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Vivim dies convulsos arran de la crisi sanitària de 
la COVID-19. Una pandèmia que ha arrasat amb 
tot i que ha instal·lat al nostre país, i al món, una 
crisi global sense precedents. Estem vivint dies que 
passaran a la història per estar-nos enfrontant a una 
malaltia que ha posat en escac i mat el nostre dia a 
dia. Han estat dies d’estat d’alarma, de confinament 
i desconfinament, de solidaritat, d’aplaudiments, de 
mascaretes, de guants, de videotrucades... Aquest 
2020 quedarà marcat per sempre com l’any on hem 
hagut de reinventar la nostra forma de vida, canvi-
ant la forma de relacionar-nos amb els altres. Una 
malaltia que ha vingut per quedar-se, almenys fins 
que no es trobi una vacuna.

A Santa Eulàlia, òbviament, aquesta epidèmia també 
ha fet estralls. Fins a dia d’avui s’han comptabilitzat 41 
positius i 258 sospitosos. A més a més, són molts els 
comerços que han hagut de tancar i molts altres els que 

s’han hagut de reinventar. S’ha posat fi al curs escolar 
2019-2020 de forma presencial, tot i que per sort els 
nostres infants estan completant el tercer trimestre de 
forma telemàtica. Però més enllà de xifres negatives, 
cal destacar la solidaritat de tots els ciutadans del muni-
cipi. Gràcies al personal sanitari del CAP i als hospitals, 
a Protecció Civil i a la Policia Local, que han vetllat per 
la nostra seguretat durant aquests dies. Gràcies també 
a les persones que, desinteressadament, han fabricat 
mascaretes i bates, han cedit les seves impressores 3D 
i màscares de busseig o han format part de la campa- 
nya #SERsolidària per ajudar als més vulnerables. I per 
últim, però no menys important, gràcies a tota la po-
blació per haver respectat les mesures de confinament 
durant aquests mesos.

Han estat dies durs, de molts sacrificis, però ens en 
sortirem. Com molt bé diu l’anunci de Canal SET; 
SANTA EULÀLIA TORNARÀ.

Sumari
#tornaveu46
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Positius Sospitosos

Santa Eulàlia 41 258
Lliçà 

d’Amunt
79  392

Bigues 41 296

Lliçà de Vall  34 201

Total 195 1.147

Conviure amb la
‘nova normalitat’ 
La crisi sanitària de la Covid-19 ha 
canviat els nostres hàbits del dia a dia
Era el desembre quan ens arribaven les primeres infor-
macions sobre un nou virus que afectava gran part de 
la Xina. Ningú pensava que aquesta malaltia ens podria 
tocar de prop, però no ha estat així. La Covid-19, con-
vertida ja en pandèmia mundial, és una realitat al nos-
tre territori, on el passat 14 de març el govern espanyol 
decretava l’estat d’alarma per tal d’evitar la seva propa-
gació entre la població. Des d’aleshores, han estat mesos  
de confinament, confinament total i desconfinament 
per fases. Aquesta crisi sanitària ha afectat a tots els 
àmbits de la nostra societat, acarnissant-se especial-
ment amb la gent més gran, però també fent estralls en 
l’economia, provocant el tancament parcial, qui sap si 
definitiu, d’empreses i comerços. Per a molts, després 
de 3 mesos, cal tornar a començar.

Durant aquest temps, el govern espanyol ha dut a terme 6 
pròrrogues de l’estat d’alarma, on el passat 21 de juny es 
van acabar les restriccions a l’hora de moure’ns lliure-
ment pel territori. El temps dirà si aquestes mesures han 
estat suficients per contenir un virus que va a la baixa. 
S’esperen rebrots de cara a la tardor. I mentrestant, 
caldrà seguir esperant a una vacuna que ens permeti, 
realment, assolir la nova normalitat. Una normalitat 
que es tradueix, de moment, en l’obligatorietat de dur 
mascareta en espais tancats i a la via pública si no es pot 
mantenir el metre i mig de distància amb altres persones.

El passat 4 de maig el govern es-
panyol va calendaritzar el procés de 
desescalada per fases. A Catalunya, 
aquesta competència depèn de la 
Generalitat, que està duent a terme 
una desescalada asimètrica per re-
gions sanitàries. Santa Eulàlia es tro-
ba a l’Àmbit Metropolità Nord de la 
regió sanitària de Barcelona. 

Desconfinament 
gradual
Què es pot fer a cada 
fase de la desescalada?

 Salut

Especial 
coronavirus
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*A dia 9 de juny de 2020

La Covid-19 a Santa Eulàlia, en xifres 

41 Positius 

241 Sospitosos 

2 Defuncions 

44 Sancions imposades  
per la Policia Local

85 ERTOs d’empreses 
(afectant a 346 treballadors) 



El coronavirus SARS-CoV-2 es va detectar per primera vegada el mes de desembre de 2019 a la ciutat de 
Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres països. Presenta una simptomatologia clínica similar a la 
de la grip, i el 80% dels casos són lleus. Els casos més greus generalment afecten persones grans o que 
pateixen altres patologies. Els consells principals per evitar-ne la seva propagació són:

Consells per evitar la propagació del coronavirus

Rentar-se les mans amb aigua i sabó (mínim de 20 segons)  
o amb solucions alcohòliques.

Tapar-se la boca i el nas a l’hora de tossir i esternudar, utilitzant 
un mocador d’un sol ús o bé la cara interna del colze.

A la via pública és obligatori fer ús de la mascareta si no es pot 
mantenir la distància de seguretat de metre i mig.

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca  
amb les mans brutes.

Evitar el contacte estret amb persones amb signes  
de problemes respiratoris (tos o esternuts).

