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TORNAVEU38

EL PRESSUPOST 2016, APROVAT
El ple extraordinari celebrat el passat 28 d’abril va aprovar el 
pressupost municipal per aquest 2016 amb els vots a favor de 
Poble Unit, PSC i ICV-EUiA, les abstencions d’I-ERC i els vots 
en contra de CDC. El total d’ingressos i despeses se situa en 
7.919.029,17 euros, el que suposa una reducció de l’1,13% 
respecte el de 2015. L’alcalde de Santa Eulalia, Francesc Bonet, 
va explicar que aquest és un pressupost “on es prioritza el 
benestar social, la participació ciutadana, el sanejament del 
deute, la mobilitat local i el manteniment dels carrers”.
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GAIREBÉ 8 MILIONS D’EUROS
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TORNAVEU

Ajuntament Oficines  93.844.80.25
Autobusos Sagalés  902.13.00.14
Biblioteca Casa de Cultura  93.844.81.88
Camp municipal d’esports  93.844.95.41
CanalSet Santa Eulàlia Televisió  93.844.67.43
CAP, Ambulatori, Seg. Social  93.844.95.37
Casal d’Avis  93.844.63.44
Centre Cívic La Fàbrica  93.844.86.59
Consell Comarcal Vallès Oriental  93.860.07.00
Consultori mèdic Santa Eulàlia  93.844.95.37
Deixalleria Comarcal  93.844.68.58
Emergències  112
Escola Bressol Municipal l’Alzina 93.844.83.16
Escola La Sagrera  93.844.92.75
Escola Ronçana  93.844.81.85
Estabanell i Pahissa Oficines 93.860.91.00
Farmàcia Anna Riu Pelegrí  93.844.79.81
Farmàcia Salayet  93.844.89.80
Fecsa-Endesa Oficines  93.879.19.92
Funerària  93.861.82.30
Informació  012
Instal·lacions Esportives  93.844.86.33
Institut La Vall del Tenes 93.844.82.25
Jutjat de Pau 93.844.81.38
Oficina Correus  93.844.97.24
Oficina Gestió Tributària 93.841.83.24
Pavelló poliesportiu  93.844.92.01
Pinedes Castellet 
Policia Local de Santa Eulàlia  93.844.64.64
Punt d’Informació Juvenil La Taka 93.844.91.66
Sefed  93.841.43.31
Servei d’Ocupació
de la Vall del Tenes 93.841.58.12
Serveis de Taxi
Noelia Arco  699.391.490
David Tamayo  622.612.466
SOREA 93.844.96.06

L’Ajuntament vol conèixer la teva opinió per 
millorar el municipi. 

Accedeix al següent codi QR i 
escriu-nos la teva proposta!

Què milloraries de 
Santa Eulàlia?  

TELÈFONS D’INTERÈS ECONOMIA

Vots a favor de PU, PSC i ICV-EUiA, abstencions d’I-ERC i 
vots en contra de CDC
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar, en el ple extraordinari 
celebrat el passat 28 d’abril, un pressupost municipal per aquest 2016 de 
7.919.029,17 euros, una xifra que significa un descens de l’1,13% respecte 
el de 2015. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de Poble Unit 
(5), PSC (1) i ICV-EUiA (1), les abstencions d’I-ERC (4) i els vots en contra 
de CDC (2).

L’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, va afirmar que aquest és un 
pressupost “on es prioritza el benestar social, la participació ciutadana, el 
sanejament del deute, la mobilitat local i el manteniment dels carrers”. El 
regidor del PSC, Abraham Requena, va justificar el seu vot a favor basant-se 
en 3 punts que havia acordat amb el govern de Poble Unit: la incorporació 
d’una partida del 15% del pressupost 2015 destinada a ajuts socials, 
una partida del 15% per al manteniment dels barris i elaborar un pla de 
sanejament de les finances municipals amb una conferència pública per a 
la seva exposició. Requena va afegir que, durant les negociacions d’aquests 
darrers mesos, ha pogut comprovar que “l’actual govern té sensibilitat 
social”. El regidor d’ICV-EUiA, Agustí Gonzalo, va donar el seu vot favorable 
expressant la confiança en un govern que “és sensible als problemes 
socials”. Ramon Vilageliu, d’I-ERC, va explicar que l’abstenció del seu grup 
venia donada a “la voluntat mostrada per l’actual govern alhora de generar 
transport urbà, intentar donar vida de nou a l’edifici de l’escola bressol La 

Regidors de Poble Unit durant el ple
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ECONOMIA

Font del Rieral, dotar de més recursos la televisió local (Canal 
Set) i intentar buscar la fórmula per replantejar la recollida 
d’escombraries del poble”. No obstant, Vilageliu va matisar 
que podria haver sigut un pressupost “més ambiciós”. Esteve 
Aymà, de CDC, va justificar el vot en contra “donades les 
desavinences en la despesa d’algunes inversions del municipi, 
com ara la no inclusió d’una partida procedent d’una 
expropiació que es va iniciar el 2007 amb sentència ferma, 
el procediment per urbanitzar 3 carrers concrets del municipi 
i la no inclusió d’algun dels projectes que CDC duia al seu 
programa i que va proposar a l’equip de govern”.

Pel que fa al pressupost, en la partida d’ingressos destaca 
l’increment del 8,7% d’ingressos per impostos indirectes 
respecte l’any anterior, l’increment del 10% del valor cadastral 
i l’augment dels ingressos derivats de la regularització 
cadastral. En aquest apartat, també destaca la reducció de 
més de 400.000 euros de les transferències corrents (un 
17,4% menys respecte l’any anterior).

Referent a la partida de despeses, aquestes es veuen 
reduïdes un 38,1% respecte el 2015, destacant la reducció 
de l’aportació a la Mancomunitat en uns 100.000 euros i 

l’increment d’un 27,6% de les despeses de passius financers 
(devolucions de préstecs). Aquest últim punt ve donat perquè 
el 2016 es va començar a amortitzar el préstec concertat l’any 
2012 arran del Reial Decret 4/2012.

