla 
Director i que tots els habitatges 
que ho demanin puguin tenir 
balcons i ascensors.

Estudiarem totes les 
possibilitat de sostenibilitat 
energètica dels pisos de Badia i 
les portarem a terme.

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019
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O
oCUPaCiÓ
Badia és la ciutat amb la 
taxa d’atur més alta de la 
Comarca i per aquest motiu 
hem d’impulsar polítiques 
d’ocupació efectives i 
participatives, així com 
impulsar l’autoocupació i la 
creació d’empreses dins del 
nostre municipi.

Crearem la Taula d’Ocupació 
Municipal, que estarà formada 
per agents socials, empreses, 
administracions i entitats socials.

Analitzarem els serveis 
externalitzats i recuperarem la 
gestió municipal d’aquells ser-
veis del consistori en què l’aba-
ratiment de costos suposi 
pitjors condicions de treball, ja 
sigui salarials, de drets socials, 
en seguretat o formació.

procurarem que en els 
serveis externalitzats es con-
tracti a persones de Badia.

Impulsarem la creació d’un 
viver d’empreses.

Dissenyarem nous itineraris 
d’inserció sociolaboral.

procurarem que s’inclogui 
la perspectiva de gènere dins 
dels plans d’ocupació.

Impulsarem la execució de 
plans d’ocupació adreçats a la 
població en general en situació 
d’atur a través d’una bossa de 
feina i de plans d’ocupació i 
formació.

farem polítiques d’ocupació 
adreçades a col·lectius amb 
dificultats per accedir al mercat 
laboral de forma normalitzada 
(persones que per al mercat 
laboral són massa grans o 
massa joves, amb diversitat 
funcional o afectades per una 
malaltia mental , atur de llarga 
durada, …)
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farem un pla d’acció de 
restauració i protocol de 
manteniment dels jardins de 
les comunitats veïnals, tot 
estimulant-los a tenir-ne cura.

Impulsarem el servei de 
mediació en comunitats amb 
greus problemes de civisme.

potenciarem i renovarem 
els pisos de lloguer social 
(barems, requisits, ...)

Des de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge tramitarem i 
gestionarem la regularització 
de l’habitatge.

Crearem una borsa 
municipal de lloguer des d’un 
parc municipal d’habitatge.

Gestionarem ajudes per a 
la reforma d’habitatges que 
s’incorporin a la borsa muni-
cipal de lloguer.

Col·laborarem i recolzarem 
el moviment associatiu implicat 
en temes d’habitatge: lluita 
contra els desnonaments, cens 
d’habitatges buits...

Negociarem la trans-
formació dels habitatges sense 
ús de la casa quarter de la 
Guàrdia Civil en un parc públic 
per al lloguer social.

Estudiarem la possibilitat 
de tenir pisos d’emergència 
per situacions de violència 
masclista, desnonaments o 
persones refugiades.

promourem trobades amb 
els veïns per tal de conèixer les 
seves inquietuds en temes 
d’habitatge i buscar plegats les 
solucions i poder explicar les 
gestions fetes.

 Les gestions fetes per 
l’equip de govern, seran de 
coneixement públic.

Impulsarem trobades amb 
les AMpES per afavorir la unió, 
la cohesió i la confiança i que 
permeti compartir conjun-
tament problemàtiques i trobar 
solucions.

Treballarem perquè l’edu-
cació sigui coeducativa en tots 
els seus aspectes i d’aquesta 
manera aconseguir la inde-
pendència de les dones en tots 
els àmbits.

farem campanyes d’hàbits 
saludables: alimentació, es-
port, no addicció a les xarxes, 
Internet, participació, fer 
comunitat, treball d’auto-
estima...

promocionarem l’esport 
escolar més enllà dels clubs.

Treballarem per fer dis-
minuir el fracàs escolar i l’aban-
donament dels estudis.

promocionarem als nostres 
infants i joves a estudis su-
periors, buscant maneres per 
acompanyar-los en aquest pro-
cés i que no es trobin sols.

