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Ja tenim nou gual de 
Sant Isidre
El Pla d’Emergències per Inundacions
arriba al veïnat

Entre les actuacions, la primera en executar-se ha estat
la remodelació del gual de Sant Isidre, que ja està
acabada. La substitució d’aquest gual contribueix a
reduir-ne la inundabilitat i fer-lo més segur. Aquestes
obres comporten el desviament temporal del pas per
a vehicles i vianants pel pont de Can Juli. El nou gual,
però, està condicionat per a la circulació de vianants,
bicicletes i, excepcionalment, vehicles de servei. Les
altres infraestructures que es veuran remodelades són
la passera de la Campinya i el gual de la font de Sant
Cristòfol. La resta de mesures consisteixen en un pla
de millora de l’espai fluvial a tot el terme municipal i
una bassa de laminació i de retenció de surans al nord
del barri de la Campinya.

L’obra ha costat 181.810,24 euros finançats, principal-
ment, amb la subvenció dels fons FEDER que va rebre
l’ajuntament per a invertir en la millora hidràulica del
riu. Les obres de substitució del guañ van començar
la primera setmana de desembre.

Al mateix acte del novembre es va presentar el Pla
d’Emergències per Inundacions que té el municipi. La
primera part de la sessió va servir per transmetre als
assistents el contingut del Pla d’Actuació Municipal
per a Emergències d’Inundacions. També es va repartir
un fullet explicatiu per tal que tothom pugui tenir a mà
els consells i mapes necessaris per si hi ha una emer-
gència d’aquest tipus. El llibret està disponible a les
oficines municipals.
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Després d'enderrocar l'antic
gual se'n construirà un altre

menys inundable



seva experiència al poble camerunès i van
projectar imatges enregistrades durant
l’estada a Blangoua d’aquest estiu. Però va
ser la Fira d’Artesans i Entitats Solidàries la
que va acollir la majoria d’activitats de la
Festa Major d’Hivern. Es va celebrar el dis-
sabte 11 de desembre i va tenir una gran
afluència de públic durant tot el dia, senyal
de la bona acollida entre la gent de Santa
Eulàlia i d’altres pobles de la comarca. En
total hi va haver 45 paradetes amb productes
d’allò més variats, però tots artesanals. S’hi
va veure des de bijuteria fins a pa artesà,
passant per vitralls o torrons de l’Associació
d’Artesans del Vallès Oriental. Durant tot el
dia s’hi van fer activitats com els tallers
d’Espelmes organitzat pel Pep i Laia (Projecte
Educatiu de Poble) o el de tions, a càrrec de
l’Esplai. També va haver-hi actuacions de la
Colla de Trinxaires, els Gegants i la colla dels
mitjans de les Gitanes. La Fira va ser un èxit
d’assistència i participació. A la nit, el Teatre
Nacional del Tenes va omplir la sala gran de
La Fàbrica amb la seva representació de
L’òpera de tres rals del dramaturg alemany
Bertol Brecht. La recaptació que es va acon-
seguir amb les entrades es va destinar ínte-
grament al banc d’aliments que gestiona
Càritas.
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les festes

Regidories

Alcaldia, Planificació i Desenvolupament Sostenible,
Promoció Econòmica, Seguretat Ciutadana i Hisenda (*)
Enric Barbany – Dijous de 10 a 12 h i de 16 a 17 h

Serveis Municipals, Cultura i Festes (*)
Jordi Sala – Dilluns de 17 a 18 h

Educació i Comunicació (*)
Anna Arnella – Dijous de 17 a 19 h

Obres i Habitatge (*)
Pere Cabot – Dimarts de 12 a 13 h

Esports i Serveis Ambientals (*)
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h i dijous de 19 a 20 h

Barris i Relacions Ciutadanes i Acció Social (*)
Joaquim Blanch – Dilluns de 17 a 19 h

Joventut i Salut Pública Consum i Activitats
Armando Cañizares – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

Grups
CiU – Joaquim Brustenga, Andreu Gual, Isabel Valls, Miquel
Moret i Maria Bover – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

PP – Francesc Montes – Dijous de 16 a 17 h

(*) Amb cita prèvia
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La Fira d’Artesans,
protagonista de la Festa
Major d’Hivern

Adéu 2010, arriba el 2011!
Per primera vegada el cap d’any Jove es va
celebrar a al nou casal de l’Arrencada amb
gran afluència de públic ja que hi van assistir
unes 700 persones.

Una de les grans cites de principis d’any es
la cavalcada de reis, que ha estat una de les
més concorregudes que es recorden. Un bon
nombre de persones van rebre els Reis
d’Orient a l’Ajuntament, d’on va sortir la
cavalcada. Des d’allà els Reis es van dirigir

Els trinxaires durant la
seva actuació a la
Festa Major d'Hivern
2010

La Festa Major d’Hivern va començar en-
guany el dia 4 de desembre amb la VI Mostra
Gastronòmica que va organitzar Ronçana
Comerç Actiu i que va reunir més de 200
persones a la Fàbrica, en aquesta edició el
denominador comú dels plats va ser el for-
matge fresc de Can Corder. La nit del dia 10,
el col·lectiu Caminen per Blangoua va orga-
nitzar una xerrada en la que van explicar la

a la Fàbrica, però va ser a la plaça 11 de
Setembre i davant de la Sala on es van con-
centrar més santaeulaliencs i santaeulalien-
ques per a rebre a Sas Majestats. Donat el
gran nombre de persones que van voler do-
nar la benvinguda als Reis i entregar les
seves cartes amb els desitjos del 2011, els
Reis van recollir cartes durant 2 hores a La
Fàbrica. Per amenitzar l’espera, la Comissió
de Festes va preparar xocolata amb melin-
dros per als assistents, un obsequi de Ronça-
na Comerç Actiu.