Les inversions per aquest any pugen un 0,6%, arribant fins a 
gairebé 1,2 milions d’euros. Destaquen la canonada de la xarxa 
de clavegueram del torrent de les 3 pedres (380.000 euros), 
la pavimentació del camí de vianants des de la deixalleria fins 

INGRESSOS (pressupost inicial)

2015 2016 % variació
Capítol I: Impostos Directes 3.596.996,02 3.909.579,31 8,69%

Capítol II: Impostos Indirectes 42.241,00 61.757,00 46,20%

Capítol III: Taxes i Preus Públics 1.262.877,27 1.208.642,03 -4,29%

Capítol IV: Transferències Corrents 2.401.126,47 1.983.862,69 -17,38%

Capítol V: Ingressos Patrimonials 78.650,36 69.688,14 -11,40%

Operacions Corrents 7.381.891,12 7.233.529,17 -2,01%

Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals 0,00 0,00 n/a

Capítol VII: Transferències de Capital 627.400,92 685.500,00 9,26%

Operacions de Capital 627.400,92 685.500,00 9,26%

OPERACIONS NO FINANCERES 8.009.292,04 7.919.029,17 -1,13%

Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 n/a

Capítol IX: Passius Financers 0,00 0,00 n/a

OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 n/a

TOTAL 8.009.292,04 7.919.029,17 -1,13%

La sala Pau Casals de la Biblioteca, plena a vessar
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LA REGIDORA D’I-ERC, ALICIA MORENO, 
RENUNCIA AL SEU CÀRREC
Alicia Moreno, del grup I-ERC, va presentar la seva renúncia com a regido-
ra de l’Ajuntament en el ple extraordinari celebrat el passat 28 d’abril, qua-
lificant “d’enriquidora” l’experiència viscuda aquests darrers 10 mesos. La 
seva substituta serà Cristina Gallego, que fins ara ocupava el número 5 de 
la llista dels independents.

DESPESES (pressupost inicial)

2015 2016 % variació
Capítol I: Personal 2.647.378,70 2.564.249,37 -3,14%

Capítol II: Béns Corrents i Serveis 2.944.093,80 2.838.634,45 -3,58%

Capítol III: Despeses de Capital 88.395,74 88.269,03 -0,14%

Capítol IV: Transferències Corrents 575.112,16 416.349,73 -27,61%

Operacions Corrents 6.254.980,40 5.907.502,58 -5,56%

Capítol VI: Inversions Reals 1.128.395,84 1.135.956,97 0,67%

Capítol VII: Transferències de Capital 0,00 10.625,93 n/a

Operacions de Capital 1.128.395,84 1.146.582,90 1,61%

OPERACIONS NO FINANCERES 7.383.376,24 7.054.085,48 -4,46%

Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 n/a

Capítol IX: Passius Financers 625.915,80 864.943,69 38,19%

OPERACIONS FINANCERES 625.915,80 864.943,69 38,19%

TOTAL 8.009.292,04 7.919.029,17 -1,13%

a can Torras (128.000), les mesures de protecció hidràulica 
incloses al POUM (85.000) i la construcció del camí dels 
Ametllers (55.000).

Un altre dels punts a destacar d’aquest pressupost 2016, és 
la clara aposta de l’Ajuntament per prioritzar l’atenció a les 
persones més afectades per la crisi econòmica. La regidoria 
de Benestar Social augmenta la seva partida un 23,7% 
respecte el 2015, destinant 10.000 euros per ajudes a la 
pobresa energètica i 5.000 per ajudar a pagar parcialment 
l’IBI d’aquelles famílies afectades per un atur estructural.

ECONOMIA

POTS ACCEDIR 
DETALLADAMENT AL 

PRESSUPOST 2016 AQUÍ

L’ex regidora d’I-ERC, Alicia Moreno
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OBRES I SERVEIS

EL BAR DEL CAMP DE FUTBOL 
OBRIRÀ A PARTIR DE JULIOL

Ja queda poc perquè el bar del camp de futbol comenci 
a funcionar a ple rendiment. A principis d’aquest mes de 
maig es va aprovar la concessió al propietari i, a dia d’avui, 
només queda per equipar la cuina. L’Ajuntament, que in-
vertirà 28.000 euros en aquesta zona, té previst que el bar 
comenci a oferir servei a partir del proper mes de juliol. 
Cal recordar que les obres del camp de futbol, a part d’un 
nou bar i la seva corresponent terrassa, van consistir en la 
construcció d’una segona zona de dutxes i quatre porxos. 
El cost total de l’obra ha sigut de 271.817,65 euros.

L’Ajuntament invertirà 28.000 euros 
per equipar la zona de cuina

EL PARC INFANTIL DE CAN 
NAPS LLUEIX NOVA IMATGE

L’àrea de jocs infantils del parc de l’Era de Can Naps, a la 
Sagrera, llueix nova imatge des del passat mes de març. 
L’obra principal va consistir en la col·locació d’un terra de 
seguretat fet de cautxú, tot i que també es va aprofitar per 
fer la renovació de diversos jocs i bancs, instal·lar una tanca 
de fusta perimetral nova, posar vegetació i desplaçar la font 
fora del recinte del parc infantil. El cost total de l’obra va ser 
de 24.676,85 euros. Per celebrar la reobertura, es va orga-
nitzar una xocolatada popular amb la presència de la colla 
de Gegants, amb la Mora i la Laia al capdavant.

Terra de seguretat fet de cautxú per evitar 
lesions dels nens

SANTA EULÀLIA JA DISPOSA 
DE GAS NATURAL 
L’arribada del gas natural a Santa Eulàlia ja és una realitat. 
Aquest mes de maig ha entrat en funcionament el servei 
a més de 150 llars dels barris de la Font d’Abril, Mas Ven-
drell i la Font de Sant Joan. L’Ajuntament està a l’espera 
que Gas Natural faci entrega del calendari per començar a 
fer la instal·lació a la resta de zones del municipi.

Terrassa i zona d’entrada del nou bar del camp de futbol Àrea de jocs infantils de l’Era de Can Naps

Obres del Gas Natural al Camí de Caldes
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MEDI AMBIENT - L’ENTREVISTA

“Per un poble com Santa Eulàlia, jo apostaria per un sistema 
de recollida d’escombraries porta a porta de dues fraccions: 
d’orgànica i resta”

Una de les queixes més repeti-
des entre els santaeulaliencs és la 
gran quantitat de brutícia que hi 
ha als carrers i espais del municipi. 
Quines són les actuacions que duu 
a terme l’Ajuntament per resoldre 
aquesta problemàtica?

A la via pública hi ha entre 2 i 4 per-
sones de la brigada municipal que es 
dediquen a aquesta feina. Hi ha una 
persona, també, dedicada únicament 
a l’àrea d’aportació dels contenidors i 
els abocaments il·legals. Pel que fa la 
neteja viària, a Santa Eulàlia no tenim 
aquest servei. Aquest any, amb els 
nous pressupostos aprovats, es podrà 
fer una primera prova de funciona-
ment d’una escombradora, i s’ha de 
mirar si es pot comprar o s’ha de fer 
un lloguer. Una màquina escombra-
dora suficientment potent per cobrir 
l’extensió de tot el poble costaria més 
de 150.000 euros.

