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El nou accés a can Sabater
millora la seguretat 
de vehicles i vianants

La subvenció de la Generalitat que s’ha
aconseguit per fer aquesta obra ha estat
de gairebé del 90% dels 225.000 € 

que ha costat

El traçat que actualment dóna accés a can Sabater s’ha
variat i ara entra directament a connectar-se al camí
que ens porta cap a la masia de can Sabater. També
s’ha asfaltat tot el seu recorregut i així s’eviten les
contínues polsegueres. A més s’ha construït un camí
per a vianants i bicicletes segregat de la calçada, que
millora la seguretat d’ús per al passeig i s’han mantin-
gut les precioses alzines i roures existents. Sobretot,
però, l’obra ha servit per eixamplar l’entrada des de la
carretera, millorant la visibilitat pels vehicles i l’agilitat
d’entrada i sortida tant des del camí a la carretera, com
des de la carretera al camí. El diumenge 6 d’abril el
govern, grups municipals i veïns van inaugurar oficial-
ment aquesta obra tan esperada.
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L’accés a can Sabater es va inaugurar el diumenge 6 d’abril



Pel febrer: una festa cada setmana

2

les festes

La calçotada popular, al pavelló poliesportiu

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, activitats i habitatge (*)
Santi Martí – Dimarts de 17 a 18 h

Esports i Serveis Ambientals (*)
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h i dimarts 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 i Consum
Anna Blanch – Dilluns i dijous de 18 a 20 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

Carnestoltes, els Tres Tombs i la Calçotada.

Santa Eulàlia va commemorar, per aquest

ordre, tres festes molt populars al poble. La

festa de Carnestoltes, el 2 de febrer, va aple-

gar un miler de persones a la festa infantil i,

més tard a la dels grans, amb balls inclosos,

que va acollir la Fàbrica. Aquest any la Co-

missió de Festes va tornar a organitzar un

concurs de disfresses amb diversos premis.

La diada de Sant Antoni Abat, el 10 de febrer,

va reunir desenes de persones tant a l’es-

morzar, com a la cercavila de carros i cavalls

i al dinar amb què es va tancar la celebració.

Finalment, les celebracions del febrer van

acabar amb una nova calçotada popular, el

dia 17. Gairebé 550 persones van consumir

prop d’11.500 calçots, en una jornada que

també va incloure una passejada pel poble

i una cantada d’hava-neres.

El 8 de març, dia de la dona treballadora

Davant d’unes 40 persones, quatre dones

treballadores de Santa Eulàlia de Ronçana,

de diverses edats (de 82 a 29 anys), van

participar en una taula rodona sobre dife-

rents aspectes de la seva vida. El centre

d’interès va ser la seva vida laboral i els

reptes que han hagut d’afrontar. L’Àrea

d’Acció Social, amb la col·laboració del

PEPiLAiA (Projecte Educatiu de Poble) i el

Punt Jove, va organitzar l’acte. Després de

la taula rodona hi va haver sopar i un cafè

concert a càrrec del grup LO:LA.
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La benedicció dels Tres Tombs es va fer a la plaça Maragall

 La rua del carnestoltes infantil va ser molt animada



Tres dones em deien el primer diumenge d’abril que els seus marits havien estat treballant
i lluitant aquestes darreres dècades perquè s’urbanitzés adequadament l’accés al seu barri.
Elles són vídues, els seus marits van morir fa un temps. Viuen al carrer del camí de can Feu,
al barri de can Sabater. Enguany el barri i el poble, mitjançant l’Ajuntament, han fet realitat
aquell desig de fa temps: urbanitzar l’accés de can Sabater des de la carretera. És ben cert
que és una millora esperada i important al nostre poble. Altres veïns del barri de can Sabater
també ens mostraven la seva satisfacció per poder veure realitzada aquesta obra.

Aquest és un exemple de la cooperació de les persones i del servei d’un ajuntament. Les
persones, que tenim el desig de millorar la nostra vida, expressem unes necessitats que
sovint són col·lectives. L’Ajuntament, que està al servei just i possible d’un poble, analitza
la conveniència i la viabilitat, projecta l’obra, busca els diners per pagar-la i realitza l’obra
que beneficia la comunitat.