Al nostre poble hem començat un nou curs escolar amb il·lusió, millores, nous reptes i, també,
normalitat i tranquil·litat. Tot això és molt important i necessari en l’educació. És una sort que sigui
així al nostre poble. Malauradament no ho poden dir a tot arreu.
Edificis prou adequats, claustres de mestres complets, escoles no massificades per als 1.361
alumnes dels cinc centres educatius de Santa Eulàlia (les escoles bressol l’Alzina i la Font del Rieral,
les escoles Ronçana i la Sagrera i l’institut de la Vall del Tenes). Complementat amb la formació
que es fa a l’escola de música, a la Fàbrica i a d’altres centres del municipi i el projecte educatiu
de poble que tenim tots plegats.
A banda d’haver estrenat dues escoles els darrers dos cursos, durant l’estiu, com cada any, hem
realitzat millores importants a totes les escoles. Destaca la inversió feta a l’institut que enguany
celebra el 30è aniversari de la seva creació. És ben cert que, mai com ara, el nostre poble havia
disposat de tants recursos per l’educació. I aquesta és l’àrea a la qual l’Ajuntament destina més
diners, quasi un milió d’euros a l’any. Perquè, ho hem dit altres vegades, per a nosaltres l’educació
és la primera prioritat.
Però molt més important que les eines materials són les persones. Al nostre poble hi ha moltes
persones que treballen per l’educació dels infants, els joves i els grans. A tothom, moltes gràcies.
Mestres, pares i adults tenim una responsabilitat tan gran que cal que hi posem el millor de
nosaltres mateixos perquè tots ajudem la persona a créixer saludablement i lliure.
Rudolf Steiner, filòsof austríac, va dir que hi ha tres pilars per educar: cultivar la imaginació, tenir
coratge per la veritat i viure el sentit de la responsabilitat. I Joaquim Xirau, filòsof català, va dir que
educar és fer que l’home, des de la seva infància i adolescència, pugui fer sorgir de la seva
consciència les seves idees pròpies. I va dir també que educar és obrir el camí perquè siguem
amorosament lliures.
Tant de bo que les persones que vivim en aquest poble i en el món contribuïm a educar.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

Santa Eulàlia perd dos veïns il·lustres, Joan Cabot i Marcel Galobart
Tots dos van ser regidors de l’Ajuntament a la transició i van rebre la Creu de Santa Eulàlia l’any 2006

L’octubre passat, Santa Eulàlia de Ronçana
va perdre dos dels seus veïns més il·lustres:
Joan Cabot i Marcel Galobart, els dos van ser
regidors de l’Ajuntament a la primera legis-
latura després de la dictadura franquista, i
van representar el pas a una democràcia
arrelada al poble. Tots dos van formar part
del Consistori que va impulsar la constitució
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, de
l’Escola de Segon Ensenyament i de la Policia
Mancomunada.

A banda de la seva faceta política, han estat
molt actius al poble i, per agrair la seva apor-
tació a Santa Eulàlia de Ronçana, l’ajun-
tament els va atorgar la seva màxima conde-
coració, la Creu de Santa Eulàlia, el 10 de
desembre de 2010. A Joan Cabot se’l recor-
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darà especialment per la seva implicació i
dedicació a la revista Ronçana de la qual en
va ser el motor constant, al llarg dels quasi
quaranta anys. Encara al món de la comuni-
cació, va ser un dels impulsors de l’Anuari
Municipal, que va començar a publicar-se el
1963 i encara avui arriba a totes les llars del
poble.

En Marcel Galobart i Flaqué, va tenir una
llarga i reconeguda dedicació a la tasca edu-
cativa. A més, des de l’any 1955, a través de
la impremta, va contribuir a la promoció
cultural del poble, de la comarca i del país,
havent assolit un gran prestigi per la qualitat
del seu treball. Amb el mateix propòsit de
promoció cultural, va ser redactor des de
l’origen de la revista Ronçana.

3

S’han modificat les tarifes de l’aigua potable a Santa Eulàlia de Ronçana: s’abaixa el tram
mínim de consum de 15 a 12m3. Aquesta mesura respon als registres de consum del poble,
ja que la majoria de famílies consumeixen per sota d’aquest nivell, d’aquesta manera
s’estalviaran el tram fins els 15m3. La mesura també busca incentivar el control del consum.

la nota



Les
notícies
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També s’han retocat alguns tributs per ade-
quar-los a la nova normativa vigent.

Fer front a la crisi
En general, la majoria de les ordenances es
congelen respecte l’any anterior. En aquest
apartat hi trobem l’impost de rústica, l’impost
d’obres, la taxa de cementiri, la de guals i la
taxa per documents administratius. Igualment,
per impulsar l’activitat econòmica en la mesura
que es pot fer des de les ordenances munici-
pals, el govern ha decidit congelar la taxa per
llicència d’activitats i la d’obres.

D’altra banda, les bonificacions de l’any 2010
es mantenen. A més, se n’ha afegit una de
nova a l’impost per béns immobles, des del
2011 també les famílies monoparentals es po-
dran beneficiar d’una bonificació del 35%.
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Les ordenances fiscals pel 2011 s’actualitzen molt
per sota de l’IPC
Les ordenances fiscals pel 2011 s’adeqüen a la realitat actual, tenint en
compte la crisi econòmica i amb la voluntat de mantenir els serveis de
l’Ajuntament.