Fa uns mesos vam poder veure a 
través de la pàgina de Facebook 
de l’Ajuntament i Canal Set, un 
abocament descontrolat de deixa-
lles al torrent de Can Paiaigua, a la 
Font d’Abril. És la voluntat de les 
persones el millor mètode per te-
nir un poble més net?

Sense dubte. Malauradament hi ha 
abocaments il·legals al bosc, abo-
caments fora de la deixalleria, àrees 
d’aportació de contenidors amb es-

porga i trastos per fora, gent que llen-
ça escombraries al lloc on no corres-
pon... tot això suposa diners i temps.

L’equip de govern de Poble Unit 
ha assegurat que, juntament amb 
l’oposició, mirarà quina és la mi-
llor fórmula alhora de fer la recolli-
da d’escombraries. Amb les dades 
a la mà, surt més rendible un porta 
a porta o posar els contenidors al 
carrer?

S’ha d’intentar trobar l’equilibri en-
tre la rendibilitat econòmica, social i 
ambiental. Tenint en compte tots els 
paràmetres, és més eficient un por-
ta a porta, però en un municipi com 
Santa Eulàlia, amb l’extensió que té, 
jo apostaria per un porta a porta de 
dues fraccions: d’orgànica i resta.

Un dels projectes que ha engegat 
fa poc la regidoria de Medi Ambi-
ent, és l’entrega a famílies d’auto-
compostadors. Per què és bo dur a 
terme aquesta pràctica?

Tota l’orgànica que es queda a casa i 
que no va a parar a l’abocador, per-
met tancar el cicle dins del mateix ha-
bitatge. Això és fantàstic perquè no 
genera una despesa, no genera emis-
sions de CO2 a l’hora de traslladar-lo, 
el compost serveix d’adob pel jardí o 
l’hort i permet no tenir contenidors 
d’orgànica al carrer. També té un be-
nefici econòmic, ja que l’Ajuntament 
fa un 15% de bonificació a la taxa 

d’escombraries d’aquelles famílies 
que fan autocompostatge. Es pot dir 
que el poble de Santa Eulàlia està im-
plicat en aquest tema, ja que actual-
ment compta amb 190 compostaires.

Després de la gran ventada del de-
sembre de 2014, en quina situació 
es troben els boscos del municipi?

La ventada va causar molts danys per-
què en el seu dia no s’estava fent una 
gestió forestal dels boscos. Els boscos 
no són públics, la majoria són privats, 
i els propietaris no van fer un pla tèc-
nic de gestió forestal. Va caure moltís-
sima biomassa i en la seva extracció 
per evitar incendis, s’ha hagut de fer 
molt mal als boscos. Estem treballant 
amb els agents rurals i el departament 
d’Agricultura de la Generalitat perquè 
facin un seguiment d’aquest aprofi-
tament. Hi ha boscos que tenen un 
paisatge desolador i semblen deserts, 
però ara és l’oportunitat de començar 
de nou. Potser fins d’aquí 20 anys no 
tindrem uns boscos com els que tení-
em, sobretot els més afectats, com el 
de Rosàs, can Vidal o el de l’Areny. La 
ventada va ser una desgràcia, però es-
perem saber aprofitar-la per no repetir 
errors del passat. 

Quin manteniment s’està fent del 
camí fluvial i la llera del Tenes?

Fins ara només s’havia fet manteni-
ment al camí del riu. Hi ha una em-
presa contractada que fa la desbros-

Entrevista a la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, Cristina Fígols
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MEDI AMBIENT - L’ENTREVISTA

sada del camí, manté la senyalització, 
les fonts i fa la retirada d’arbres que 
puguin haver caigut. Aquest any hem 
vist que hem de fer actuacions sobre 
la retirada de plantes exòtiques, amb 
la canya americana com a principal 
objectiu. També es seguirà fent el 
manteniment de la bioenginyeria, on 
s’ha de fer l’esporga d’algunes zones 
concretes. Les actuacions als torrents 
també són importants, com el de Can 
Font, on vam treure la canya i es va 
revegetar la zona.

Parlem ara de fauna. Quines són 
les espècies invasores més comuns 
a Santa Eulàlia i com podem com-
batre-les?

El senglar i el colom. Pel que fa el 
senglar és una espècie autòctona que 
s’està expandint per tota Catalunya, 
i l’Ajuntament ja fa anys que treba-
lla amb la Societat de caçadors, per 
tal que treballin juntament amb els 
agents rurals i els propietaris. Aquest 
any, el senglar està més controlat per 
la neteja que hem fet dels boscos, 
obligant-los a marxar cap a altres zo-
nes. També s’han incrementat el nom-
bre de captures: abans del conveni 
se’n caçaven una vintena cada any, i 

ara sobrepassem els 70. Pel que fa al 
colom, aquests han descobert que po-
den sortir de la ciutat per anar als po-
bles a buscar menjar. És un animal que 
cal controlar perquè poden transme-
tre malalties als humans. Actualment, 
l’Ajuntament està fent una actuació 
de control de coloms d’un edifici del 
Rieral on hi havia una colònia impor-
tant, realitzant captures i eliminacions, 
tal com obliga la Llei. 

L’escalfament global és ja una re-
alitat palpable en el nostre dia a 
dia: temperatures més altes, bos-
cos més secs amb risc elevat d’in-
cendi, paisatges àrids amb falta 
de vegetació... Què podem fer per 
posar-hi remei?

Hem de fer un canvi d’hàbits. Ens 
hem acostumat, amb l’actual societat 
de consum, a voler-ho tot al moment. 
Volem fruites d’una temporada que 
no toca, volem un cotxe que corri molt 
perquè no podem perdre un segon... 
Tot això són emissions de CO2. És difí-
cil sortir d’aquesta dinàmica en que el 
món està immers, però podem fer co-
ses pràctiques com consumir produc-
tes de proximitat, reutilitzar, reciclar 
bé o moure’ns sempre que es pugui 
amb bicicleta o transport públic.