Treballarem per la millora i 
adequació dels edificis i 
pavellons escolars.

potenciarem les activitats i 
espais infantils en vacances 
(patis oberts).

Afavorirem la participació 
de les famílies a través d’Escola 
de famílies, les AMpES i el 
Consell Escolar Municipal.

Recolzarem el treball de les 
AMpES de Badia i la coordinació 
de totes elles en una fede-
ració.

prioritzarem les polítiques 
inclusives, tot afavorint-les 
amb beques i projectes espe-
cialitzats.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

E
edUCaCiÓ
L’educació és una aposta 
pel present i pel futur. 
Considerem l’educació 
com un treball compartit 
i corresponsable  entre 
famílies, escoles i entorn. Per 
tant, la política educativa 
de totes Fem Badia ha de 
donar resposta des d’aquesta 
visió sistèmica, potenciant el 
concepte de Poble educador.

Volem entendre l’educació 
com un dret que va des 
de les Llars fins a les aules 
d’educació d’adults, passant 
per l’escola Primària, la 
secundària obligatòria, els 
mòduls de grau mig i superior 
i potenciar la post obligatòria, 
amb la qual tots els i les 
nostres joves podran arribar 
a la Universitat si així ho 
desitgen i finalment, l’accés 
al món laboral, tot això com a 
eixos educatius.

L’educació és necessària 
a l’aprenentatge que 
permet desenvolupar la 
personalitat i identitat, així 
com les capacitats físiques i 
intel·lectuals. Contribueix a 
la realització personal i això 
afavoreix la integració social 
i professional. i aquest és el 
repte que té totes Fem Badia 
per a tots els nostres infants i 
la joventut de Badia.

Exigirem un Ensenyament 
públic digne i de qualitat:

potenciarem el Consell 
Municipal d’Educació.

farem la demanda al 
Departament d’Educació de 
tots els recursos necessaris 
segons les necessitats del 
nostre alumnat en funció de 
les característiques de la nostra 
població.

8
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Volem recuperar tots els 
espais que l’Escola d’Adults 
oferia als nostres veïns i veïnes 
i per tant hem de promocionar-
la i també aprofitar l’orientació 
educativa que els instituts 
poden fer als infants.

Estudiarem la viabilitat de 
les escoles-instituts.

Negociarem l’ampliació de 
l’oferta dels mòduls de grau 
mig i superior al nostre muni-
cipi.

Dissenyarem el pEC 
(projecte Educatiu de Ciutat) 
on totes les institucions 
municipals, associacions, es-
coles, entitats diverses, 
diferents professionals de la 
ciutat i comerços treballarem 
conjuntament perquè Badia 
sigui, tota ella, una ciutat edu-
cadora en cohesió i convivència 
per millorar i avançar com a 
població.

Desenvoluparem polítiques 
d’equitat de gènere per tal de 
generar una nova perspectiva 
tant social com institucional.

promourem l’educació sexual 
i envers valors feministes.

focalitzarem en els plans 
de formació a les polítiques de 
gènere.

Volem eliminar la discri-
minació entre homes i dones 
tot potenciant la visió feminista 
en habilitats socials, comu-
nicació, empatia i assertivitat.

A través de la coeducació 
volem  empoderar les nenes i 
joves i educar en equitat  de 
gènere.

fomentarem la participació 
dels Infants a través del Consell 
d’Infants.

Impulsarem un Consell 
Municipal de Medi Ambient 
format per entitats i as-
sociacions, sectors productius i 
comercials del municipi.

Crearem un equip perma-
nent d’educació ambiental.

Impulsarem la Taula de 
Benestar Animal.

promourem campanyes de 
Residu Zero i per a la mini-
mització de residus,  impulsant 
la reutilització d’envasos en el 
comerç local amb campanyes 
de reciclatge contínues, faci-
litant la reutilització d’envasos 
de vidre i promovent la cam-
panya porta a porta per bars i 
comerços.

fomentarem cursos i tallers 
per a transformar i reutilitzar 
objectes i utensilis.