Tot els serveis i algun més
Els impostos i taxes han de servir per mante-
nir els serveis que l’ajuntament oferia fins
ara, a més de fer possible la posada en marxa
de la nova Biblioteca-Casa de Cultura. En
aquesta línia, i per establir les modificacions
d’aquest any, s’ha tingut en compte la difícil
situació econòmica que afecta famílies, em-
preses i al propi ajuntament. És per això que
s’ha decidit congelar la majoria dels tributs
i, els que s’apugen, ho fan per sota de l’IPC.

Ordenances 2011

IBI Rústica 0% (1)
IBI Urbana 2,4% (1) (2)
Impost de Circulació 0,4% de mitjana (3) (4)
Plusvàlues 2,4 % de mitjana (5)
Impost Activitats Econòmiques 2,4% (6)
Obres 0% (7) (8) (9)

Impostos

Escombraries 2,4% (10) (11) (12)
Documents administratius 0% (13)
Llicència d’Activitats 0% (14)
Llicència Urbanística 0% (8) (9) (15)
Cementiri 0%
Guals 0%

Taxes

(1) Exempció per a quota líquides inferiors als 6
euros.

(2) Bonificació del 35% per a famílies nombroses
o monoparentals en immobles amb un valor
cadastral inferior als 130.000 euros.

(3) Bonificació del fins el 100% per vehicles històrics
o amb una antiguitat superior als 25 anys.

(4) Bonificació del 25% per a vehicles eficients
energèticament.

(5) Bonificació del 90% per a transmissions patri-
monials entre pares, fills i cònjuges.

(6) Només per a activitats econòmiques que factu-
rin més d’un milió d’euros anuals.

(7) Bonificació del 75% per a obres que declarades
d’especial interès o utilitat municipal.

(8) Exempció per adequar l’habitatge habitual per
a persones amb discapacitat.

(9) Bonificació del 50% per obres destinades a la
implantació de mesures ambientals i ecoefi-
cients.

(10) Exempció o bonificació del 90 %  per a jubilats
i aturats amb ingressos mensuals inferiors al
Salari Mínim Interprofessional.

(11) Fins a 10 paquets de bosses compostables per
ús de la deixalleria.

(12) Bonificació del 15% per fer autocompostatge
casolà.

(13) Bonificacions del 50% per a persones aturades
per drets d’examen.

(14) Exempció per a aquelles activitats, la finalitat
de les quals sigui considerada de benefici social
i sense ànim de lucre.

(15) Exempció als establiments que sol·licitin llicèn-
cia per substituir els rètols anunciadors de les
activitats per adequar-los al català.
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El passat mes d’octubre, l’aleshores conseller
de Governació, Jordi Ausàs i Coll, va visitar
Santa Eulàlia de Ronçana per conèixer de prop
alguns dels projectes en què col·labora la Ge-
neralitat des de la conselleria de Governació.
L’alcalde, Enric Barbany, i regidors de tots els
partits amb representació al municipi van man-
tenir una reunió prèvia a la visita en què Bar-
bany va aprofitar per agrair el suport que ha
rebut Santa Eulàlia des del Departament de
Governació en concepte de Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, uns 2 milions d’euros
entre 2008 i 2012, i ajuts del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) més d’un
milió d’euros.

Precisament les autoritats van visitar tres dels
projectes que es finançaran amb part d’aquests
fons. La primera visita ha estat a la Plaça de
Can Torras. Seguidament la comitiva ha visitat
un dels projectes que més ha interessat a
Ausàs, el gual de Santa Isidre. L’última parada
ha estat la Biblioteca-Casa de Cultura, una obra
que ja està a la última fase d’execució i que el

Jordi Ausàs visita Santa Eulàlia de Ronçana

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

La Biblioteca-Casa de Cultura va començar a
construir-se l’octubre de 2009, quan s’hi va
col·locar la primera pedra. Des d’aleshores, les
obres han evolucionat sobre el calendari previst
i l’edifici ja està acabat. Ara resta acabar
d’adequar les àrees adjacents a l’edifici per
adaptar-les al seu nou entorn en relació a la
biblioteca. Per això, els 4 edificis de les antigues
escoles, que limiten amb la nova edificació,
s’estan arreglant i condicionant per donar certa
unitat al conjunt. Al mateix temps, s’està ins-
tal·lant a l’edifici el mobiliari i s’estan fent les
últimes comprovacions a les instal·lacions.
Desprès, arribarà el fons bibliogràfic de la
Diputació de Barcelona necessari per a poder
començar amb l’ activitat a l’edifici.

La nova biblioteca entrarà en funcionament a
principis de primavera
L’edifici portarà per nom Biblioteca-Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja

Conseller ha valorat com un equipament cap-
davanter pel què fa a municipis de caracterís-
tiques semblants a Santa Eulàlia.

De moment, tot segueix sobre el calendari
previst des del principi i des de la regidoria
d’Obres es valora molt positivament l’evolució
d’aquesta construcció i de tot el procés. Així
doncs, està previst que a finals de març o
principis del mes d’abril la biblioteca ja estigui
en funcionament.