Un referent ecològic: 
el biòleg i naturalista 
Martí Boada
Un bon tècnic de 
l’Ajuntament ha de...
vetlla r perqu è  les coses es 
facin correctament
Santa Eulàlia en una paraula: 
paisatge
Un lloc del poble on s’hi 
passaria hores: 
la bassa que hi ha al 
f inal del carrer Rossinyol
Una afició: 
córrer

NOUS HORARIS A 
LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL 

EL POBLE DE SANTA EULÀLIA, 
ENEMIC DEL PLÀSTIC INNECESSARI 

Des del passat 4 
d’abril, la deixalleria 
té nous horaris 
d’obertura:

• Dimarts de 16 a 19 h
• Dimecres a divendres de 9.30 

a 13.30 h i de 16 a 19 h
• Dissabte de 9 a 15 h
• Diumenge de 9 a 14.30 h

Horari de l’1 al 31 d’agost:

• Dimarts de 14 a 19 h
• Dimecres a diumenge de 9 a 14 h

En el ple del passat 31 de març, l’Ajuntament va aprovar la moció presentada 
per ICV-EUiA, comprometent-se a no finançar l’ús de productes i envasos no 
sostenibles. Una iniciativa que declara Santa Eulàlia enemic del plàstic inneces-
sari, segons va afirmar el regidor Agustí Gonzalo.
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BENESTAR SOCIAL

8

- Ja estan disponibles a la web de l’Ajuntament les sol·licituds per optar als ajuts de menjador del proper curs 
escolar. La data límit per entregar-les finalitza el 27 de maig.

- El proper 8 de juny sortiran les sol·licituds per optar als ajuts de material, sortides i activitats esportives pel 
curs escolar 2016-17 (cal demanar visita prèvia a Serveis Socials).

- El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia imparteix un taller de memòria dirigit a 
aquelles persones més grans de 60 anys. Fins al 22 de juny, cada dimecres de 10 a 2/4 de 12 del migdia, a La 
Fàbrica.

Ho sabies?

MERCÈ LLAURADÓ, 
PRESIDENTA D’APINDEP, 
VALLESANA DE L’ANY 2015 

La presidenta d’Apindep Ronçana, Mercè Llauradó, va 
ser la guanyadora del premi Vallesà de l’any 2015 a la 
gala celebrada el passat 11 de maig al teatre Auditori de 
Llinars. Un premi que atorga anualment el diari El 9 Nou 
a través dels vots dels seus lectors. Els altres quatre fina-
listes del premi van ser l’artista Pep Bou, el naturalista 
Martí Boada, la biòloga Elisabet de los Pinos i la compa-
nyia de titelles Marduix. Amb aquest guardó, Llauradó 
i Apindep Ronçana veuen reconeguts, un cop més, el 
treball incansable de les més de dues dècades dedicades 
a les persones amb discapacitats. 

Reconeixement a la tasca que duu a terme 
Apindep Ronçana des de fa 23 anys

AVIS CENTENARIS A 
SANTA EULÀLIA

Santa Eulàlia està d’enhorabona. Dos dels seus santaeu-
laliencs han complert aquest 2016 ni més ni menys que 
100 anys. El passat 16 de gener va ser el Joan Dantí Sala, 
de Can Pou, el que va arribar a aquesta xifra centenària, i 
el dia 3 de març va ser la Carme Ribera Maspons, de Can 
Desena, qui va complir els 100 anys. Tant Dantí com Ribe-
ra van rebre la visita de l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc 
Bonet, i de la regidora de Benestar Social, Anna Montes, 
que els van fer entrega d’un diploma i un pastís d’aniver-
sari de part de l’Ajuntament. Tampoc va faltar a les cites 
la responsable de l’oficina de Benestar Social i Família de 
Canovelles, Alicia Monte, que va entregar-los la Medalla 
Centenària de la Generalitat de Catalunya.

Els santaeulaliencs Joan Dantí i 
Carme Ribera compleixen 100 anys

Mercè Llauradó al teatre Auditori de Llinars / Ramon Ferrandis. El 9 Nou La centenària Carme Ribera, amb el pastís d’aniversari
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ES BUSQUEN NOUS PARADISTES 
PEL MERCAT SETMANAL
L’Ajuntament de Santa Eulàlia busca nous paradistes pel mercat setmanal 
dels dissabtes. Concretament, venedors de sabates, roba interior i com-
plements de la llar. Per tal d’informar-vos podeu trucar al 93 844 80 25 o 
dirigir-vos personalment a l’Ajuntament. Cal recordar que, des del setem-
bre del 2012, el poble disposa de mercat setmanal al barri del Rieral cada 
dissabte al matí. Es va posar en marxa des de la regidoria de Promoció eco-
nòmica per donar un millor servei als ciutadans i fomentar el consum local.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

LA 7A EDICIÓ FIRA LLIGA’T A LA TERRA ARRIBA A LA XARXA

La 7a edició de la Fira Lliga’t a la Terra, celebrada el passat 
16 d’abril, va reunir més de 800 persones al recinte de La 
Fàbrica, en una jornada on la venda de planter online va 
ser una de les principals novetats d’enguany. De les 12.000 
unitats de planter que es van vendre, 1.000 van ser a través 
d’internet. Durant tot el dia, l’exterior del recinte del Rieral 
va acollir 28 parades que van vendre diferents productes de 
planter, horta i alimentació. Altres activitats destacades van 
ser els tallers que es van dur a terme a El Molí d’en Vendrell, 
el dinar popular a càrrec del col·lectiu CuinaVO amb pro-
ductes de proximitat i la presentació del llibre “Secretos” de 
l’escriptor barceloní Gustavo Duch.

Es venen 12.000 unitats de planter, 1.000 a través d’internet

NOU INFORME SOBRE ELS LOCALS BUITS

El passat mes d’abril, la Diputació de Barcelona va fer en-
trega a l’Ajuntament de Santa Eulàlia d’un informe sobre 
els locals buits del municipi. Les conclusions afirmen que el 
poble no té un problema rellevant amb els locals buits, on 
només hi ha un 9,5% del total (molt per sota del 20% que 
s’estableix com a límit de salut comercial). L’informe desta-
ca l’opinió dels propietaris dels locals buits, on parlen de la 
poca demanda per part de la gent emprenedora. Algunes 
solucions que es proposen són l’ampliació d’informació a 

l’actual cens de locals buits, la millora de la imatge i visi-
bilització dels locals disponibles i la necessitat de realitzar 
una jornada de portes obertes amb emprenedors per visitar 
locals disponibles. 