Rentar i desinfectar freqüentment els objectes 
i les superfícies.
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Si creus que pots estar afectat pel coronavirus SAR-CoV2 truca al 061.
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 D
iari fotogràfic

11 
De març

21 
De març

13 
De març

24 
De març

14 
De març

03 
D’abril

L’Ajuntament comunica la 
mort d’una veïna de Santa 
Eulàlia, de 86 anys, per 
coronavirus. Mor a l’hospital 
de Granollers el passat 21 
de març.

L’Ajuntament, a través 
de Protecció Civil, fa una 
primera desinfecció dels 
carrers del municipi per 
eliminar possibles restes 

del virus al mobiliari urbà  
i façanes.

L’Estat declara l’estat d’alarma. 
Els establiments de restauració i 
comerços minoristes, a excepció 
d’establiments d’alimentació, 
cessen la seva activitat. Els carrers 
de Santa Eulàlia es buiden.

Es confirmen els primers 
casos de coronavirus a Santa 

Eulàlia. L’Ajuntament fa 
una crida a extremar les  

precaucions i a seguir les 
ordres de confinament.

Santa Eulàlia, seguint les 
recomanacions del PROCICAT, 
suspèn les activitats dels seus 
equipaments municipals.

El Departament d’Educació 
obliga a tancar els centres 

educatius. Els establiments 
no essencials també han 

de tancar. Es clausuren els 
parcs infantils.

Memòries d’una pandèmia  
a Santa Eulàlia

Especial 
coronavirus
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06 
D’abril

26 
D’abril

02 
De maiG

04 
De maiG

25 
De maiG

08 
De juny

L’àmbit Metropolità Nord, 
regió sanitària a la qual 
pertany Santa Eulàlia, entra 
en la fase 1 de la desescalada. 
Es permet l’obertura del 50% 
de les terrasses i les reunions 
a casa i al carrer de fins  
a 10 persones.

Santa Eulàlia entra a la 
fase 2 de la desescalada. Els 

centres educatius reobren 
extremant les mesures de 

seguretat. Bars i restaurants 
recuperen el 40% de  
l’aforament interior.

Els adults, inclòs la gent gran, 
pot sortir a passejar i fer 
esport al carrer respectant les 
franges horàries segons l’edat. 
Santa Eulàlia, mica en mica, 
recupera la normalitat.

Locals i comerços de menys  
de 400 m2 poden obrir amb  

restriccions. Les perruqueries  
i els bars del poble obren 

seguint les mesures de  
seguretat pertinents.

L’Ajuntament confirma dos 
casos positius de COVID-19 a 
la llar d’avis Santa Eulàlia. Les 
proves PCR fetes a posteriori 
acabarien confirmant que 24 
dels 25 residents van contraure 
la COVID-19.

Els menors de 14 anys 
poden sortir per primer 

cop al carrer, acompanyats 
sempre per un adult, en 

franges horàries limitades.
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 Econom
ia

L’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eu-
làlia està elaborant un Pla d’Acció per combatre els 
efectes provocats per la crisi sanitària de la Covid-19. 
L’objectiu serà establir les bases per ajudar a la re-
construcció dels sectors més castigats per la crisi. El 
pla inclourà accions de tipus material, econòmic i so-
cial, agrupades en diversos àmbits de treball. Aquest 
document comptarà amb les aportacions dels partits 
de l’oposició i dels sectors econòmics i socials del po-
ble. No obstant, l’Ajuntament ja ha anunciat algunes 
mesures econòmiques i socials d’aplicació immediata.

Mesures socials
Creació del programa #SERsolidària per ajudar a 
la gent més vulnerable.

Elaboració d’un decàleg per superar el confinament 
a càrrec dels serveis psicològics de l’Ajuntament.

Crida per aportar material sanitari per a Protecció 
Civil, Policia Local i residències de gent gran. La 
població també fa entrega de màscares de busseig 
per a l’hospital de Granollers.

Repartiment de 90 targetes moneders a aquelles 
famílies que disposaven de beca menjador per a 
l’actual curs escolar.

Impuls de la campanya SantaEulàliaACasa per fer 
més fàcils aquests dies de confinament, compartir 
idees i experiències.

Cessió del vehicle elèctric municipal a l’ABS de La 
Vall del Tenes per fer les atencions mèdiques de 
capçalera i urgències a domicili.

Felicitacions d’aniversari de forma presencial als 
menors d’edat i persones més grans de 85 anys, a 
càrrec de Serveis Socials, la Policia Local i Protec-
ció Civil.

Es fabriquen 1.800 bates amb bosses d’escombraries.

Repartiment de material escolar, certificats i pol-
seres als infants i adolescents de Santa Eulàlia.

Mesures econòmiques
Modificació del calendari fiscal 2020 de l’Ajunta-
ment. La data de cobrament en voluntària de l’Im-
post de Béns Immobles no domiciliat i la Taxa de 
Gestió de Residus domèstics i comercials no do- 
miciliada queda prorrogada del 6 de juliol fins l’1 
de setembre. La data de cobrament en voluntària 
de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica no 
domiciliat queda prorrogada del 4 de maig fins el 
2 de juny.

La data de càrrec en compte del preu públic de 
l’Escola bressol i dels tallers del Centre Cívic i Cul-
tural La Fàbrica dels dies meritats del mes de març 
no es van carregar a inicis d’abril com estava pre-
vist inicialment i es van carregar la primera setma-
na de maig. Durant aquests mesos no s’han cobrat 
les mensualitats corresponents.

No es cobren les concessions dels bars de la Fàbri-
ca i el camp de futbol, i de les instal·lacions de 
Pinedes del Castellet.

Suspensió per tot l’any 2020 del cobrament de la 
taxa d’ocupació de via pública referent a les ter-
rasses dels bars i restaurants. Tanmateix, es permet 
l’ampliació de la superfície de les terrasses de bars 
i restaurants sense cost.