Treballarem per aconseguir 
un bo estalvi per reciclar als 
comerços locals i mercat muni-
cipal.

promourem la creació d’un 
viver de plantes.

Defensarem i incremen-
tarem el patrimoni verd del 
nostre municipi.

Realitzarem un pla de 
restauració de jardins de les 
comunitats de veïns.

Millorarem els camins del 
bosc de l’Avinguda Mediterrània 
i parc de les Illes Balears.

Tindrem pipi-cans amplis, 
saludables i cuidats.

Treballarem per la recu-
peració del Riu Sec i la fina-
lització del carril Bici fins 
Cerdanyola.

Millorarem la comunicació 
amb les AMpES i centres 
educatius a través del Consell 
Municipal d’Educació

Medi aMBieNt
totes fem Badia creiem que 
un municipi més verd, més 
sostenible i més acollidor 
és possible, i per això 
creiem que cal impulsar un 
Consell Municipal de Medi 
ambient format per entitats 
i associacions, sectors 
productius i comercials del 
municipi.

Volem treballar per millorar 
la recollida selectiva anant 
més enllà de les estadístiques 
i incidir en la prevenció del 
residu, promovent el residu 
Zero.

Creiem que passejar per 
Badia del Vallès ha de ser un 
plaer i per això proposem 
augmentar la presència 
de plantes i arbres amb la 
creació d’un viver de plantes 
autogestionat i que ens 
proporcionaria aquest espai 
verd sense cost addicional.

L’energia renovable i 
l’arquitectura bio-sostenible 
han de ser conceptes que 
surtin de la teoria per passar 
a la pràctica en el nostre 
municipi.

Les lluites veïnals han de 
ser les nostres lluites, per 
això proposem recolzar i 
treballar tant per aconseguir 
que l’aeroport sigui per 
serveis d’emergències i que 
la retirada de l’amiant  tant 
als edificis municipals com als 
privats sigui un fet.

totes fem Badia proposem 
aquesta sèrie de mesures per 
tal d’aconseguir-ho:

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019
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promourem l’auditoria 
energètica de tots els edificis 
municipals.

Treballarem per establir un 
calendari d’introducció d’ener-
gia solar en instal·lacions muni-
cipals.

Treballarem per un pla per 
a la introducció del control tele-
màtic de la il·luminació viària.

promourem el subminis-
trament 100% renovable.

fomentarem l’arquitectura 
biosostenible.

farem un seguiment dels 
acords de ple perquè la futura 
àrea industrial i comercial com-
pleixi criteris sostenibles.

promourem la creació de la 
taula de municipis propers a 
l’Aeroport de Sabadell per 
defensar que l’aeroport sigui 
exclusiu per servei d’emer-
gències i recolzarem la lluita 
veïnal.

Treballarem per l’eliminació 
de l’amiant dels edificis públics 
del municipi i promourem i 
recolzarem la lluita veïnal per 
la retirada de l’amiant a les 
comunitats.

farem, amb la col·laboració 
de tot el veïnat, informació i 
educació de forma continua 
per aconseguir el correcte 
reciclatge dels residus. 

 

MoBiLitat
totes Fem Badia volem 
potenciar una mobilitat 
sostenible i de qualitat, 
accessible per a totes les 
persones i amb bones 
connexions amb els altres 
municipis.
Per això proposem:

Millorarem la comunicació 
en transport públic amb les 
poblacions i polígons industrials 
propers.

potenciarem la connexió 
entre els dos “vallesos” (fem 
Vallès).