Tant de bo les persones i l’Ajuntament de Santa Eulàlia siguem capaços de fer realitat moltes
millores al nostre poble. En les pàgines d’aquest Tornaveu trobareu els serveis i les inversions
del pressupost de l’Ajuntament per aquest 2008 que hi han d’ajudar.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

Des del 3 de març el Registre Civil fa un nou horari: de dilluns a dijous de les 16 h
a les 18.30 h de la tarda. L’objectiu és oferir un millor servei a la ciutadania. Els
documents del Registre Civil s’han de demanar per telèfon o en les mateixes oficines
del jutjat, com a mínim, amb dos dies de marge. El telèfon és el  93 844 86 50.

la nota

Una plaça pública davant del CAP

3

El nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de
salut al nostre poble s’està dotant dels equi-
paments mèdics perquè es pugui obrir al
públic en els propers mesos. En aquest mes
d’abril des de l’Ajuntament s’està adequant
la plaça del davant per poder accedir-hi més
directament des de la carretera i tenir un lloc
agradable de descans, espera i esbarjo. Es
farà una rampa d’accés fins a la porta del
CAP i els dos costats s’enjardinaran  i s’hi
habilitaran zones de descans amb bancs.
També està previst posar plantes medicinals
en uns parterres, amb l’objectiu de fer
conèixer pedagògicament els noms que te-
nen i els seus valors curatius.Ja s’han trasplantat alguns arbres al parc del futur CAP

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana abril de 2008
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Nombroses obres als vials del poble

Durant els primers mesos de l’any hi ha nombroses obres
d’urbanització de vials, en diferents fases d’execució i projecció,
disseminades per tot el poble, tant al centre urbà com també
als barris més perifèrics, i que tenen com a objectiu facilitar
el trànsit rodat i de vianants.

avancen més ràpid del previst i estaran aca-
bades durant aquest mes d’abril.

Al voltant de la nova escola d’infantil i pri-
mària, actualment en obres, el camí del Serrat
ja està acabat incloent-hi una zona
d’aparcament i l’enllumenat públic que fins
ara era inexistent. També s’ha adjudicat la
urbanització completa del Camí de Salve
Regina i està previst que comenci a executar-
se durant el mes de maig. A més, s’ha ins-
tal·lat l’estació transformadora d’electricitat
que ha de donar servei a la nova escola.

En breu començarà també el parxejat de clots
i forats que cada any es fa als carrers del
poble i la instal·lació dels passos sobreele-
vats per reduir la velocitat del trànsit i aug-
mentar la seguretat viària que han demanat
els veïns dels barris de La Riereta i Font
d’Abril.

La urbanització del carrer del Mig està en
fase de licitació i començarà a construir-se
previsiblement a finals de maig o principis
de juny.

D’altra banda, els Serveis Tècnics Municipals
han elaborat els projectes de pavimentació
de connexió de barris del Camí de can Fi-
gueretes, que dóna accés al barri de Pinedes
del Castellet i a les instal·lacions esportives
municipals, i del camí Antic de Granollers
que connecta can Juli amb can Barnils i can
Sabater, al marge esquerra del Tenes.
Aquests projectes, que han estat aprovats
inicialment per l’Ajuntament amb un cost de
170.000 €, s’executaran enguany. Sota el
paviment d’aquests dos camins s’estendran
canonades d’aigua en alta per assegurar el
subministrament d’aquest barris des de la
xarxa municipal.

En fi, no cessen els treballs d’un bon grapat
d’obres als vials del nostre poble per incre-
mentar, de mica en mica, la qualitat de vida
de totes les persones.

Les

notícies

4

Quant a obres d’arranjament de vials ja hem

comentat a la portada l’accés a can Sabater.

Ja està acabat també l’accés al barri de la

Font del Bou que ens apropa i facilita arribar

a Bigues. Us recomanem que durant aquesta

primavera  feu un passeig pel seu camí de

vianants, farcit de roures i alzines, on troba-

reu un bonic racó per descansar. Al centre

del barri del Rieral, el carrer de Pompeu Fabra

s’està urbanitzant integralment. Les obres

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana abril de 2008

22

1) S’han invertit
105.000 € en la
urbanització del carrer
Pompeu Fabra.