El text recull que Santa Eulàlia només té un 9,5% de locals buits

POTS CONSULTAR 
L’INFORME DETALLAT 

DE LOCALS BUITS

La venta de planter va tornar a ser un èxit

Senyal a l’entrada del poble
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CULTURA

LA BIBLIOTECA CELEBRA EL SEU CINQUÈ ANIVERSARI

SANT JORDI 2016: SANTA EULÀLIA ENAMORA

El 26 de març de 2011 obria les portes la Biblioteca Casa 
de Cultura Joan Ruiz i Calonja de Santa Eulàlia de Ron-
çana. Enguany s’ha celebrat el cinquè aniversari d’aquest 
servei públic que té per objectiu apropar la cultura, la in-
formació i el coneixement a tota la població. El passat 1 
d’abril es va celebrar una Hora del conte especial aniversa-
ri amb l’Ada Cusidó. Un total de 85 nens i una quarantena 
d’adults van endinsar-se en un viatge imaginari fins a la 

lluna i van aprendre a no passar por per les nits llegint el 
seu conte preferit. En acabar van celebrar els 5 anys de-
gustant unes galetes especials. L’acte estrella per celebrar 
aquest lustre arribarà el proper 27 de maig amb la presen-
tació del conte de l’autora local Teresa Giménez, Camí de 
l’escola. Un llibre on s’hi recullen les vivències d’aquells 
infants que havien vingut fa molts anys a les escoles que 
hi havia just davant de la Biblioteca.

Durant el mes d’abril i maig, han sigut moltes les activitats 
que s’han dut a terme al municipi per celebrar la diada de 
Sant Jordi. El tret de sortida va anar a càrrec de l’escriptor i 
crític literari, Ricard Ruiz Garzón, que el passat 18 d’abril va 
recomanar tot tipus de llibres en una xerrada a la Biblioteca. 
Dies després, la Revetlla de Sant Jordi va versionar en dife-
rents llengües el poema Preneu les roses, d’Olga Xirinacs. 
L’actuació Una esperança, a càrrec de Jaume Arnella i tite-
lles Marduix, va seduir amb la seva màgia a petits i grans. El 
23 d’abril, la carretera de Barcelona es va tornar a omplir de 
llibres i roses. La música va estar present a Santa Eulàlia amb 
el concert de Lletres i notes i la presentació del disc Aspriu. 
El 6 de maig, el 7è Certamen Literari de relat breu va deixar 

com a guanyador l’escriptor Jordi Portals amb l’obra Co-
miat. El sopar literari, amb més de 100 comensals, va servir 
d’homenatge al poeta Miquel Martí i Pol.

L’edifici de la Sagrera aglutina diverses activitats

Activitats diverses per celebrar el Dia del Llibre

XAVIER CABOT, SANTAEULALIENC 
DE L’ANY ALS PREMIS TARDOR 2015
La 3a edició dels Premis Tardor, celebrada el passat mes de novembre, va 
proclamar l’activista Xavier Cabot santaeulalienc de l’any 2015. El premi 
a la millor entitat va recaure en la cooperativa Apindep Ronçana, el de 
millor entitat cultural a l’Escola Ronçana, el de millor personatge cultural al 
cineasta Enric Vilageliu, el de millor entitat esportiva al Club d’Escacs Vall 
del Tenes, el de millor esportista a Ferran Garcia i el de millor empresa del 
municipi a Da Capo Educació Musical.

Llibres i roses a Can Ferrer

Tots els guanyadors amb el seu premi
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LES PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2016-17 
AUGMENTEN UN 15%

Bones notícies pel que fa a les preinscripcions escolars del 
curs 2016-2017. Entre els 4 centres del municipi hi ha ha-
gut un total de 239 sol·licituds, 32 més que l’any passat, 
suposant això un augment del 15% respecte l’any passat.

L’escola bressol l’Alzina ha passat de 29 a 27 preinscripci-
ons, un 7% menys que ara fa un any. D’aquestes, 12 són 
pel nou projecte denominat “La petita Alzina”, on s’ofereix 
un servei amb un horari més reduït. De les 27 preinscrip-
cions 4 són per al grup de lactants, 12 per infants d’1 a 2 
anys i 11 per infants de 2 a 3 anys.

Pel que fa les escoles de primària, l’escola Ronçana ha pas-
sat de 31 a 36 sol·licituds: 32 per a P3, 2 per a 2n de pri-
mària i 2 per a 5è de primària. L’escola Sagrera ha passat 
de 47 a 57 sol·licituds: 47 per a P3, 1 per a P4, 3 per a P5, 
2 per a 1r de primària, 2 per a 2n de primària i 2 per a 5è 
de primària.

L’institut La Vall del Tenes ha rebut pel proper curs 119 sol-
licituds, 19 més que l’any passat: 90 per a 1r d’ESO, 4 per 
a 2n d’ESO, 7 per a 3r d’ESO, 3 per a 4t d’ESO i 15 pel Bat-
xibac (doble titulació francoespanyola). De l’Institut, però, 
falten per sumar les preinscripcions per Batxillerat i Cicle 
Formatiu, que es podran dur a terme del 18 al 25 de maig.

EDUCACIÓ

Els 4 centres de Santa Eulàlia sumen un total 
de 239 sol·licituds, 32 més que l’any passat

EL PROJECTE LECXIT ARRIBA A SANTA EULÀLIA

El passat mes de gener va implantar-se a Santa Eulàlia el 
projecte Lecxit, un programa d’acompanyament lector di-
rigit a alumnes de 4t a 6è de primària de les escoles locals. 
Una tasca cooperativa basada en el voluntariat, la partici-
pació de les escoles i l’equip psicopedagògic de l’Ajunta-
ment. A dia d’avui, ja són 11 les persones voluntàries que 
acompanyen aquests joves per tal de compartir lectures, 
millorant així el rendiment escolar de l’alumne. Una tasca 
cooperativa on tothom aporta a través del descobriment, 

els coneixements i la companyia. Les trobades són d’una 
hora setmanal durant el curs escolar i es fan a la Biblioteca. 
El programa LECXIT va arrencar a Catalunya com a prova 
pilot el curs 2011-2012 en una desena d’escoles d’arreu del 
país. Compta amb el suport del Departament d’Ensenya-
ment, la Fundació Jaume Bofill i l’Obra Social de la Caixa. 
Actualment hi ha prop de 120 punts i hi participen prop de 
2.000 voluntaris i nens a tot Catalunya.