Ronçana Comerç Actiu impulsa una central de 
compres d’EPIS per tal d’ajudar als negocis locals 
a garantir les mesures d’higiene amb productes 
homologats i segurs.

Està previst presentar-lo al ple  
extraordinari del mes de juny

L’Ajuntament de Santa Eulàlia treballa en un Pla d’Acció 
per pal·liar els efectes de la Covid-19

El Pla d’Acció permetrà reactivar el comerç local.

Especial 
coronavirus
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Des del primer moment que va esclatar la crisis del coronavirus, els 
veïns i veïnes de Santa Eulàlia es van posar a treballar per ajudar als 
altres. Una mostra de solidaritat exemplar que es plasmen en les 
següents accions:

B
en

es
ta

r S
oc

ia
l

• A través del servei #SERsoli- 
dària, 36 voluntaris s’encarre- 
guen de facilitar aliments bàsics 
i medicines a aquelles persones 
més vulnerables del poble, de 
més de 65 anys.

• L’Ajuntament de Santa Eu-
làlia, Protecció Civil i la Policia 
Local feliciten aquelles persones 
que compleixen anys durant el 
confinament. Es crea un servei 
especial per a menors de 18 anys 
i un altre per a majors de 85.

• Es crea una xarxa de 13 cosi- 
dores que elaboren bates amb 
bosses de plàstic, per tal d’en-
tregar-les al personal sanitari 
dels CAPs de la Vall del Tenes i 
a APINDEP Ronçana. Se’n fabri-
quen més de 2.000 unitats.

• L’Ajuntament rep una dona- 
ció de 105 pantalles protectores 
del Centre Cultural de Canove- 
lles, destinades al personal de 
residències, CAPs, Protecció Ci-
vil i Policia Local.

• Cada dia, a les 8 del vespre, 
els ciutadans expressaven el seu 
agraïment al personal sanitari 
amb aplaudiments.

• Protecció Civil s’encarrega  
d’entregar aliments a persones 
dependents del servei Porta’m,  
reparteixen productes del banc 
d’aliments de Càritas Parroquial 
i programen visites al CAP o re- 
queriments urgents.

• Per la Diada de Sant Jordi, els 
alumnes de les escoles de pri-
mària i l’IES Vall del Tenes, fan 
arribar a la gent gran del poble i 
als serveis assistencials un dibuix 
animant-los per la bona feina 
que estan fent.

• L’Ajuntament reparteix casa 
per casa les targetes moneder fa-
cilitades pel Consell Comarcal, 
per a aquells infants amb beques 
menjador, un total de 90 a Santa 
Eulàlia.

• Famílies de Santa Eulàlia faci-
liten màscares de busseig a l’hos-
pital de Granollers. Tanmateix, 
més d’una desena de ciutadans 
posen a disposició de la Genera- 
litat les seves impressores 3D per 
fabricar respiradors.

• L’Ajuntament de Santa Eulàlia 
entrega als infants i adolescents 
del municipi material escolar, 
un certificat per felicitar-los pel 
confinament i polseres.

Els ciutadans s’han erigit com un element indispensable 
per ajudar a les persones més vulnerables

La Santa Eulàlia solidària
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Entrevista

Marta Puigdomènech 
Entrevista a Marta Puigdomènech, infermera  
en pràctiques de l’Hospital de Granollers

la marta, veïna de Santa eulàlia, estava cursant l’últim 
curs d’infermeria a la universitat de barcelona quan va 
haver d’incorporar-se a l’hospital de Granollers davant la 
necessitat de reforçar el sistema sanitari per la pandèmia 
de la COViD-19.

Com va ser el moment en que et truquen per in-
corporar-te d’immediat a treballar a l’hospital de 
Granollers?
Jo sóc estudiant de 4t d’infermeria a la Univer-
sitat de Barcelona, i amb l’inici de l’estat d’alar-
ma la universitat ens va fer arribar un correu 
explicant-nos que, molt possiblement, ens re-
clamarien per incorporar-nos als hospitals davant 
la greu situació del moment. Des de l’hospital 
de Granollers es van posar en contacte amb mi 

a finals de març, em van fer l’entrevista i el dia 1 
d’abril ja hi estava treballant.

Et veies preparada per dur a terme la teva tasca 
estant encara a l’últim curs d’infermeria?
Al principi no sabíem ben bé quina seria la nostra 
funció, si exerciríem d’infermeres titulars com a tal. 
Ens van explicar que estaríem sota supervisió com 
si fossin unes pràctiques i això em va tranquil·litzar.

Quines funcions duus a terme en el teu dia a dia a 
l’hospital de Granollers?
Realitzo totes les funcions que fa una infermera,  
però sota la supervisió de la persona titular. Bàsica-
ment administro medicació i col·loco vies perifèri-
ques a pacients que s’han contagiat de coronavirus. 

Quins són els protocols a seguir?
Quan accedim a la sala del malalt, ens hem de 
col·locar l’EPI, amb bates, guants i mascaretes 
FPP2. Un cop realitzem el servei, hem de fer hi-
giene de mans i canviar-nos de roba novament. I 
així cada cop que visitem un pacient.

“Ens van advertir que havíem d’estar preparats 
físicament i psicològicament per enfrontar-nos  
al que viuríem”

Especial 
coronavirus
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Passeu proves a diari per saber si us heu pogut 
contagiar?
L’hospital no et fa la prova a no ser que tu ho de-
manis, però sí que te la fan en cas de tenir símp-
tomes. Jo vaig decidir fer-me la prova PCR i per 
sort va sortir negatiu, però sabem que estem ex-
posades dia a dia. Ara s’està contemplant la possi-
bilitat de fer-nos proves serològiques per saber si 
l’hem pogut passar.