2) L’accés a la Font del
Bou va finalitzar el març

3) El camí Antic de
Granollers, connecta
can Juli amb can Barnils
i can Sabater

1

2

3
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Ajuntament i veïns al·leguen 
contra el traçat del gasoducte

L’estat espanyol preveu construir un ga-

soducte des de Martorell a Figueres que en

el projecte d’Enagas en exposició pública

travessa el nostre poble d’oest a est ben bé

pel mig. Aquest gasoducte és per conduir

grans quantitats de gas i no preveu cap ramal

per donar servei al poble. L’Ajuntament al·le-

ga contra un traçat que transcorre bàsica-

ment per la reserva actual del Quart Cinturó,

quan no està clara la definició d’aquesta
infraestructura, i aquestes al·legacions les
fa arribar als veïns afectats demanant que
les incorporin a les seves. Cal doncs,
“replantejar el traçat proposat pel gasoducte
de manera que es situï aprofitant la platafor-
ma de la xarxa viària o ferroviària existent o
en construcció, en particular sobre l’autopis-
ta A-7 o sobre la plataforma de l’AVE, o se-
gons la previsió de reserva de sòl que el Pla
Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelo-
na pugui preveure per a futures infraestruc-
tures viàries o ferroviàries”.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana abril de 2008
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La sequera també
afecta la recuperada
font de ca l’Artiguetes

L’Ajuntament reparteix
airejadors que ajuden a
reduir el consum
d’aigua en un 50%

Les piscines municipals
s’han omplert amb
aigua de la mina de
Pinedes

Una sequera excepcional

Fa més d’un any que als Pirineus no plou
tant com caldria per omplir els embassa-
ments i recuperar el nivell de reserves d’aigua
necessari per assegurar l’abastament a l’àrea
del sistema Ter-Llobregat, que també dóna
servei al nostre poble. El 5 de febrer vàrem
entrar a la fase d’excepcionalitat II i, per tant,
queda prohibit:

1. Rentat amb mànega de tota classe de
vehicles, llevat que la neteja l’efectuï una
empresa dedicada a aquesta activitat.

2. Omplir piscines, estanys i fonts, privades
o públiques.

I restringit:

3. Reg de jardins, arbres, zones verdes i
esportives, de caràcter públic o privat.

La situació de les reserves no ha millorat i
ara estan , només, al 21%. Es preveu que en
pocs dies baixaran del 20%, el que significa
passar a l’estat d’emergència. Això compor-
tarà intensificar les prohibicions i la inspecció
per assegurar-ne el compliment. Fins i tot,
si continua sense ploure, caldrà en un futur
proper reduir pressions i, si s’escau, tallar
el subministrament en alguna franja horària.

Per no haver d’arribar a aquesta situació
indesitjable és imprescindible la participació
de tothom fent un bon ús de l’aigua i recu-
perant la cultura tradicional d’estalvi
d’aquest recurs tan preciós com escàs. A la
nostra web municipal i a la de la Generalitat
trobareu nombrosos consells pràctics i sen-
zills per a fer-ne un ús responsable.

Les

notícies
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La despesa corrent és de 5.696.164 € i es
detalla al quadre 1, ordenada per serveis de
major a menor import. La resta de la despesa
correspon a les inversions que pugen a
4.967.681 € i es troben al quadre 2. El tercer
quadre recull els ingressos previstos que
són 10.663.845 €. Destacar l’increment de
les partides d’educació, promoció econò-
mica, informació i atenció ciutadana, policia,
esports i manteniment d’espais públics. Pel
que fa a inversions ressaltar les d’aigua po-
table, actuacions al riu Tenes, urbanització
del carrer Salve Regina i barris, pavimentació
dels camins de can Figueretes i Antic de
Granollers, la construcció de la segona escola
bressol i els projectes del segon pavelló
poliesportiu, la nova biblioteca i el casal de
joves.

el tema

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana abril de 2008
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Pressupost 2008: millora de la vida dels ciutadans

10.663.845 € per a millorar els barris, infraestructures bàsiques
i per a nous serveis i equipaments públics