La nova biblioteca de Santa Eulàlia es dirà
Biblioteca-Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja,
en honor a aquest veí il·lustre que va ser el
primer director de l’actual IES Vall del Tenes,
establint-ne la seva filosofia educativa, per
això, entre altres coses, va rebre la creu de
Santa Eulàlia l’any 2008. La decisió sobre el
nom del centre es va aprovar per unanimitat
de tots els grups municipals en ple municipal.

L'edifici de la
biblioteca ja està

acabat
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El pressupost pel 2011 és un 12% inferior
que el de l’any anterior situant-se en els
8.593.484 euros. La forta crisi econòmica i
les limitacions existents per al finançament
exterior fan que el pressupost de l’Ajunta-
ment es redueixi. Malgrat això es mantenen
tots els serveis que fins ara s’oferien a la
ciutadania i es preveu la posada en marxa
de la nova Biblioteca - Casa de Cultura.

Les inversions previstes pel 2011 es re-
dueixen 33% respecte l’any passat i la seva
execució estarà condicionada a l’obtenció
del finançament corresponent. L’altre capítol
que té una reducció significativa és el de
despeses de personal que baixa un 4%.

El pressupost 2011 és auster però manté tots els
serveis incorporant la posada en marxa de la
Biblioteca - Casa de Cultura
Es redueixen un 4% les despeses de personal

Quadre 2. Les inversions 2011

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 170.000
Abastament d'aigua potable 50.000
Obres de sanejament 120.000
EQUIPAMENTS 1.091.119
Biblioteca-Casa de Cultura 612.119
Casal de joves 444.000
Adequació edificis escolars 10.000
Adequació instal.lacions esportives 10.000
Adequació altres edificis municipals 15.000
VIA PÚBLICA 170.750
Obres millora via pública 70.000
Senyalització 6.000
Mesures seguretat viària 6.000
Accessos institut 46.600
Pas vianants Ametllers 42.150
BARRIS 1.014.811
Pla d'actuació al riu Tenes 541.811
Reurbanització barris 230.000
Plaça de can Torras 95.000
Plaça davant la Sala 35.000
Enllumenat públic 15.000
Equipament de barris 5.000
Parcs, zones verdes i equipaments 15.000
Infraestructura d'informació ciutadana

5.000
Franges de prevenció d'incendis 23.000
Millores carretera de Barcelona 50.000
EQUIPS 49.000
Sistemes d'Informació 15.000
Maquinària i eines equip de manteniment
3.000
Equipament policia local 3.000
Mobiliari i equipament municipal 8.000
Vehicles 20.000
TOTAL 2.495.680

Quadre 3. Els ingressos 2011

I.Impostos directes                               2.892.870
II.Impostos indirectes                               145.000
III.Taxes i altres ingressos           1.325.270
IV.Transferències corrents                   1.806.926
V.Ingressos patrimonials          48.500
VI.Alienació inversions reals       459.786
VII.Transferències de capital    1.025.132
IX.Passius financers        890.000
TOTAL                   8.593.484

Quadre 1. Les despeses 2011

I.   Despeses de personal 2.782.893
II.  Inversions reals 2.495.680
III. Despeses en bens corrents
      i serveis 2.127.776
IV. Passius financers 860.051
V.  Despeses financeres 139.422
VI. Transferencies forrents 187.662
TOTAL 8.593.484
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Propostes escollides

De 19 a 30 anys

PROPOSTA PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Festival de música grups novells soundaulàlia
3.000 euros 416 punts

3 Hores derbi variant 3.000  euros 289 punts
Nit daltònica. concurs de samarretes blanques el dissabte de
fm per la nit. 500 euros 272 punts
Equipament informàtic  al punt jove per poder fer cursos relacionats
amb el disseny, multimèdia etc... 1.000 euros 197 punts

De 14 a 18 anys

PROPOSTA PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Realització d’ una pel·lícula (Suport Viatge Santiago 4rt.eso)
400  euros 423 punts

Sortida a la NEU 750  euros 310 punts
Bus Nocturn FM Granollers 750 euros 286 punts
Nit de genis (Suport Viatge Roma Segon Batxillerat)

750  euros 285 punts
Nit del terror (Grup Teatre) 400 euros 266 punts
Torneig futbol sala nadal 200 euros 133 punts
12 Hores de ball 400 euros 115 punts
Concurs curtmetratges casolans 300 euros 89 punts
Jornades robo.tik. torneig de call of duty 300 euros 75 punts
Cursos i tallers formatius (funky,manualitats,escriptura creativa...)

750 euros 50 punts
Organitzar un macro lip-dup 100 euros 46 punts
Suport a un programa fet per joves i per joves a canal set

200 euros 7 punts

El 26 de novembre es va celebrar al Centre
Cívic i Cultural la Fàbrica la VI Assemblea Jove
per decidir com invertir el pressupost de joven-
tut del 2011. Van assistir-hi 76 joves de Santa
Eulàlia d’entre 14 i 30 anys. El mecanisme de
decisió va ser senzill, en un primer moment és
van enumerar les propostes rebudes, i els joves
assistents van tenir l’oportunitat de defensar-
les i proposar-se com a responsables de
l’activitat, condició imprescindible per a que
l’activitat sortís escollida.

Una vegada presentades les propostes es va
donar pas a la votació, els joves assistents es
van dividir en 10 grups i van votar de manera
consensuada les propostes rebudes. Finalment
es va votar individualment, per edats. Durant
les dues hores que va durar l’Assemblea és
van escollir 16  propostes  de les 29 proposades.