Negociarem amb SARBUS:
—La millora d’horaris dels 
autobusos amb Cerdanyola 
del Vallès, Sabadell i 
Barcelona.
—L’augment de la freq-
üència de pas dels autobusos 
cap a la UAB.
—Que els autobusos de 
Sabadell parin sempre al 
Taulí.
—Que els autobusos de 
Cerdanyola arribin al CAp 
de Ripollet.

potenciarem la construcció 
de nous carrils bici que ens 
comuniquin amb Cerdanyola, 
Sabadell i Barberà.

Treballarem per la recu-
peració del Riu Sec i la 
finalització del carril Bici fins 
Cerdanyola.

Crearem un registre 
municipal per a l’ús compartit 
del cotxe.

Volem crear un “Grup del 
voluntariat per a l’educació 
viària”.

Donarem suport a les 
plataformes de defensa del 
transport públic

Volem augmentar els 
controls de sorolls i 
contaminació de ciclomotors i 
altres vehicles de motor per 
part de la policia Municipal

Elaborarem un estudi per 
trobar una solució a l’acu-
mulació de persones a l’hora 

de portar i recollir els infants a 
les entrades de les escoles.

potenciarem el despla-
çament a peu, en bicicleta i en 
transport públic.

Regularem l’ús dels pa-
tinets i vehicles semblants.

Impulsarem els controls i 
vigilància dels vehicles im-
mobilitzats durant més temps  
de l’establert.

Crearem un Consell de 
Mobilitat format per l’associació 
de comerciants, les associacions 
de veïns, gent gran, plataforma 
pel transport públic, gover-
nació, policia local i protecció 
civil.

Estudiarem la bonificació 
del bitllet per persones grans i 
persones amb necessitats es-
pecials, per desplaçar-se per 
Badia dins les xarxes existents.

farem una campanya con-
tra les actituds masclistes, 
xenòfobes i LGTBIfòbiques al 
transport públic, per tal que 
totes les persones se sentin 
segures.

potenciarem la participació 
de la ciutadania, i millorarem 
la comunicació en aquest 
àmbit a través del Consell de 
Mobilitat.

Animarem a la ciutadania a 
participar en el Grup del 
voluntariat per l’educació vial.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

M “Negociarem amb 
sarBUs diverses 
millores en els 
horaris, la freqüència 
de pas i noves 
parades
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d’esports minoritaris 
i “no competitius”.

Desenvoluparem el projecte  
“Badia esports per a to@s ” 
amb el que volem augmentar 
la participació de les persones 
en l’àmbit esportiu.

Impulsarem una política de 
beques que facilitin l’accés a la 
pràctica esportiva dels nens i 
nenes del municipi.

Dignificarem, és a dir, 
rehabilitarem, TOTES les ins-
tal·lacions esportives Muni-
cipals.

Impulsarem la creació de la 
fira de les Entitats Esportives.

Acompanyarem a les enti-
tats esportives del municipi a 
desenvolupar polítiques de 
gènere dintre del seu àmbit 
d’actuació.

Impulsarem campanyes 
dirigides al públic assistent de 
foment del respecte a la di-
ferència, contra les actituds 
masclistes, la xenofòbia i la 
LGTBIfòbia a les instal·lacions 
esportives.

Amb el projecte “Badia 
esports per a tot@s” volem 
augmentar la participació de 
les persones en l’àmbit es-
portiu.

CoMerÇ
a Badia del Vallès ens cal un 
comerç de proximitat com 
a proveïdor de productes i 
serveis que la gent del nostre 
municipi demanda.
des de fa temps, la presència 
de grans superfícies al nostre 
municipi s’ha convertit en una 
dificultat alhora d’afavorir el 
desenvolupament del comerç 
local  de proximitat.

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019

M
“totes Fem Badia proposem un seguit d’actuacions i 
propostes per a fer de Badia una ciutat on Fer esPort 
sigui quelcom més que un eslògan publicitari.

E
esPorts
Badia és una ciutat on 
l’esport està ben arrelat 
entre la ciutadania. aquesta 
pràctica esportiva implica 
una sèrie d’hàbits saludables, 
de socialització i relacions 
personals i de transmissions 
de valors. 
ara bé, aquesta estreta 
relació entre la pràctica 
esportiva i la ciutadania 
badienca no ha estat 
potenciada ni impulsada 
de manera adient des de 
l’ajuntament. 