Has hagut de canviar hàbits del teu dia a dia arran 
d’entrar a treballar a l’hospital?
Des de que vaig començar a treballar a l’hospital 
intento guardar certa distància amb la família. A 
casa vaig amb mascareta i quan vaig al bany, pos-
teriorment, desinfecto amb lleixiu. Intentem evi-
tar compartir espais. A casa no puc abraçar ni fer 
petons com abans.

Es treballa amb por sabent que el virus és tan a 
prop teu?
Al principi, amb la situació tan desconeguda, sí 
que estàvem espantades. Ho vaig agafar amb molta 
motivació i a base de treballar cada dia ho acabes 
normalitzant. Però la por sempre hi és.

El dia 1 d’abril, precisament quan vas entrar a 
treballar, l’hospital arribava al seu pic màxim de 
pacients ingressats; un total de 163. En aquell mo-
ment, teníeu por que l’hospital col·lapsés?
Sí, a l’estar ple es van haver de tancar plantes 
per habilitar pacients amb la Covid-19. Això su-
posa l’endarreriment d’altres patologies i que 
aquestes no es poguessin assumir amb norma- 
litat. Jo no he estat ni a UCI ni a urgències, he 
estat a hospitalització, i et puc dir que no es va 
arribar a desbordar.

Hi ha por a un rebrot de la pandèmia si la gent no 
respecta les mesures recomanades per les autori-
tats sanitàries?
Evidentment, hi ha por a que tot el que s’ha acon- 
seguit fins ara torni a rebrotar. Al final, tot això 
que està passant, a nosaltres ens afecta físicament 
i psicològicament. Físicament pels EPIs que hem 
de dur, que són pesats, i psicològicament perquè 
veus gent dependent i gran que estan sols, que no 
poden veure a la família durant tot el dia.

Imagino que deus haver viscut moments molt durs 
a l’hospital, amb gent que veus que no se’n sortirà.
Per als que som estudiants, que no hem vist gaires 
morts, viure en primera persona aquestes situa-
cions xoca molt més. Abans de començar a treba- 
llar ja ens van advertir que havíem d’estar prepa-
rats físicament i psicològicament perquè el que vi-
uríem seria dur.

Estava preparat el sector sanitari per viure una pan- 
dèmia com aquesta?
Jo crec que no, però per sort tenim un dels mi-
llors sistemes sanitaris del món, a més a més dels 
millors professionals. L’any 2012, amb les reta- 
llades en sanitat, ja es va veure que hi havia pocs 
recursos, però fins ara s’ha pogut anar fent sense 
problemes. A causa d’aquesta pandèmia, on tots 
els pacients han arribat de cop, s’ha fet molt més 
palpable aquesta manca de recursos i que és neces-
sari més finançament per a la sanitat pública. Tant 
de bo amb aquesta experiència s’aconsegueixin 
millors condicions i recursos.

El passat dia 12 de maig va ser el dia Internacio- 
nal de la Infermeria. L’Organització Mundial de 
la Salut, a més a més, ha declarat aquest any 2020 
any internacional de la infermeria. Amb tot el que 
ha passat és un bon moment per reivindicar la im-
portància de la vostra professió?
Totalment. El nostre sector sempre ha fet el que 
s’ha estat fent fins ara, però ara se’ns dona més 
visibilitat per l’abast que ha tingut la Covid-19. Està 
molt bé que la gent ens aplaudeixi cada vespre, 
s’agraeix perquè ens dona força per continuar, 
però aquest reconeixement s’hauria de reflectir en 
unes millors condicions laborals per al col·lectiu.

Quines recomanacions faries a la gent, a mig ter-
mini, fins que es trobi una vacuna?
Cal tenir un esperit d’autocrítica i tenir responsabil-
itat individual i empatia. Moltes persones veuen la 
pèrdua d’éssers estimats i cal prendre consciència 
per posar de la nostra part per tal que ho puguem 
superar. Al principi es parlava que només era una 
grip i que afectava només a la gent gran, però a 
l’hospital han entrat pacients de totes les edats.

“Està molt bé que la gent 

ens aplaudeixi cada vespre, 

però aquest reconeixement 

s’hauria de reflectir en unes 

millors condicions laborals 

per al col·lectiu.”



Personal de Protecció Civil desinfectant  
amb bactericides els carrers de Santa Eulàlia
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O
bres i Serveis

Represa obres de construcció 
Torrent de les Tres Pedres
Estat: Les obres es rependran el proper mes de 
juliol. 
Cost: Increment de 454.000 euros per la modifi-
cació del projecte, essent el cost total de 1.474.868 
euros. Aquest diferencial l’aportarà l’Agència Cata- 
lana de l’Aigua.

Obres i serveis més destacats  
per aquest 2020
El Torrent de les Tres Pedres o la reparació de l’edifici municipal 
La Font del Rieral, entre les més esperades

Enllumenat
Estat: Substitució de bombetes durant tot l’any.
Cost: 45.000 euros

reforma edifici municipal 
la Font del rieral
Estat: Les obres s’iniciaran el proper mes de juliol 
i està previst que finalitzin en 7 mesos.
Cost: 325.047 euros

Instal·lació punt recàrrega 
cotxes elèctrics
Estat: S’espera tenir-lo instal·lat al mes de se-
tembre. 
Cost: 36.000 euros
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El pressupost municipal aprovat a finals de 2019 va preveure una inversió de 1.140.000 euros en 
obres a Santa Eulàlia. No obstant, l’aprovació del recent pla econòmic financer i la necessitat de 
dotar de pressupost el Pla d’Acció que està elaborant l’Ajuntament de Santa Eulàlia ha fet que 
obres com la renovació de la gespa del camp de futbol no s’acabin duent a terme.

adequació antiga biblioteca 
com a nou espai audiovisual 
del municipi
Estat: Obres iniciades el febrer, previstes de fi-
nalitzar al setembre.
Cost: 111.201 euros

millores porta a porta
Estat: S’han comprat bujols i cubells, s’ha fet un 
tancat a l’escola bressol i s’han comprat 30 com-
postadors. 
Cost: 10.000 euros.