Programa d’acompanyament per fomentar el gust per la lectura entre els joves

       PREINSCRIPCIONS

Centre 2015-
2016

2016-
2017

%

Escola bressol l'Alzina 29 27* -7%

Escola Ronçana 31 36 16%

Escola La Sagrera 47 57 21%

Institut La Vall del Tenes** 100 119 19%

TOTAL 207 239 15%

L’escola bressol estrena l’any que ve nou servei: La petita Alzina

* Xifres comptant el nou servei de la Petita Alzina
** Sense comptar les preinscripcions a Batxillerat 

i Cicle Formatiu (del 18 al 25 de maig)
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JOVENTUT

L’ASSEMBLEA JOVE ESCULL 15 PROPOSTES 
PER DUR A TERME DURANT AQUEST 2016

Els joves de Santa Eulàlia van decidir el passat 20 de novembre 
com repartir els 15.000 euros de que disposa aquest col·lectiu 
per aquest 2016. Més de 120 joves van decidir escollir 15 pro-
postes repartides de la següent forma:

La proposta més votada en el pressupostos participatius de 
joventut va ser la Santaka Zombie. Aquesta acció va generar 
una gran expectativa entre molts joves del municipi i no va 
defraudar. Es va fer durant la nit del 19 de març i van participar 
22 equips i unes dues-centes persones. L’objectiu del joc era 
sobreviure a una hipotètica apocalipsi zombi que es va desen-
volupar per el barri de la Sagrera, La Primavera, La Campinya 
i el Rieral, va haver d’acabar abans del previst per la pluja. El 
guanyadors de la primera edició de la Santaka Zombie va ser 
l’equip de Santa Eulàlia Parrokia, que van endur-se el premi 
d’entrades al parc de Port Aventura. El organitzadors no tan-
quen la possibilitat de tornar a proposar a l’Assemblea Jove del 
2017 la proposta  per fer una segona edició.

Una altra de les propostes dutes a terme el passat 9 d’abril 
va ser el Sarau de Primavera, gràcies a la iniciativa de l’entitat 
juvenil La Timba. La idea era recuperar aquesta festa,  orga-
nitzada anteriorment pel COP i altres entitats juvenils, amb 
l’objectiu de donar la benvinguda a la primavera. El Sarau es 
va celebrar aquest cop a Sant Simplici,  en  una jornada plena 
d’activitats de tota mena, com un vermut swing, una passe-
jada, dinar popular, un quiz show de sobretaula, ballada de 
gegants, gitanes, activitats per la canalla, un sopar organitzat 
pels alumnes de segon de batxillerat de l’Institut i l’actuació del 
grup musical De Cara a la Paret i els DJ locals PD Pausa. L’orga-
nització va xifrar en un miler les persones que es van acostar a 
Sant Simplici durant el dia.

La Santaka Zombie i el Sarau de Primavera aglutinen centenars de persones

ACCIONS JOVES ASSEMBLEA JOVE 2016

Propostes menors de 18 anys Pressupost Votacions

1 SANTAKA ZOMBIE 2.000€ 1326

2 SETMANA CRÍTIC 2.000€ 904

3
ARTARREU, 

3ª Fira d’ART JOVE
2.000€ 696

4
BALL FI DE CURS 

AMBIENTAT als 80’s
300€ 678

5
TORNEIG FUTBOL SET 4rt 

ESO
300€ 556

6 PAINTBALL 600€ 488

7 PASSATGE DEL TERROR 300€ 480

Propostes joves majors de 18 anys Pressupost Votacions

8
SARAU DE PRIMAVERA 

a SANT SIMPLE
2500€ 719

9 HOLI PARTY 500€ 637

10 SERJOC 2500€ 624

11 SOPAR JOVE FESTA MAJOR 500€ 500

12
CONCERT SOLIDARI AR-

BRA
600€ 490

13 ESQUIADA JOVE 100€ 460

14
3ª CURSA ORIENTACIÓ 

BUSCA’M
500€ 423

15 PARC WORK OUT 300€ 411

Els guanyadors de la Santaka Zombie, a Port Aventura
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ESPORTS

ÈXIT DEL MEMORIAL PERE VILARDEBÒ

El poble de Santa Eulàlia va retre homenatge, el passat 28 
de febrer, al ciclista professional Pere Vilardebò (1953-2004) 
amb la celebració de la prova inaugural de la Copa Catala-
na de ciclisme júnior i cadet. L’acte va aplegar 228 ciclistes, 
96 en categoria cadet i 132 júniors, repartits en 25 equips 
vinguts de diferents localitats d’Espanya i França. Un dels 
moments més emotius de la jornada va ser la inauguració 
de la plaça Pere Vilardebò, fins ara coneguda com a rotonda 
de la Creueta, situada just al nucli urbà del municipi. L’acte, 
que va coincidir amb la sortida neutralitzada dels júniors, 
va comptar amb la presència de l’alcalde de Santa Eulàlia, 
Francesc Bonet, el secretari general de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya, Gerard Figueras, la vídua de Vilardebò, 
Antònia Sala, i el mentor de Vilardebò i exalcalde de Santa 
Eulàlia, Francesc Brustenga.

En categoria júnior, el triomf i liderat de la Copa va ser pel 
Pol Hervàs, del Club Ciclista Sant Boi. Hervàs va completar 
els 76 quilòmetres amb un temps de 2 hores, 2 minuts i 24 
segons. En noies la guanyadora va ser Paula Sellol, del Club 

Ciclista Baix Ter. La cursa de categoria cadet, de 52 quilò-
metres, va deixar com a vencedor el francès Gabriel Roger, 
de l’equip Le Boulou, amb un temps d’1 hora, 24 minuts i 4 
segons. Pel que fa les noies, la guanyadora de la categoria 
va ser Mireia Trias, del Club Ciclista Baix Ter.

Les curses, amb sortida i arribada des d’una plaça de l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia plena de gom a gom, van transcór-
rer per diferents poblacions del Vallès Oriental i el Moianès, 
com Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del 
Fai, Sant Quirze Safaja, Caldes de Montbui i Lliçà d’Amunt. 
Els actes durant la jornada a la plaça de l’Ajuntament van ser 
múltiples, amb la participació de les gitanes, els geganters, 
l’escola de dansa Track Dance i el romancer Jaume Arnella. 
L’organització va comptar amb un centenar de voluntaris.

La celebració d’aquest 1r Memorial Pere Vilardebò ha per-
mès a Santa Eulàlia de Ronçana reviure els valors del ciclis-
me 40 anys després d’haver acollit mitja dotzena d’edicions 
de la Copa Catalunya.

Santa Eulàlia acull 228 ciclistes en la prova inaugural de la Copa Catalana 
de ciclisme júnior i cadet

EL DEBUTANT DEL CLUB ESPORTIU SANTA EULÀLIA, 
CAMPIÓ DE LLIGA  
El futbol del nostre poble està d’enhorabona. L’equip Debutant del Santa Eulàlia, 
entrenat pel Joel Guevara, va guanyar el títol de Lliga el passat 17 d’abril amb una 
victòria al camp del Llerona per 0 gols a 10. Els més petits del club han aconseguit 
números de rècord, sumant 15 victòries, 2 empats i 1 derrota. Enhorabona! 