L’estat de les instal·lacions 
esportives del Poliesportiu 
Vell després d’anys de 
deixadesa i manca de 
manteniment pel projecte 
fallit del seu trasllat, la 
necessitat d’impulsar l’esport 
escolar i esports minoritaris o 
no competitius, la necessitat 
de millorar la formació dels 
tècnics de l’esport base i de 
la relació del món de l’esport 
amb la vida social i cultural 
del municipi són necessitats 
per a nosaltres prioritàries 
en aquest tema. amb aquest 
objectiu proposem:

Crearem un Consell Muni-
cipal de l’Esport operatiu, 
participatiu i transparent

fomentar l’esport inclusiu a 
través de campanyes a les 
escoles i entitats esportives del 
municipi.

Impulsar cursos de formació 
dels i les tècniques de l’esport 
base a través de beques i 
convenis amb les diferents 
federacions.

Impulsar els valors de res-
pecte, cooperatius i inclusió en 
la pràctica esportiva.

fomentarem la pràctica 

C
a més, les mancances dels 
locals comercials existents, la 
inexistent política municipal 
d’ajuda i promoció del comerç 
local i la necessitat de dotar 
de noves eines al  Consell 
Municipal de Comerç que el 
faci més eficaç i operatiu són 
d’altres elements que no han 
permès el desenvolupament 
de la xarxa comercial que 
Badia i els seus ciutadans 
necessitem.  
Per mirar de corregir aquestes 
deficiències i impulsar 
aquesta xarxa comercial local 
totes Fem Badia proposem:

Impulsar el Consell Munici-
pal de Comerç dotant-lo de 
nous instruments per a fer-lo 
més operatiu i eficient.

potenciar i impulsar a nivell 
comarcal el Mercat Municipal.

Millorar els serveis i prestacions 
del mercat ambulant:

—Recollida selectiva de les 
deixalles, neteja, ubicació i 
senyalització de les parades

Impulsar la creació de plata-
formes digitals que facin un 
mapeig dels comerços locals 
dels serveis i productes que 
n’ofereixen.

 Desenvolupar una xarxa de 
distribució dels productes de 
comerç local d’entrega a 
domicili o a un punt de recollida 
amb horaris flexibles.

fer un pla de dinamització 
comercial orientat a crear llocs 
de treball i que  doni respostes 
a les necessitats de la ciuta-
dania.

Impulsar convenis de 
pràctiques remunerades d’es-
tudiants al comerç local.

fer un pla de manteniment 
dels locals comercials perquè es 

“ ”



Treballarem per la recu-
peració del personal mèdic i 
sanitari que s’ha perdut en els 
darrers anys.

Lluitarem juntament amb 
les veïnes per recuperar els ser-
veis perduts al CAp i augmentar, 
entre d’altres, el servei de salut 
mental.

Volem una millora en les 
urgències 24h de les farmàcies. 
Treballarem per buscar una 
solució per tenir cobert aquest 
servei.

Defensarem el servei 
d’ambulàncies.

Augmentarem el nombre 
de desfibril·ladors cardíacs i els 
punts d’accés i farem difusió 
del seu funcionament.

fomentarem l’educació pre-
ventiva en malalties de trans-
missió sexual (ETS) mitjançant 
campanyes de sensibilització.

promourem l’educació pre-
ventiva en drogodependència 
amb campanyes de sensi-
bilització.

Garantirem una atenció 
sanitària no discriminatòria en 
l’àmbit sanitari:

—Evitar el llenguatge 
sexista.
—Tractar amb respecte 
a totes les persones, 
sigui quina sigui la seva 
nacionalitat o procedència.
—Respectar el col·lectiu 
LGTBI i els seus drets.