Construcció vorera entre Sant 
Isidre i la Campinya
Estat: S’espera iniciar les obres a partir de setembre.
Cost: 60.000 euros

Pots consultar detalladament  
el pressupost 2020 accedint 
al següent codi QR
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Participació

L’Ajuntament de Santa Eulàlia impulsarà dos processos par-
ticipatius durant aquest 2020. Per una banda, per decidir 
la remodelació arquitectònica i urbanística de la plaça Onze 
de Setembre, al barri del Rieral. A dia d’avui ja està disponible 
al perfil del contractant els plecs del concurs de projectes per a 
la remodelació d’aquest espai, on durant l’any s’hi celebren 
festes tan concorregudes com Carnaval, la Fira de Nadal o el 
Mercat Tot Segona Mà, a més a més de ser un espai de troba-
da familiar de grans i petits.

El termini de presentació d’ofertes està previst fins al 22 de 
juny, tot i que es prorrogarà 30 dies més des de que finalitzi 
l’actual estat d’alarma. Entre tots els despatxos d’arquitec-
tura que presentin un projecte de remodelació de la plaça 
Onze de Setembre es farà una avaluació tècnica per tal de 
decidir tres finalistes. Els projectes seleccionats percebran un 
premi de 2.000 euros cadascun i seran presentats a la ciu- 
tadania en una exposició pública per part de cada despatx 
d’arquitectura. Serà aleshores quan els ciutadans i ciutadanes 
de Santa Eulàlia, mitjançant un procés participatiu, podran 
votar aquell projecte que més els hi agradi.

D’altra banda, l’Ajuntament també engegarà un procés par- 
ticipatiu per decidir l’ús que ha de tenir l’edifici muni- 
cipal La Font del Rieral. A dia d’avui ja s’han adjudicat les 
obres de reparació a l’empresa Coprho SA per un import de 
315.498,98 euros. L’Ajuntament està treballant per començar 
a canalitzar aquest procés participatiu, on els ciutadans po-
dran dir la seva a l’hora de decidir l’ús que haurà de tenir en 
el futur.

Porta a porta, Pep i laia  
i assemblea jove

Cal recordar que aquesta no és la 
primera vegada que l’Ajuntament 
posa en marxa un procés partici-
patiu d’aquestes característiques 
obert a tota la ciutadania. Al de-
sembre de 2017, per exemple, 
els veïns van poder decidir quin 
era el millor model de recollida 
d’escombraries per a Santa Eu-
làlia, on un 78% dels votants van 
apostar pel porta a porta. Un altre 
projecte de democràcia directa 
el trobem amb el Projecte Edu-
catiu de Poble ‘Pep i Laia’, on la 
comunitat educativa, mitjançant 
un fòrum, escull aquells projectes 
més beneficiosos per als infants 
del poble.

Tanmateix, des de fa 15 anys, San-
ta Eulàlia organitza l’Assemblea 
Jove, un mecanisme de democrà-
cia participativa on els joves d’en-
tre 14 i 30 anys gestionen els seus 
propis recursos per dur a terme 
diverses activitats durant l’any.

Els ciutadans decidiran a través  
de processos participatius 
el futur de l’edifici municipal  
La Font del Rieral i 
la plaça Onze de Setembre
Les consultes es duran a terme aquest any 2020



Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia

L’@ajsantaeulalia renova la seva APP! Pots conèixer les notícies més 

destacades, l’agenda d’actes i enviar incidències detectades a la via 

pública. #mòbil #actualitat

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia

L’@ajsantaeulalia suspèn la Festa Major 2020 davant la situació gene-

rada per la Covid-19. Està en marxa una taula de debat per treballar en 

propostes de celebració al llarg de l’any.  #fmSER2020

L’istitut La Vall del Tenes @LaValldelTenes

L’Institut @LaValldelTenes passarà a ser titularitat de la Generalitat a 

partir del proper curs. Fins ara, aquest equipament depenia de la Man-

comunitat de la Vall del Tenes. #educació

Bus exprés de la Vall del Tenes
El bus exprés de la Vall del Tenes estrena nous horaris, amb noves 

freqüències d’anada i tornada a Barcelona. Creixem en mobilitat! #e7 

#busexpres

Mercat Setmanal
El Mercat Setmanal estrena nova ubicació! A partir d’ara el trobaràs al 

carrer Mare de Déu de la Salut, al costat de la plaça Onze de Setembre. 

#promocióeconòmica #km0

Trampeig de la vespa asiàtica
La segona campanya de trampeig de la vespa asiàtica s’inicia amb la 

captura de 86 reines a Santa Eulàlia. Sabies que tu també pots fer la 

teva pròpia trampa casolana? #vespaasiàtica #mediambient

Santa Eulàlia en 6 tuits
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Com afectarà 
la crisi sanitària 
de la COVID-19 

el nostre dia a dia 
quan es surti 

del confinament?