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 378.812
Abastament d’aigua potable en alta 333.812
Abastament d’aigua a veïns 30.000
Obres de sanejament 15.000
EQUIPAMENTS 2.159.500
Segona Escola Bressol 495.000
Segon Pavelló poliesportiu 629.000
Biblioteca-Casa de Cultura 777.000
Segon CEIP 80.000
Casal de Joves 12.000
Planta de compostatge 60.000
Escola Bressol l’Alzina 5.000
CEIP Ronçana 8.000
Local policia 10.000
Pavelló poliesportiu 12.000
Camp de futbol 7.000
Instal·lacions esportives de Pinedes 6.000
Escola de Música 5.000
Adequació cementiri 13.500
Sostenibilitat edificis municipals 20.000
Adequació edificis municipals 20.000
VIA PÚBLICA 256.000
Pavimentació camí de can Figueretes 81.000
Pavimentació camí Antic de Granollers 39.000
Condicionament d’aparcaments CAP 6.000
Obres millora via pública 100.000
Senyalització 15.000
Mesures seguretat viària 15.000
BARRIS 2.034.369
Pla d’actuació al riu Tenes 477.922
Reurbanització barris 1.012.000
Carrer de Salve Regina 412.447
Enllumenat públic 45.000
Franges de prevenció d’incendis 24.000
Equipaments de barris 15.000
Jocs infantils a Pinedes del Castellet 7.000
Parc d’accés al CAP 15.000
Parcs, zones verdes i exteriors equip. 20.000
Infraestructura d’informació ciutadana 6.000
EQUIPS 139.000
Sistemes d’informació 72.000
Maquinària i eines equip de manten. 10.000
Alarmes equipaments públics 18.000
Tarima per a espectacles 15.000
Equipaments policia local 4.000
Mobiliari i equipament municipal 20.000

TOTAL 2007 4.967.681

Quadre 2. Les inversions 2008

Quadre 1. La despesa corrent 2008

Descripció partida Pressupost 2008

Administració general i serveis tècnics 873.093
Interessos i amortització de crèdits 783.056
Recollida i tractament d’escombraries 726.681
Conservació i manteniment d’espais i vies públiques 568.101
Policia Local 564.206
Escola Bressol 464.176
Cultura i centre cívic La Fàbrica 213.489
Educació 205.595
Esports 174.971
Transport públic 168.315
Acció Social 158.510
Càrrecs electes i grups municipals 146.940
Enllumenat públic 122.000
Festes 115.000
Medi Ambient 86.316
SET Comunicació 80.100
Joventut 55.871
Elaboració Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 50.000
Promoció econòmica 43.545
Sanejament i abastament d’aigua 26.500
Sanitat 23.500
Aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes 15.000
Informacio ciutadana 14.000
Aportació Jutjat de Pau 12.200
Aparcament de camions 5.000

TOTAL DESPESA CORRENT 5.696.164

www.santaeulaliaroncana.cat
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El dipòsit d’aigua de
Rosàs es connectarà
la xarxa municipal
d’aigua

Els Serveis Tècnics Municipals ja han fet el projecte de
pavimentació del Camí de can Figueretes
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Comptes 2007: l’Ajuntament ha tingut
un estalvi net positiu de 192.453 €

La despesa corrent del 2007 ha estat de 5.172.516
€. Els ingressos corrents han pujat a  5.364.970
€. Això fa que l’estalvi net de l’Ajuntament hagi
estat positiu en 192.453 €. Durant l’exercici de
2007 l’Ajuntament ha invertit 2.109.261 € en un
total de 42 actuacions diferents. l nivell
d’endeutament de l’Ajuntament a final de l’exercici
2007 és del 79,31% (el màxim recomanat és del
110%) i la càrrega financera el 13,25% (el màxim
recomanat és del 25%).