Millorarem la comunicació 
entre els professionals de la 
sanitat, la ciutadania i l’Ajun-
tament a través del Consell 
Municipal de Salut.

fomentarem la participació 
de la ciutadania en les cam-
panyes de prevenció.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES
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puguin entregar en perfecte 
estat per a la pràctica comercial.

fer als comerços partícips 
de campanyes contra la 
violència masclista, la LGTBI-
fòbia i la xenofòbia.

saLUt PÚBLiCa
Badia del Vallès és un 
municipi que ha hagut de 
lluitar des dels seus inicis 
per tots i cadascun dels 
serveis públics que fins ara 
s’han prestat, i hem vist com 
darrerament s’han perdut 
part d’aquests serveis públics, 
sobretot a l’àrea sanitària, en  
benefici de l’àrea privada.
Cal, doncs, reivindicar la 
tornada d’aquests serveis 
i donar recolzament a les 
lluites veïnals que reclamin 
la restauració d’uns serveis 
públics de salut que cobreixin 
les necessitats dels veïns i 
veïnes del nostre municipi.
Per coordinar aquestes 
reivindicacions proposem les 
següents mesures:

Crearem el Consell de Salut  
amb la participació de 
l’associació de veïns, asso-
ciacions d’afectats per alguna 
malaltia en concret, de  
professionals quan calgui, i 
veïns i veïnes que hi tinguin 
interès.

fomentarem la sanitat 
preventiva promovent campan-
yes pel bon us de la medicació 
i evitar l’automedicació que 
pot ser contraproduent.

fomentarem activitats físi-
ques per a amplis sectors de la 
ciutadania.

Ens posicionarem en la 
defensa de la sanitat pública i 
de qualitat.

U
UrBaNisMe
totes Fem Badia impulsem 
una política urbanística més 
participativa, on la ciutadania 
i les entitats tinguin un espai 
per opinar i proposar idees.
defensem un urbanisme 
ecològic i sostenible on 
es puguin aprofitar els 
recursos del nostre municipi i 
mantenir-los en bon estat.
Per això entenem que calen 
més zones verdes i una 
millora de zones que en 
l’actualitat no es troben en 
bones condicions, com per 
exemple els nombrosos parcs 
infantils.

Volem una Badia sostenible 
i accessible, sense barreres 
arquitectòniques i amb unes 
voreres en bon estat que 
permetin una bona mobilitat 
als veïns i veïnes.
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Volem millorar i ampliar el 
camí verd al costat de la C58 
per reduir l’impacte visual i 
acústic.

Crearem un pla de millora i 
manteniment dels espais de 
joc i parcs infantils.

promourem una zona de 
parc Urbà als terrenys exteriors 
del poliesportiu vell.

Habilitarem un espai vigilat 
per l’aparcament de camions i 
vehicles pesants.

Aplicarem l’ordenança mu-
nicipal de civisme i convivència 
perquè l’obra pública i privada 
es produeixi sense molèsties 
als veïns i veïnes.

Treballarem per la reha-
bilitació i el manteniment 
d’edificis públics en desús.

Crearem un pla de mante-
niment de voreres i per la 
eliminació de barreres arquitec-
tòniques.

Resoldrem els problemes 
d’inundacions per falta de 
“desaigües” a l’Avinguda de la 
Mediterrània.

procurarem que als carrers 
hi hagi una il·luminació ade-
quada, sense zones fosques 
per a la seguretat de les dones 
i vianants.

Obrirem processos partici-
patius per conèixer l’opinió i 
les propostes urbanístiques 
dels veïns i veïnes.

La informació sobre les 
obres de manteniment de la 
via pública i altres que afecten 
directament als veïns serà per 
nosaltres,  prioritari.

U
Totes Fem Badia

@Totes Fem Badia 

@TotesFEmBadia

Totes Fem Badia

Trobaràs més informació a:
www.totesfembadia.cat
info@totesfembadia.cat

#PersonesCompromeses