Atur, prestacions, vacunes, ERTOs, EPIs, 
confinament, xifres, distància social, pors... 
Crisi estructural en la major part d’un sis-
tema que ha demostrat la seva feblesa i so-
bretot la fragilitat de la vida humana. 
Aquesta crisi ens deixa sobre la taula moltes 
incerteses que ens fan qüestionar el sistema 
que fins ara ens feia sentir segurs. Ens ha 
demostrat que l’individu és un sol número. 
Ens ha deixat tancats a casa amb els béns 
materials i tecnològics que ens feien sentir 
connectats al món. I de sobte ens hem ado-
nat que allò que ens fa sentir tan connectats 
(el mòbil, les xarxes socials) no és res com-
parat amb l’abraçada d’alguna amistat.
Mica en mica podrem tornar a fer vida so-
cial. Ens repetim que tot anirà bé, que ens 
en sortirem, però si ho fem serà gràcies a 
la responsabilitat de tothom. Pensem que 
caldrà reestructurar el sistema sanitari,  
educatiu, productiu, laboral...
La realitat sanitària farà que necessitem 
temps per adequar la vida del poble. Ho 
farem tan bé com puguem i caldrà esperar 
abans de tornar a agafar l’embranzida cap a 
la nova normalitat. Per fer-ho potser caldria 
posar en valor la “vella normalitat”, la de 
molts dels nostres avis i àvies que malaura- 
dament han marxat sense un adéu digne: la 
solidaritat del veïnat, les cures de persones, 
el “fer poble”... També valorar allò que ens 
han ensenyat amb el seu exemple: esforç i 
voluntat per sortir endavant. I sobretot allò 
que ens han ensenyat els nostres infants: el 
fet d’estar i no el de tenir. El valor de jugar 
en família, de gaudir dels passejos pel nos-
tre entorn... i que el temps que tenim està 
per viure’l, no per consumir-lo.
Què hem de fer per sortir-nos-en bé? 
Agafem-nos a la unió que s’ha establert 
entre veïns, a la preocupació per l’altre 
i a l’ajuda mútua. Reforcem el teixit so-
cial i associatiu, retornem a les escoles el 
paper que els correspon, recolzem el co- 
merç local i fem créixer el poble. Disposem 
d’eines, de capital humà i de voluntat. Fem 
créixer Santa Eulàlia des de la proximitat. 
Perquè mai, estant tan separats, ens hem 
sentit tan propers.
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La pandèmia de coronavirus, a banda del 
daltabaix sanitari que comporta i del pati-
ment que ha significat per a moltes famílies, 
comporta canvis que la societat, en tot el 
seu conjunt, ha d’anar processant. Així, ens 
cal observar d’aprop com els estats (entesos 
com a aixopluc estructural que els individus 
tenim davant les contingències) prenen un 
paper rellevant i que remarquen la necessi-
tat d’apuntalar serveis universals que ha de 
proporcionar. I aquest paper de salvaguar-
da social de l’Estat ha d’estar per davant de 
les teories que es desprenen del neolibe- 
ralisme econòmic desfermat i que ha com-
portat unes mancances que es poden anar 
rastrejant a gran part del planeta. 
Un Estat social, que observi el benestar de 
tothom i que, a més, es centri en els col·lec-
tius més vulnerables ha de ser l’element 
de base del nou equilibri mundial. Ens cal 
un Estat que estigui per nosaltres (per to-
thom!) i que hi dediqui els recursos d’una 
manera generosa per generar seguretat i 
certeses davant dels problemes de precarie- 
tat sanitària, econòmica i de respecte a les 
llibertats personals. Un nou equilibri com-
plex, però necessari, urgent. Aquesta recep-
ta, que val per a tothom, també ha de valer 
per Catalunya i hem de prendre conscièn-
cia de com n’és d’urgent i necessari.
D’altra banda, la crisi del coronavirus 
també té conseqüències, i molt impor-
tants, pel que fa l’economia i la possibilitat 
que tothom pugui viure amb dignitat. Les 
lliçons que hem de tenir en compte sobre 
la mobilitat, el turisme, etc. es centren en 
un ús racional dels recursos i, per tant, d’un 
aprofitament més mesurat de la riquesa ener- 
gètica mundial.    
La generació d’una consciència col·lectiva 
més activa i generosa amb la resta de societat 
ha de comportar una aproximació al poble, 
a la comarca, dels nostres hàbits de consum. 
Arrelats i solidaris, l’escenari post-pandèmia 
ha de centrar-se en un futur possible i no 
pas en una necessitat taquicàrdica d’acu-
mulació de béns i d’acumulació malaltissa 
d’experiències.

Esta pandemia nos lleva a un escenario 
de incertidumbre total. Estamos vivien-
do los momentos más complicados de 
nuestra historia reciente, así lo refleja el 
gran número de fallecidos. Son momen-
tos difíciles, pero, ahora debemos ser va-
lientes y hacer un esfuerzo por adecuar-
nos a la nueva realidad. Es normal que 
nos preguntemos sobre las secuelas socia- 
les y económicas que dejará en nuestra so-
ciedad y las medidas que debemos tomar 
para evitar un repunte de la pandemia.
Desde Cs Sta. Eulàlia de Ronçana pro-
pone una serie de medidas:
Maximizar el uso de las nuevas tecnologías 
para potenciar las reuniones virtuales y el 
teletrabajo en la medida de lo posible.  
Poner especial énfasis en la limpieza ex-
haustiva de las vías más transitadas y áreas 
de juegos infantiles.
Limitación de eventos multitudinarios de-
portivos o de ocio.
Deberemos reforzar todas las medidas de 
precaución y los protocolos de limpieza 
tanto en nuestras residencias como en las 
escuelas para proteger a nuestros mayores 
y niños.
Los niños deberán aprender y seguir las 
pautas de higiene marcadas por las auto- 
ridades sanitarias.
Todos debemos tomar consciencia que 
toda precaución es poca y no podemos 
bajar la guardia, si queremos salir lo más 
rápidamente posible de la crisis sanitaria y 
evitar una nueva oleada en el futuro.
Es evidente que a la crisis sanitaria se- 
guirá un periodo de grave inestabilidad 
económica. Todos los partidos políticos 
deberemos dejar a un lado nuestras di- 
ferencias para llegar a acuerdos amplios y 
transversales, a grandes pactos de ciudad. 
Debemos anticiparnos y preparar un plan 
de choque inmediatamente.    
Cs Sta. Eulàlia luchará para que esto sea 
posible. Trabajando juntos lo conseguire-
mos. Y por último agradeceros todo vues-
tro esfuerzo.