A la dreta, el ciclista Pere Vilardebò

Inauguració de la plaça Pere Vilardebò

Els més petits del club, campions
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Des de Poble Unit, només podem fer una valoració totalment positiva del pressupost d’enguany, el 
nostre primer pressupost com a govern.
Hem assolit un dels reptes que ens vam plantejar: fer uns pressupostos totalment participatius amb la 
resta de partits polítics, i a més a més, a l’hora d’elaborar els pressupostos, els hem redactat amb total 
transparència; cada vegada que hi ha hagut modificacions, s’han enviat automàticament a la resta de 

grups. S’han dut a terme diferents rondes, per exposar i consensuar-lo. Després de tres mesos de reunions i modificacions, 
podem dir que tenim un pressupost creat per una àmplia representació de les forces polítiques municipals. Un pressupost 
de 7.919.029,17€ en el que es prioritzen el benestar social, la participació ciutadana, la mobilitat, i el manteniment de 
carrers. S’han creat noves partides per fer front a les noves realitats socioeconòmiques del municipi. Una d’elles és la partida 
d’ajuda a combatre la pobresa energètica, dotada amb 10.000€, i una ajuda per l’Impost de Bens Immobles, per aquelles 
famílies afectades per atur estructural.
Des de Poble Unit, volem tornar a subratllar que el pressupost està condicionat pel deute de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, 
que actualment és de 5.596.345,65€. És prioritari eixugar el màxim possible aquestes obligacions, per tal de tenir els 
comptes sanejats i poder fer front a les necessitats d’inversió que té el nostre municipi. Per fer-ho possible, hem fet molts 
esforços per reduir despeses, sobretot les més superficials i que no tenen un efecte directe en els serveis al ciutadà. Des de 
Poble Unit, hem maximitzat els nostres esforços per elaborar un pressupost que pugui fer front als reptes que el municipi 
té per davant i volem agrair la predisposició i implicació de la resta de forces polítiques. El diàleg constant que hem tingut 
amb la resta de forces polítiques ens ha permès treballar conjuntament pel benestar del nostre municipi. El pressupost va 
ser aprovat pels vots favorables de Poble Unit (5), PSC (1) i ICV-EUiA (1), les abstencions d’I-ERC (4) i els vots en contra de 
CDC (2).

Parlar de pressupostos és parlar de suposicions. És així perquè 
pressuposar una despesa (o un ingrés) indica sempre una voluntat de 
fer-los efectius. De fet, la realitat dels pressupostos anuals sempre acaba 
sent el tancament dels comptes. Vist això, i sense desmerèixer ni treure 

importància a un dels moments més importants de la feina que es fa a l’ajuntament, des d’I-ERC ens ha semblat que 
en aquests primers pressupostos que ha impulsat l’equip de govern de Poble Unit existia voluntat d’acord. I és evident 
que aquesta voluntat difícilment es pot comptabilitzar en els números i senzillament es pot valorar com a tendència. 
La tendència a raonar i arribar a acords ens ha semblat prou important, tot i que els pressupostos portats a votació, 
és a dir els comptes suposats que regiran la gestió municipal d’aquest 2016, ens han deixat dubtes i inquietuds. 
Per això, la nostra abstenció, que ha contribuït a donar camí als pressupostos 2016 de Santa Eulàlia de Ronçana, 
ens compromet i es basa en la inequívoca voluntat d’acord amb el govern de Poble Unit, centrant-se més en la 
potència del gest que en la realitat dels números. Perquè el nostre poble necessita camí: ja ha estat massa temps amb 
entrebancs que no ens han permès augmentar la qualitat de vida de les persones!
Així, no hem estat d’acord amb unes ordenances municipals que han comportat un augment de l’IBI que continuem 
considerant innecessari i poc productiu. Però tot i això, sí que estem d’acord en mesurar fil per randa (i periòdicament) 
l’acompliment del pressupost i en propiciar totes les modificacions pressupostàries que facin equilibrar els comptes 
fent impossible que s’acabi aquest 2016 amb superàvits i romanents de caixa inexplicables. 
I també estem d’acord en compartir compromís i responsabilitat en aquest nou camí de voluntat de diàleg que 
iniciem.   

Ple ordinari del 31 de març de 
2016

Aprovació del catàleg de camins 
municipals de Santa Eulàlia elaborat 
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona.

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
CDC 2 a favor
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

RESUM DELS PLENS

POLÍTICA

Ple extraordinari del 28 d’abril de 
2016

Aprovació del pressupost 2016 
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i del seu organisme 
autònom Set Comunicació.

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 abstencions
CDC 2 en contra
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor.

Ple ordinari del 31 de març de 
2016

Aprovació de la moció, presentada 
per I-ERC, per donar suport al 
banc d’ADN per les identificacions 
dels desapareguts de la guerra civil 
espanyola.

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
CDC 2 a favor
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

VALORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016
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El pressupost és l’eina més important per fer acció de govern. El govern actual, que no té majoria, ha 
de buscar els suports necessaris per tirar endavant els comptes municipals.

Els socialistes, després de moltes negociacions (fins a 13 versions del document inicial) hem donat el 
suport al govern, mitjançant la signatura d’un document que garanteix que el pressupost 2016 tingui 

com a partida més important la despesa social.

Aquest document té 3 punts:

1) Partida social que com a mínim sigui del 15% en relació al pressupost anterior (que inclou la creació d’una subvenció 
de l’IBI per a famílies que ho necessitin, d’acord a uns barems establerts).

2) Una partida per a manteniment dels barris entorn al 15% del pressupost 2015

3) Elaborar un pla de sanejament de les finances locals i fer una conferència pública per a la seva exposició.