I. Impostos directes 2.537.700
II. Impostos indirectes 248.000
III. Taxes i altres ingresssos 1.812.764
IV. Transferències corrents 1.916.100
V. Ingressos patrimonials 44.600
VI. Alienació inversions reals 727.500
VII. Transferències de capital 2.111.014
IX. Passius financers 1.266.167

TOTAL 10.663.845

Quadre 3. Els ingressos 2008

el tema

Compostar a pagès

El projecte de la  Planta Agrícola de Com-
postatge (PAC) és una iniciativa pionera
a Catalunya ja que pretén tancar el cicle
de la fracció orgànica dels residus de tot
el municipi aportant adob per agricultura
i jardineria dins el mateix municipi. A més
ofereix a algun pagès del poble uns in-
gressos complementaris a la seva explo-
tació agrària o ramadera. Aquest plante-
jament va ser recollit per l’Agència Catala-
na de Residus de la Generalitat que va
signar un conveni amb l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per finançar
totalment la seva construcció i formar el
gestor de la planta. El mes de març del
2006 tots els grups del consistori van
aprovar per unanimitat la ubicació de la
PAC en uns terrenys al turó de Rosàs i

van encomanar la seva gestió al propie-
tari dels terrenys. El febrer d’enguany un
grup d’uns 280 veïns van entrar un escrit
a l’Ajuntament on manifestaven una sèrie
de neguits envers la construcció d’aquesta
planta. El 27 de desembre es va fer un
ple extraordinari per exposar els avantat-
ges i inconvenients d’una planta d’aquest
tipus i el 8 de Febrer l’equip de govern
organitzava una sortida a Torrelles de
Llobregat per visitar una planta semblant.
A la sortida hi van anar 21 persones. En
aquesta visita es va veure quin era el
funcionament i va quedar palès que les
olors no són superiors a les de qualsevol
explotació ramadera i que els líquids del
procés (anomenats lixiviats) no surten
de la planta, i per tant, no contaminaven
el sòl. La PAC té, entre altres, avantatges
sobretot mediambientals i econòmics.

www.santaeulaliaroncana.cat



La nova escola bressol, 
al mig del barri del Rieral

La nova escola bressol s’aixecarà al Rieral,
en un solar que hi ha darrera els pisos de la
Sala i no al PERI del Camí de la Serra, com
estava previst. Els motius del canvi d’ubicació
són bàsicament dos: el tipus de terreny, que
és d’argiles expansives, encareix la fonamen-
tació i l’endarreriment en el desenvolupa-
ment del pla especial del camí de la Serra
per part dels promotors. El lloc on definitiva-
ment anirà la llar d’infants ja és de propietat
municipal, està urbanitzat i és un lloc cèntric
i ben comunicat.

La segona escola de primària

El director territorial del Departament
d’Educació, Camil Fortuny, i la coordinadora
d’Educació Infantil i Primària, Mercè Julià,
van assistir a una reunió a l’Ajuntament amb
la comunitat educativa i l’alcalde per comu-
nicar i ratificar les dates de finalització de
les obres de la segona escola. Segons van
dir, el 2 de juny es lliurarà l’edifici d’Educació
Infantil i la setmana del 9 al 14 de juny l’aulari
d’Educació Primària. La resta d’instal·lacions
estaran acabades per començar el curs el
setembre del 2008. A partir del mes de gener
un grup de gent format per l’equip directiu
de l’escola, una representació dels pares i
mares i tècnics de l’Ajuntament van fent un
seguiment del procés.

Nous parcs infantils a la plaça de
l’Ajuntament i a les instal·lacions
esportives de Pinedes Castellet

A principis del mes de març l’Àrea de Serveis
Municipals de l’Ajuntament ha instal·lat un
nou parc infantil a la Plaça de l’Ajuntament
totalment homologat. El parc és bàsicament
de fusta i també té elements de plàstic, corda
i acer inoxidable. Durant el mes d’abril se
n’ha instal·lat un altre de molt semblant a
les instal·lacions de Pinedes del Castellet.

8

les
notícies
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La nova escola bressol
destacarà per una
arquitectura
bioclimàtica i sostenible

Els edificis del segon
CEIP es lliuraran a mig
juny

Un dels dos nous
parcs infantils es
troba a la plaça de
l’Ajuntament
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Generació de residus

Des de l’any 2005 estem reduint la quantitat
de residus que generem per persona. L’any
2007 vam generar 1,63 kg/hab/any.

Recuperació de residus

L’any 2006 vam augmentar molt significati-
vament el percentatge de recuperació de
materials amb la implantació del porta a
porta i del residu mínim. Ara no només ens
mantenim sinó que hem incrementat una
mica més la xifra, arribant a un 64,41 % més
del doble de la mitjana catalana i vallesana
(del 32 i 31 % respectivament).