A continuació trobareu la llista d’activitats, la
seva valoració econòmica i les puntuacions
que van rebre.

El pressupost de Joventut servirà per finançar 16
propostes triades pels joves del municipi

Els joves escolten les
explicacions del regidor
de Joventut, Armando
Cañizares, durant
l'Assemblea 2010
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el tema L’escola bressol municipal la Font del Rieral guanya
el Premi ENDESA 2010 a la construcció no
residencial més sostenible de l’estat

Arnella, regidora d’Educació i Comunicació,
van ser els encarregats de recollir el premi
en un sopar que va tenir lloc el 21 d’octubre
a l’Hotel Palace de Barcelona, en el marc de
la celebració del Saló Immobiliari Meeting
Point. Quan va rebre el premi, Enric Barbany
va agrair al poble haver fet possible que es
construís aquesta escola, també va tenir un
reconeixement per Anna Arnella, per l’equip
d’arquitectes que van redactar el projecte i
per Montse Miró i l’equip d’educadores de
l’escola. L’Ajuntament, doncs, com a promo-
tor de l’escola ha estat el guardonat amb el
premi a la Construcció no residencial més
sostenible de l’Estat. El jurat ha valorat el
disseny bioclimàtic de l’edifici, la integració
d’energies renovables i l’ús de materials,
també renovables, en tota la construcció.

I l’escola bressol municipal La Font del Rieral
segueix acumulant reconeixements. L’equip
redactor del projecte, la xarxa Ecoarquitec-
tura de Gabi Barbeta, va rebre a l’octubre el
premi Ecoviure a les instal·lacions i construc-
cions sostenibles.

L’escola bressol municipal La Font del Rieral
ha rebut el premi ENDESA a la Construcció
no residencial més sostenible del 2010. Es
tracta d’un guardó que atorga ENDESA con-
juntament amb l’Asociación para el Desarro-
llo de la Casa Bioclimàtica. Enric Barbany,
Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, i Anna

La Font del Rieral
punt de referència

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

Les autoritats visiten les
instal·lacions
acompanyats de la
coordinadora del centre.

Eulàlia de Ronçana per a tots aquells que
vulguin donar sang. La primera donació del
2011 serà el proper dilluns 21 de febrer, de
5 a 9 del vespre, al CAP. Estigueu atents a
les properes dates que s’organitzaran al mes
de juny i octubre respectivament.

Atenció al calendari de les dona-
cions de Sang pel 2011
Com cada any l’Associació de Donants de
Sang del Vallès organitza vàries cites a Santa

Al novembre, Francesc Baltasar, l’aleshores
conseller de Medi Ambient i Habitatge, va
visitar l’escola bressol municipal La Font del
Rieral per conèixer el projecte global que
aquest servei municipal representa. El seu
interès va sorgir a rel del premi ENDESA que
va rebre l’ajuntament per la construcció eco-
sostenible. Baltasar va destacar la importàn-
cia que tenen edificis com aquest per al
desenvolupament de les persones que en
fan ús i per a la societat en general, gràcies
al respecte al medi ambient que aporta, i va
afegir que es tracta d’un equipament de
referència al país. Tampoc va deixar escapar
l’oportunitat de reconèixer el paper destacat
de les treballadores del centre que aporten
un valor afegit amb la seva línea educativa
basada en el respecte i el desenvolupament
personal.
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Des de l’àrea de Promoció Econòmica es
segueix creient en el potencial dels productes
artesanals d’elaboració local i comarcal. És
per això que, enguany, la campanya de Nadal
va tornar a centrar-se en aquest àmbit. Con-
juntament amb l’associació de comerciants
Ronçana Comerç Actiu, l’Associació de Pro-
ductors Artesans del Vallès Oriental i la Di-
putació de Barcelona, es va engegar aquesta

campanya destinada a fomentar el consum
de proximitat. Però la iniciativa vol ser només
un punt de partida aprofitant la campanya
de Nadal com a oportunitat per donar a
conèixer tots aquests productes de qualitat
als santaeulaliencs i santaeulalienques.
Aquest 2010 s’han sortejat 40 paneres de
productes locals entre els clients dels co-
merços que han participat a la campanya.

Des del setembre del 2010 a les escoles
bressol de Santa Eulàlia de Ronçana s’hi
menja producte ecològic. Aquest és el resul-
tat d’una aposta del govern. Així, des de
l’àrea d’Educació i la de la de Promoció
Econòmica, van engegar un procés per a
decidir quina seria la nova empresa encarre-
gada de subministrar els productes alimen-
taris a les dues escoles bressol municipals
del poble.

D’aquí en va sortir guanyadora la empresa
Ecomenja, que va presentar el projecte que
més s’adequava a les característiques sol·li-
citades per l’Ajuntament. Entre els requeri-
ments es va valorar especialment que els
productes fossin de temporada, naturals i
de proximitat. Per tant, amb aquestes pre-
misses s’assegurava que el nivell de pro-
veïdors del poble que hi participen sigui
elevat. També cal tenir en compte que el
menjar s’elabora a la pròpia escola bressol.
Així, des de l’Ajuntament s’ha volgut afavorir
un servei de qualitat i lligat al territori.
L’empresa Ecomenja proveeix els productes
elaborats en un radi màxim de 60km al vol-
tant de Santa Eulàlia de Ronçana. La majoria
de fruita i verdura prové directament de
camps santaeulaliencs i els productes que
no es poden trobar a Santa Eulàlia es com-
pren a fora però a un radi proper. La feina
dels responsables de l’empresa Ecomenja
està basada en la cuina tradicional i equili-
brada, els agrada el contacte directe amb
les escoles i hi passen periòdicament a portar
els productes personalment.