Els greus efectes sanitaris del Covid-19 
comporten també un impacte social i 
econòmic sense precedents i de conse-
qüències encara desconegudes. La pan-
dèmia posa en evidència la debilitat i la 
vulnerabilitat dels Estats Nació quan es 
requereix una resposta global. 
Però, al mateix temps, obra oportunitats. 
En primer lloc, ens hem adonat de la im-
portància de lo públic i del sistema de 
sanitat pública. Ara toca defensar la salut, 
perquè sense salut no hi ha futur. 
Malauradament aquesta reflexió sembla 
que no arriba a tothom. En segon lloc, l’evi- 
dència de que només amb la construcció 
de governances globals i federals és possi-
ble afrontar emergències com aquesta. 
Es qüestiona amb imprudència l’ OMS, els 
comitès europeus, i l’opinió dels científics 
i professionals . Què valen aquestes opin-
ions?, deuen pensar, davant de la impru-
dència d’algun diputat: res!. Ens propo-
sen: primer, acabar amb l’estat d’alarma, 
i després recomptar la desgracia amb la 
col·laboració del “ja ho deia jo”, amb un 
Pacte Integral per la Vida, per quina vida? 
La dels que ja estan contagiats? 
S’argumenta que la recentralització ge- 
nera ineficàcia. Podria ser cert, si s’hagués 
produït, però les competències de les 
CCAA estan intactes. El que sí s’ha pro-
duït és una pràctica sense precedents: 
les reunions setmanals del President del 
Govern d’Espanya amb els Presidents dels 
Governs de les CCAA, al mateix ritme que 
les reunions del Consell de Ministres. 
En aquest moment cal atendre al màxim 
nivell de coordinació, solidaritat i lleialtat 
tant dins dels Estats, com entre Estats a la 
Unió Europea, com amb les institucions 
internacionals com l’OMS. 
Ara no és el moment de demanar res- 
ponsabilitats, ara toca treballar plegats per 
sortir tots junts d’aquesta crisi sanitària 
i per mitigar la incipient crisi econòmica 
pitjor que la del 2008 que ja s’albira.
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estrenem aquest nou espai dins del Tornaveu per donar llibertat 
a la resta de formacions polítiques d’opinar i donar el seu punt 
de vista amb algun aspecte relacionat amb el municipi, en favor 
de la transparència i la llibertat d’expressió. així doncs, aquests 
escrits no representen l’opinió de l’ajuntament sinó la de cada 
grup municipal.

l’abans i el després
L’arribada de la COVID-19 ens va enxam-
par a tots desprevinguts, tot i que d’una 
manera o altre ens ho podíem esperar en 
vistes a l’evolució que anava tenint el virus 
arreu del món. El nostre cas no va ser ex-
cepcional. La setmana del 9 al 15 de març va 
canviar-ho tot de la nit al dia. Començaven 
a arribar les primeres notícies de mesures 
en territori català. El dimarts 10, durant 
la reunió de govern, vam plantejar les 
mesures a prendre, però el baix nombre 
de casos a Catalunya va fer que no es po-
sessin en marxa. El dimecres 11 vam haver 
de fer reunió d’urgència per, aquest cop 
sí, decretar les primeres mesures, ja que 
durant aquell dia les informacions anaven 
canviant amb el pas de les hores. A partir 
d’aquí, i dia rere dia, les mesures s’anaven 
extremant fins la posada en marxa del con-
finament a partir del dia 14. Han estat tres 
mesos de feina exhaustiva en la que hem 
tingut la sort de comptar amb la col·labo-
ració de tot el personal municipal, Protec-
ció Civil i una extensa xarxa de persones 
voluntàries que ens han ajudat d’una ma-
nera o altre. Des d’aquí els agraïm la feina 
que han fet fins ara i l’enorme ajuda que 
ens estan proporcionant.
En aquests moments està en marxa l’ela- 
boració d’un pla d’acció contra els efectes 
de la COVID-19. L’objectiu d’aquest pla és 
pal·liar els efectes que està causant la pan-
dèmia. Establirà les bases per ajudar en la 
reconstrucció dels sectors més castigats per 
la crisis utilitzant el propi ajuntament com 
a palanca per a la recuperació econòmica, 
fugint de les retallades. Des de l’equip de 
govern s’està treballant amb determinació 
per poder establir objectius realistes i co-
herents amb la realitat de Santa Eulàlia, 
i que vol tenir en compte les aportacions 
dels altres grups polítics i de la ciutadania 
del municipi. Esperem que aquest docu-
ment pugui veure la llum en un ple que se 
celebrarà a finals de juny per posar-lo en 
marxa de seguida.
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Plaques solars i ibi
Les ordenances de l’any 2019 van esde-
venir, pel que fa a l’impuls de l’autoge- 
neració d’energia solar, un pas endavant. 
Així, la resolució que es va prendre al Ple 
municipal comportava la bonificació d’un 
50% del total de l’Ibi durant cinc anys en 
habitatges que, acomplint uns paràmetres 
de volum de la instal·lació, poguessin jus-
tificar-ne la instal·lació. Ara, poc més d’un 
any després de l’aprovació del Ple, i pel 
fet que aquesta ordenança es va modificar 
l’any 2020 per una de nova que modulava 
aquesta bonificació del mateix 50% però 
fins un topall de 300€ anuals, l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (que s’encarrega del cobra-
ment de l’IBI al nostre poble) n’ha fet 
una interpretació restrictiva que conculca 
els drets dels habitatges que van acollir-se 
a la bonificació establerta l’any 2019 i apli-
ca, només, les ordenances del 2020. 
Des d’Ind-ERC i, així mateix, des del 
govern de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de la totalitat dels grups 
municipals representats en el Ple, estem 
d’acord en fer l’esforç necessari per es-
menar aquesta interpretació de la Di-
putació. Cal assegurar que les persones 
que van fer la inversió per la instal·lació 
l’any 2019 i que, per tant, esperaven que 
aquesta bonificació s’estengués durant els 
cinc anys establerts en l’ordenança cor-
responent, rebin el que estava establert 
en un inici. No es pot canviar de criteri 
impositiu a mig fer i cal buscar solucions 
(com ens consta que s’està fent) per no 
deixar una part de la població de Santa 
Eulàlia de Ronçana sense uns drets que, 
aparentment, estaven assegurats durant 
un període de cinc anys.