La recollida de matèria orgànica

L’any 2006 vam tenir una mitjana d’impropis
del 6,6 %. Aquest any hem millorat força i la
mitjana ha estat del 3,5 %.

L’Ordenança municipal de residus
queda aprovada definitivament

Després de no presentar-se al·legacions du-
rant el termini d’exposició al públic,
l’ordenança municipal de residus ha quedat
aprovada definitivament. La normativa es va
aprovar en el ple del 31 de gener. L’objectiu
principal de l’ordenança és la regulació de
la gestió dels residus que fan les persones
de Santa Eulàlia de Ronçana. Properament
hi haurà una campanya de sensibilització i
educació per recordar com s’ha de fer la
recollida, el tractament i la recuperació dels
residus amb criteris de sostenibilitat. Un
altre dels objectius és el foment de la pre-
venció, la minimització en la generació, la
reutilització, la recuperació i el reciclatge
dels residus amb la finalitat d’evitar que
acabin en abocadors o incineradores.
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a fonsBons resultats de la recollida de residus 2007

Pràcticament s’han tancat les dades de residus de l’any 2007
i la bona notícia és que els resultats segueixen sent molt bons.
Cal felicitar les persones de Santa Eulàlia que amb civisme i
responsabilitat ajuden a fer funcionar correctament aquest
sistema de recollida.

Generació de residus a SER
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Convocades les subvencions
per a les entitats  
i el Fons de Solidaritat
 
El ple municipal del 27 de març va
aprovar la convocatòria de les subven-
cions per a les entitats, activitats cul-
turals i esportives i per al Fons de So-
lidaritat. En el cas del teixit associatiu,
a més de presentar tota la documen-
tació, l’Ajuntament demana que les
entitats comuniquin qualsevol canvi
que s’hagi produït a la Junta o en el
domicili de l’entitat per actualitzar les
dades del registre de que disposa el
consistori. Tant per a les entitats com
per al Fons de Solidaritat, el límit per
a la presentació de sol·licituds acaba
el 2 de maig.
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Santa Eulàlia actualitza 
el Pla Local de Joventut

L’Ajuntament està immers en la renovació
del Pla Local de Joventut. El primer Pla data
del quadrienni 2004-2008 i ara s’ha iniciat
el procés per actualitzar-lo. Aquest pla es
concep des d’una perspectiva transversal
perquè, més enllà de les accions que impulsa
la regidoria de Joventut, la població jove
presenta necessitats i demandes a les quals
cal donar resposta des d’altres àrees. La
redacció del nou Pla Local de Joventut compta
amb la participació activa dels joves. Ara
s’està en el primer estadi: la diagnosi de la
realitat juvenil de Santa Eulàlia, que es fa a
través de diversos tallers participatius. Des-
prés de la diagnosi, es consensuaran les
línies de treball per als propers quatre anys,
que també s’acordaran en una jornada par-
ticipativa amb polítics, tècnics, joves i altres
agents. El nou Pla Local de Joventut servirà
per seguir ordenant, planificant i orientant
les polítiques de joventut i millorar la qualitat
de vida dels joves de Santa Eulàlia.

La Fàbrica augmenta 
la programació mensual

El programa d’activitats mensuals que es fan
a la Fàbrica s’ha ampliat. A la programació
estable de cinema, espectacles infantils i
balls de saló s’hi ha afegit un concert que es
fa cada primer dissabte de mes. Aquestes
activitats es complementen amb dues sorti-
des fixes mensuals fora de Santa Eulàlia, una
de cultural i una altra al teatre. El 2 de març
es va fer una sortida al Museu d’Història de
Catalunya, pel 20 d’abril està previst fer una
ruta per la Barcelona Modernista i el 25 de
maig s’anirà a Mont Sant Benet, situat a Sant
Fruitós del Bages.