Els resultats del funcionament durant el pri-
mer trimestre s’han valorat molt positivament
des de les diferents parts implicades. Des

de les escoles, tant les cuineres com les
educadores valoren molt positivament la
recuperació dels sabors en molts dels pro-
ductes, ja que tots són naturals i frescos;
així com el fet de veure arribar els propis
pagesos del poble amb els seus productes
de temporada. L’adaptació dels nens es va
fer molt ràpidament i les educadores asse-
guren que mengen molt bé i amb una qualitat
extraordinària.

El pa està elaborat
amb farina d'espelta
de Gallecs

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els productes, sempre
frescos, es cuinen
directament a les
escoles bressol

“Per Nadal, producte i comerç local”
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L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

subvencions dels plans ocupacionals de la
Generalitat per finançar la plaça per dos
períodes consecutius de 6 mesos. Des d’ara,
l’agent farà tasques informatives i de super-
visió relacionades amb les àrees de Medi
Ambient, sobre tot pel que fa a gestió de
residus. En l’àrea de Salut Pública, principal-
ment destinades a la supervisió del cens
d’animals domèstics. En Seguretat Ciutada-
na, la tasca de l’agent es basa en l’ajuda a
persones desvalgudes; i en Via Pública, su-
pervisant-ne l’estat  i l’ús que en fa el veïnat.
Tota la seva feina està destinada a millorar
la convivència en el municipi i fer entendre
als ciutadans la importància de respectar les
normes de civisme establertes per aconse-
guir-ho. L’objectiu que es vol aconseguir es
el de canviar els mals hàbits d’una petita part
de ciutadanes i ciutadans amb un treball infor-
matiu, constant i continuat. Els veïns i veïnes
es poden trobar a l’agent pels carrers de Santa
Eulàlia amb una armilla identificativa.

Al desembre l’ajuntament va incorporar una
agent cívic que desenvolupa tasques infor-
matives i educatives per tal de difondre els
valors de la campanya SER Cívic. La iniciativa
es va engegar des de l’àrea de Participació
Ciutadana, des d’on es van aconseguir dues

al carrer Sant Francesc de Paula es van rea-
litzar el passat mes de desembre. Les obres
han consistit en la col·locació d’un pas de
vianants regit per un semàfor a la cruïlla amb
la carretera de Barcelona. A banda, s’han
adaptat les voreres corresponents per a faci-
litar el pas a persones amb mobilitat reduïda.

L’ajuntament va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona, titular de la via, la col·locació
d’aquest pas per a facilitar l’accés a l’escola
Ronçana, proposta que va ser acceptada i
per tant ha estat la pròpia institució supra-
municipal l’encarregada de finançar-la, a més
de decidir col·locar-hi també un semàfor.
Aquest dispositiu serveix per a facilitar el
pas dels vianants que van a les escoles i per
això només es posa vermell pels cotxes quan
es prem el botó, facilitant el pas als vianants.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Nou pas de vianants al Rieral

Les obres d’instal·lació d’un pas de vianants

Primers panells informatius sobre
el pla INUNCAT als barris

L’ajuntament ha col·locat ja els primers pa-

nells informatius que indiquen els itineraris
d’evacuació en cas d’emergències per inun-
dacions a Santa Eulàlia de Ronçana. Els dos
panells amb els mapes corresponents s’han
instal·lat al barri de Can Sabater, als dos
marges del riu i està previst que properament
se’n col·loqui un altre al camí del Gual. Els
mapes indiquen el recorregut a seguir en cas
d’evacuació, així com els centres de recepció
a on han de dirigir-se els veïns depenent del
seu lloc de residència.  Cal recordar, però,
que aquesta informació està a disposició de
tots els veïns als fulletons informatius del
Pla d’Actuació Municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana que podeu trobar a les dependèn-
cies de la Policia Municipal, a l’Ajuntament
i a altres equipaments municipals.

Un dels panells
informatius del barri

de Can Sabater
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El cançoner de Xesco Boix

El 2010 va fer 25 anys de la mort d’en Xesco
Boix, el pioner de l’animació infantil a Cata-
lunya, és per això que un grup d’educadors
encapçalats pel santaeulalienc Felix de Blas
van decidir recopilar en un cançoner comme-
moratiu 25 de les seves cançons. Donada la
oportunitat de la proposta i la importància
social i cultural de l’obra d’en Xesco Boix, la
Mancomunitat de la Vall del Tenes, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya,
han subvencionat aquest cançoner per tal
de fer-lo arribar a més de 3.500 famílies de
la Vall. La presentació del cançoner titulat:
“Xesco Boix: 25 anys, 25 cançons” es va
celebrar a la Fàbrica al novembre i hi van
actuar Felix de Blas, Jaume Arnella i Ara Va
de Bo, entre altres. Unes 500 persones van
omplir la sala gran del centre cívic La Fàbrica.

El vuitè calendari municipal i
l’Anuari 2010 ja són a les llars
santaeulalienques

El mes de desembre es va repartir entre les
llars santaeulalienques la 48ena edició de
l’Anuari Municipal. Enguany la portada
mostra la coberta de les grades de futbol
que s’ha dut a terme durant el 2010, una
estructura molt sol·licitada històricament
pels usuaris del camp de futbol municipal.