Aquests punts garanteixen que aquest sigui un pressupost progressista, sensible amb les necessitats dels ciutadans de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Un pressupost és, en bona mida, una declaració de confiança i d’intencions expressada 
en números. Confiança en recaptar el pressupostat, i rebre les subvencions o ajudes,  
i l’enunciat de les partides en què hi ha  intenció de fer la despesa. Per molt que la 

solemnitat de la seva aprovació en ple pugui semblar-ho, no és quelcom tancat i inamovible. Pot ser, mitjançant el 
procediment adient, modificat al llarg de l’exercici.
La realitat, la crua realitat, d’uns ingressos insuficients per poder fer front  als desitjos i a la voluntat de fer coses, i l’ 
obligació de fer front a unes despeses de gairebé un milió d’euros entre amortització i interessos, fa que la realització 
del pressupost sigui un exercici de realisme frustrant. El vot afirmatiu o negatiu a l’aprovació del pressupost no depèn, 
doncs, en molts casos, d’un acord tècnic  sinó d’un suport polític, o no, a l’equip del govern municipal. 
Respecte als pressupostos aprovats a l’últim ple, per l’any 2016, es pot afirmar, en realitat sempre es pot afirmar, que 
podrien haver anat més enllà. És ben cert, però, que estirar més el braç que la màniga ens pot portar a situacions ben 
compromeses. 
Es dóna la circumstància, de tots coneguda, que PU governa en minoria i, per tant, es podria haver aprovat una 
proposta alternativa de pressupost que s’hagués posat a sobre de la taula, inclús amb els vots exclusius de l’oposició.  
Òbviament no ha estat així i no hi ha hagut cap pressupost alternatiu a sobre de cap taula.
El vot afirmatiu d’ICV-EUiA ha volgut ser un vot de suport polític i de confiança a un equip de govern jove, inexpert, 
amb mancances (indubtablement), que està manifestant la voluntat política de fer front als problemes i dificultats  
del nostre poble, que ha posat fil a l’agulla per tal d’encarar la mobilitat, el bus, l’ús de l’edifici de l’escola bressol 
del Rieral, la recollida d’escombraries, que està obrint  els espais de debats i decisió a l’oposició i als veïns permetent 
la participació per mitjà de les comissions municipals i que està  manifestant la sensibilitat  social necessària. Una 
confiança que no és incondicional i que s’haurà d’anar renovant en el dia a dia.

VALORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016

En el debat del darrer ple municipal que es va aprovar inicialment el primer pressupost general de 
l’Ajuntament d’aquesta legislatura per un import total consolidat de 7.931.689,17 euros, vàrem plantejar, 
a part d’un dels principals problemes que es la cohesió social, les qüestions següents:                 
1. La pavimentació amb una capa de rodadura asfàltica dels carrers Indústria, Hivern i Mare de Déu del 
Pilar, amb recursos de la Diputació de Barcelona i amb una inversió total de 95.500 €. El nostre grup no 

es va oposar pas a aquestes inversions, però sí en el procediment o forma de dur-les a terme, doncs entenem que s’han de fer 
d’acord amb les determinacions del POUM i amb les normatives que li són d’aplicació obligatòria.  
2. En el pressupost, encara no aprovat, s’hi havia d’incloure obligatòriament una partida de despesa per tal de poder complir 
amb el pagament exigible derivat d’una sentència ferma contra l’ajuntament com a resultat d’una expropiació municipal de 
l’any 2007. És cert que fer front ara a aquest pagament comportaria reduir algunes inversions municipals per l’any en curs, però 
aquesta situació es donarà sempre fins que no es liquidi aquesta obligació, a part del increment per interessos de demora, i 
sense perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la possible reclamació del veí afectat. 
3. De les converses amb el equip de Govern, aquest no va contemplar cap de les inversions que li vàrem plantejar del nostre 
programa, com és la pavimentació i ordenació de l’aparcament de la zona del Centre Cívic La Fàbrica, la pavimentació del Camí 
del Cementiri, o la pavimentació del Camí del Bonaire, en el tram des del barri de la Campinya fins el Pont de Can Donat.
Amb  la resta de partides del pressupost, coincidíem plenament i per tant no teníem cap objecció al respecte. Pels motius 
exposats per coherència i responsabilitat, no vàrem poder donar suport al pressupost, però la legislatura està encara en el seu 
inici i resta molta feina per fer i temes per resoldre que sens dubte ens portaran a dialogar i a buscar solucions a cada un dels 
problemes que es plantegin, mitjançant el consens i el pacte, amb un sol objectiu que és la millora de l’interès general o del bé 
comú, en definitiva, de les persones i de l’entorn del nostre municipi.
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SANTA EULÀLIA EN VERD

Aquests darrers mesos, la regidoria de Festes ha celebrat amb 
gran èxit de participació la Cavalcada de Reis, la Calçotada Po-
pular i la Festa de Carnestoltes. 

El passat 5 de gener, els Reis Mags d’Orient van ser rebuts amb 
tots els honors al poble de Santa Eulàlia. Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van sortir des de la plaça Onze de Setembre direcció a 
La Fàbrica, on els esperaven un miler de persones. L’alcalde de 
Santa Eulàlia, Francesc Bonet, va fer entrega a Ses Majestats de 
la clau que obre totes les cases del poble. Acte seguit els Reis 
van rebre un per un a tots els infants que van voler-los entregar 
en mà les cartes. 

La Calçotada Popular, que enguany va arribar a la seva 24a edi-
ció, va tenir lloc el passat 31 de gener reunint un total de 180 
comensals a sala gran de La Fàbrica. Des de les 11 del matí, la 
Comissió de Festes es va encarregar de coure 3.500 calçots, 
que van ser, un cop més, el plat estrella del dinar. Aquest es 
va complementar amb productes de comerç de proximitat: 
botifarra i cansalada de La Sala, mongetes de Can Bruno i 
vi del Celler d’en Pep. Després de dinar, el grup d’havaneres 
Nous Indrets va posar-hi la música.

La Festa de Carnestoltes, celebrada el passat 6 de febrer, va ser 
un èxit de participació. Un miler de persones hi van prendre 
part, en una Rúa des de l’Ajuntament fins a La Fàbrica. Un cop 
arribats al recinte del Rieral, el Rei Carnestoltes i les seves acom-
panyants, Moxi i Toxi, van decidir els guanyadors de la desfilada. 
En categoria infantil, el primer premi individual va ser per un 
Aviador, seguit en segon lloc d’una Màquina de xiclets i en ter-
cer lloc d’un Tucà. El premi infantil a nivell grupal va ser per un 
grup d’Star Wars de l’Ampa Ronçana. En categoria individual el 
primer premi va ser per un Guerrer del Caos, seguit de la Reina 
Amidala i d’un Cavaller. En categoria grupal el guanyador va ser 
per La volta al món en 80 dies, seguit d’Endollats al Carnaval i 
d’una Família de Legos. En categoria comparsa, el primer premi 
va ser per la Cooperativa Cafetera Groga, seguit d’Star Wars i 
la Patrulla Santaki. Per últim, en la categoria carrossa, el primer 

premi va ser per Amadeus, 
seguit de la Cooperativa Ca-
fetera Groga i dels Pirates de 
TrackDance.

Segueix-nos a les xarxes 
socials Segueix-nos a les xarxes 
socials 

FESTES

REIS MAGS, CALÇOTADA I CARNESTOLTES
Santa Eulàlia es bolca amb tres festes molt esperades