medidas para paliar la crisis económica 
La crisis sanitaria derivada del COVID-19 
dejará importantes secuelas económicas y 
sociales. Por tal motivo Cs está trabajando 
en una serie de propuestas para poder re-
activar nuestra economía.
Por tal motivo, para nuestro Municipio Cs 
propone algunos proyectos como:

Plan de recuperación social:
 Analizar la situación de vulnerabilidad y 
afectación de la crisis.
 Creación de fondos extraordinarios 
para la atención de políticas sociales y de-
sarrollo de planes de empleo adaptados a 
la situación.

Plan de recuperación económica:
 Adaptación de la fiscalidad municipal a 
la situación creada por el COVID-19.
 Establecer y mantener moratorias y exen-
ciones de pago de impuestos y tasas munici- 
pales, sobre todo, a familias en situación de 
vulnerabilidad, autónomos y comercian- 
tes que vean afectada su actividad.
 Adaptar el presupuesto municipal a la 
situación actual, consensuando un plan de 
choque encuadrado en un gran pacto de  
ciudad.
Reclamar ayudas de financiación para 
nuestro municipio a la Generalitat y al Go- 
bierno central.
 Desarrollo de la administración elec-
trónica y potenciación de la digitalización.

Cs extiende la mano al Gobierno de Po-
ble Unit y al resto de partidos políticos 
para trabajar juntos en un plan de cho-
que acorde a la situación actual. Juntos lo 
conseguiremos.

i després de la crisi què hem de fer? 
El Fons Monetari Internacional estima  
una reducció de l’economia al 2020 en 
els països avançats del 6,1%, a España del 
8%, a Itàlia el 9,1% i a França el 7,5%. 
L’ONU preveu que la Covid-19 portarà 
500 milions de persones a la pobresa i 
multiplicarà per 2 les persones amb fam 
crònica, per culpa de la posterior crisi 
econòmica que es produirà. 
Malgrat que l’abast d’aquesta crisi és mun-
dial, no hem d’oblidar que els Ajunta-
ments són l’administració més propera als 
ciutadans, i a la que majoritàriament ens hi 
adrecem quan tenim problemes. 
El govern de l’Estat ha reclamat a la UE 
que faciliti els recursos necessaris per la 
via de les transferències directes per fer-hi 
front. Amb aquesta lògica, s’han transferit 
prop de 16.000 milions a les CC.AA, i amb 
aquesta contundència el govern municipal 
hauria de reclamar a la Generalitat que fes 
el mateix. 
Pensem que cal elaborar un pla municipal 
per fer front a les conseqüències de la crisi 
econòmica. En primer lloc, dotar amb més 
recursos els serveis socials municipals per 
poder pal·liar-ne els efectes directes, i aju-
dar a tots els ciutadans que ho necessitin. 
En segon lloc, cal pal·liar de forma efectiva 
la desigualtat en l’accés als recursos tec-
nològics i el coneixement de les TIC dels 
alumnes, especialment els que disposen de 
menys recursos. 
En tercer lloc, cal augmentar les accions de 
la Mancomunitat de la Vall del Tenes, per 
optimitzar els recursos propis i evitar du-
alitats innecessàries. Més i millors serveis 
per a tothom amb els mateixos recursos. 
Apliquem la governança global de pro- 
blemes comuns com a font de solució local! 
Per últim, cal dissenyar incentius específics 
per reactivar el comerç i l’economia mu-
nicipal que facilitin el comerç de proximi-
tat i la proliferació de nous comerços o el 
reeiximent dels existents.
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Des del butlletí Tornaveu volem fer rumiar les ments més inquietes de Santa Eulàlia. Si encertes els 
enigmes que et plantegem, podràs guanyar un fantàstic xec valorat en 50 euros, cedit per Ronçana 
Comerç Actiu, per comprar a qualsevol dels seus establiments.  
T’animes?! És molt fàcil, t’expliquem com fer-ho:

1. Segueix-nos al nostre compte d’Instagram (@ajstaeulalia)
2. Troba la ubicació de la fotografia amagada i penja-hi una foto etiquetant el nostre compte.
3. A la mateixa publicació, escriu el nom dels 5 barris de la sopa de lletres i respon la pregunta històrica.  
4. Etiqueta a @rcactiu i @ajstaeulalia i utilitza el hashtag #Tornaveu46.

Entre tots els encertants es farà un sorteig per decidir-ne el guanyador. Tens temps fins  
al 15 de juliol per enviar-nos les teves respostes.

Cerca el nom de 5 barris de Santa Eulàlia en la 
següent sopa de lletres.

Sabries dir-nos el nom d’aquesta localització de 
Santa Eulàlia?

Pregunta històrica
Qui va ser el primer alcalde de Santa Eulàlia des de l’arribada de la democràcia l’any 1978?

Fotografia amagada

Quant saps de Santa Eulàlia?

Sopa de lletres
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 e u e i e i r S u m
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 m a b r e e a a O V
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#coronaout
Perquè aquest virus el vencerem tots units.

Set mil 
dues-
centes 
vuitanta 
vuit 
gràcies