També s’ha editat el calendari local 2011,
que vol ser un homenatge a Joan Maragall i
és per això que pren el nom del seu llibre
“Visions i cants” de l’any 2010, el calendari
porta per títol “Visions”. Un recull fotogràfic,
que com ja és tradició ha elaborat
l’Associació Fotogràfica de Santa Eulàlia de
Ronçana, que en aquesta ocasió ha convidat

El dimarts 19 d’octubre de 2010 Santa Eulàlia
de Ronçana va ser la protagonista del cupó
de l’ONCE, és per això que el director de
l’agència de l’ONCE a Granollers (agència
administrativa a la qual pertany la localitat),
Antonio Ruiz, va lliurar a l’alcalde, Enric Bar-
bany, una reproducció de l’esmentat cupó,
que té com a motiu una imatge de l’Església
del poble.

L'Alcalde reb de mans
d'Antonio Ruiz la
plantilla original del
cupó de Santa Eulàlia
de Ronçana

Els artistes convidats
es van reunir a
l'escenari

A més, aquest mes de gener, els encarregats
de les àrees d’Educació de la Mancomunitat
s’han reunit per compartir les activitat que
es duran a terme a les escoles al voltant
d’aquesta eina educativa.

Santa Eulàlia amb la ONCE

Sabies que... cal portar el gos lligat, posar-li el xip, censar-lo, vacunar-lo i
cuidar-lo? El teu gos és la teva responsabilitat, sigues cívic, fes civisme!

el garriguenc Albert Mayol. La presentació
es va fer el passat 28 de desembre a La
Fàbrica, a l’acte hi van assistir l’alcalde, Enric
Barbany, i la regidora d’Educació i Comuni-
cació, Anna Arnella, acompanyats dels
fotògrafs i alguns dels patrocinadors del
calendari.

Els autors de les
fotografies amb el
Calendari Municipal
2011
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Ens diuen que hem de parlar en aquesta con-
traportada del balanç del mandat que s’acaba.
Han estat quatre anys intensos, també plens
de dificultats per a nosaltres.

Pels partits de govern el tema d’avui és sug-
gerent, ja que els permet presentar un seguit
d’obres i infraestructures que s’han dut a
terme per demostrar la seva preocupació pel
benestar col·lectiu. Contra aquests arguments
poc hi podem fer, doncs estant a l’oposició
no hem pogut prendre cap decisió. Tan sols
podem dir que les coses s’han fet amb molta
alegria, vivint en un núvol de bonança allunyat
de la realitat econòmica del país, gastant uns
diners que no tenim i desaprofitant els recur-
sos extraordinaris dels dos Plans Zapatero.

Es va començar el mandat l’any 2007 quan
tots els programes electorals s’havien redactat
comptant amb la bonança econòmica
d’aquells anys, però el govern de Santa Eulàlia
no s’ha adonat que posteriorment les coses
han anat canviant de forma radical i no ha
sabut adaptar-se a la nova situació, coneixent
les limitacions econòmiques que tenim i tin-
drem encara en el proper mandat. S’han gastat
recursos indiscriminadament, amb passeres
majestàtiques com la de can Burguès o inver-
tint més de cent mil euros en la confecció i
senyalització al pavimentat dels carrers d’un
pas per a bicicletes a La Sagrera, on no s’hi
veu circular mai ningú. Això ens ha portat a
que a l’inici del 2011 Santa Eulàlia estigui més
endeutada que mai en la seva història, amb
crèdits que superen els sis milions d’euros, i
alguns d’ells en condicions que el sentit comú
indica que haurien de ser inacceptables. Hi
ha hagut una obsessió irresponsable per co-
mençar obres, quantes més millor, sense saber
com es podran pagar. El govern viu encara
instal·lat en un núvol de bonança que ja no hi
és.

És una llàstima no haver prioritzat d’una altra
manera les inversions. Gastar malament els
diners o gastar-ne més dels necessaris, sobre-
tot en moments com els actuals, resulta un
disbarat, una gravíssima equivocació i un
greuge per aquells que se’ls hi trenca el cotxe
per l’únic pecat d’haver de circular pels camins
del poble en lamentable i permanent mal estat;
pels que no disposen encara de xarxa de cla-
vegueram com el barri del Bonaire; pels que
per sortir a peu de casa seva s’hi juguen la
vida, com les prop de quaranta famílies de
l’entorn de la Tenda Nova; pels que han de
patir a la nit la falta d’enllumenat al camí de
can Figueretes o al desviament de can Sabaté
des de la carretera; pels que no tenen un
aixopluc a les parades del bus, i han
d’aguantar estoicament les inclemències del
fred i la pluja a l’hivern o el sol sufocant a
l’estiu. Moltes d’aquestes inversions son de
poc calat, però solucionarien problemes reals
del dia a dia dels nostres veïns. Confiem en
que en un futur proper estarem en disposició
de poder-los resoldre.

No som millors ni pitjors, però sí hem estat
determinants en la transformació que ha so-
fert Santa Eulàlia els últims quatre anys, per
no dir els últims 8 anys.

El pacte de govern a que es va concretar al
principi de legislatura, ens va donar la res-
ponsabilitat de les regidories de Acció Social,
Barris i Relacions Ciutadanes, Serveis ambien-
tals, esports, joventut, salut pública i consum.
Podem afirmar que el Pla d’Acció Municipal
s’ha complert gairebé en la seva totalitat i
fins i tot, en les circumstàncies que ens a
tocat viure, hem augmentat la dedicació en
totes les qüestions relacionades amb les
persones i les famílies, per pal·liar els efectes
de la crisi en que estem immersos.

Evidentment, la valoració l’han de fer els
ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia, però
en el que respecta a nosaltres, estem molt
satisfets per haver complert els compromisos
adquirits, executant la quasi  totalitat del
programa amb que ens varem presentar a les
eleccions l’any 2.007.

No podem dir el mateix de la cartera
d’Activitats, que varem assumir a mitjans de
l’any 2010, on estem treballant per ordenar
les activitats que es realitzen en tot el muni-
cipi. Existeixen borses d’activitats amb pre-
sumptes irregularitats, arrossegades des dels
governs de CIU, a las que donem prioritat,
per tal de corregir la disfunció i  perquè se-
gueixin exercint les seves activitats,  restin
totalment legalitzades d’acord amb les direc-
trius urbanístiques, s’esvaeixin els dubtes
que planegen al seu voltant,  i segueixin
creant riquesa i llocs de treball en el nostre
municipi.

Alhora que desenvolupàvem les tasques que
teníem encomanades, participàvem activa-
ment, com no pot ser d’altre manera, en totes
les inversions que s’han anat fent en el mu-
nicipi, que es poden veure tot passejant per
les places i carrers del nostre poble.

No es qüestió d’anar anomenant tot el que
s’ha fet, només a tall de recordatori, gaudim
d’un Centre d’Assistència Primària,  d’una
Escola Bressol al Rieral i una nova Escola de
Primària a la Sagrera i ben aviat gaudirem de
la nova biblioteca municipal.

Ha estat i està sent una legislatura intensa,
on no s’han regatejat esforços i malgrat les
dificultats financeres que s’han declarat en
la segona meitat, n’hem sortit ben parats i
amb molt rigor en les despeses, hem anat
mantenint i ampliant serveis que hem estimat
necessaris a donar als ciutadans i ciutadanes
del municipi.

Esperem que els ciutadans i ciutadanes en
facin una valoració general positiva de la
gestió que hem fet en el govern municipal.

Tantes coses fetes, tantes coses per fer…

L’anàlisi i avaluació són aspectes necessaris
en qualsevol projecte: és només amb aquest
procés que es pot dir si el resultat final s’acosta
o no al planejament inicial i, així, si les expec-
tatives creades han tingut una resposta ade-
quada o no. No podem pas dedicar aquest
espai a fer una anàlisi exhaustiva de l’acom-
pliment del programa que, d’altra banda, for-
marà part de les informacions que el nostre
grup està editant i que rebreu ben aviat a casa.
Sí que volem afirmar que estem molt satisfets
de la feina i el compromís amb el poble dels
nostres regidors i regidora: el grup d’Indepen-
dents-ERC, la trentena llarga de persones que
dia rere dia, setmana rere setmana, treballa
amb un únic objectiu de servei al poble, con-
firmem sense dubtes que a, l’equip de govern,
els representants dels nostre grup han respost
amb treball i eficiència davant la responsabili-
tat adquirida fa anys.

Santa Eulàlia de Ronçana partia, fa vuit anys,
d’una necessitat de noves propostes i actua-
cions en aspectes com l’educació, els esports,
la promoció econòmica, la sanitat, la connexió
i mobilitat entre barris, o de refermament de
les existents quant a suport a les entitats,
cultura i festes o gestió de les deixalles. En
tots aquests aspectes, i d’altres, la feina rea-
litzada pels regidors d’Independents-ERC ha
estat de gran valor pel poble. Així, les passes
donades amb la inauguració de dues escoles
(una de primària i una escola bressol), la faci-
litació en la posada en funcionament del nou
Centre d’Atenció Primària (CAP),Ê la recollida
porta a porta d’escombraries, les passes fer-
mes per actuar adequadament en tota la traça
del riu Tenes en el nostre poble, la posada en
funcionament de l’autobús municipal i
l’autobús ràpid cap a Barcelona,… o l’augment
en les assignacions per a les entitats del poble
(que s’ha traduït en una vida associativa rica
i de gran valor per la cohesió social), la conti-
nuïtat de la participació de la població en les
comissions de cultura, de festes, en el Projecte
educatiu de Poble, en el pressupost participa-
tiu jove, etc. signifiquen avenços que difícil-
ment podran tenir retrocés en el futur.

Això són exemples que es podrien anar allar-
gant però que, essencialment, marquen com
ha estat de fructífera aquesta legislatura per
a la gent de Santa Eulàlia de Ronçana: un
període que, a més, s’ha vist immers en una
crisi econòmica global que no ha comportat,
però, cap defalliment en els serveis que
l’ajuntament proposa a les persones. Es tracta,
doncs, de saber convertir aquest pas endavant
en una riquesa que a hores d’ara, formi part
de la vida de tothom. En una riquesa que ens
defineixi com a poble: riquesa en oportunitats
de desenvolupament personal dins d’un co-
l·lectiu, riquesa de relació entre les persones,
riquesa en la capacitat d’oferir qualitat de vida
que ara, de cara a les eleccions que se cele-
braran d’aquí a uns mesos, pretenem posar
en valor proposant nous projectes i noves
propostes que tornin a recollir la il·lusió de
tothom.
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INDEPENDENTS

Des d’ara el Registre Civil té un nou número de telèfon i fax, és el 93 844 81 38.
L’antic número,  el 93 844 86 50, passa a ser el de l’Agrupació núm. 47.