La renovació del Pla
Local de Joventut es
va tractar a
l’Assemblea Jove del
mes de març

Cada primer dissabte
de mes concert a la
Fàbrica
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Signatura d’un conveni 
de col·laboració amb la Fundació
Universitària Martí l’Humà
L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment, d’acord amb el repte formulat en el sí
del Consell Econòmic Municipal, tira enda-
vant el projecte “Ronçana, camp i qualitat”
que vol donar valor a l’activitat agrària i
ramadera del municipi i ajudar en el possible
a fer via-bles les iniciatives econòmiques
d’aquest sector. Santa Eulàlia ha estat tradi-
cionalment un poble de pagès i avui subsis-
teix un activitat agroramadera important.
Són conegudes les dificultats per tirar enda-
vant aquestes activitats actualment en el
nostre territori, malgrat que la producció i
distribució d’ali-ments de qualitat per a les
persones és una necessitat creixent.

El projecte contempla fer una anàlisi i diag-
nosi de la situació del sector al nostre poble

El conveni es va signar
el 5 de març a
l’Ajuntament

Cinc anys de PEPED 
(Programa de Prevenció de Drogues)

Fa més de cinc anys que Santa Eulàlia treballa
amb el Programa de Prevenció de Drogues
de la Vall del Tenes (Peped). Es tracta d’una
iniciativa que impulsen els serveis socials
dels quatre municipis de la Mancomunitat.
A casa nostra, els responsables del Peped
són l’educadora social, Elena Garcia, i el
tècnic de prevenció de la Vall del Tenes, Dani
Marín. El treball realitzat fins ara a Santa
Eulàlia ha inclòs diverses actuacions: xerra-
des anuals a l’institut sobre les problemàti-
ques associades a les drogues, intervencions
en actes festius o l’edició d’una guia infor-
mativa per a la prevenció de drogues en
l’àmbit familiar. A més s’ha fet assessorament
individualitzat i confidencial a famílies i ado-

El Peped ha portat a
terme diverses

iniciatives

Campanya de controls
de sonometria
Amb l’objectiu de reduir progressivament
la contaminació acústica als carrers del
poble, l’Ajuntament ha iniciat una cam-
panya informativa de controls de sono-
metria. Aquesta campanya es dirigeix,

www.santaeulaliaroncana.cat

L’Ajuntament impulsa el projecte
“Ronçana, camp i qualitat”

i elaborar un pla d’actuació que permeti
potenciar el desenvolupament agroecològic
del municipi. Per dur-lo a terme compta amb
la participació dels agents implicats i de la
Fundació Universitària Martí l’Humà amb la
qual l’Ajuntament acaba de signar un conveni
de col·laboració.

lescents. L’objectiu del Peped és ser un re-
curs proper i pràctic. Davant qualsevol dubte,
informació o aclariment us podeu adreçar al
telèfon 649.63.01.34, o al correu electrònic
valldeltenes@gmail.com.

especialment, a ciclomotors, motocicletes
i quads. La policia local s’encarrega de
mesurar si aquests vehicles, i també
d’altres, sobrepassen el límit de soroll
permès que produeixen els seus motors.
Quan es detecta un motor que supera els
nivells establerts, el propietari té un ter-
mini d’una setmana per revisar-lo.



El resultat de les eleccions generals del 9 de marça debat

de Ronçana
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Ja s’ha resolt la incògnita de les eleccio-
ns generals. La campanya de la por en-
degada pels socialistes ha donat els
seus fruits i aquesta formació ha obtin-
gut una àmplia majoria que els permetrà
governar amb certa comoditat, amb in-
dependència de les aliances possibles,
puntuals o per tota la legislatura. A San-
ta Eulàlia també han guanyat els socia-
listes, seguits de CiU i del PP. Els repu-
blicans en canvi han rebut al nostre
poble una patacada similar a
l’obtinguda arreu del país. Ja sabem que
les diferents convocatòries electorals
no es poden comparar, però no deixa
de ser simptomàtic que a Santa Eulàlia,
ERC passés de més de mil vots a les
municipals del 2003 a uns vuit-cents a
les del 2007, i obtenint-ne ara a les
generals poc més de tres-cents. A nivell
de país, ERC ha passat de tenir vuit
diputats a tenir-ne només tres i una
pèrdua de tres-cents vuitanta cinc mil
vots. Les primeres alarmes es van en-
cendre i el conseller Puigcercós va dimi-
tir per fer-se càrrec del partit, mentre
que Carod-Rovira, per donar estabilitat
al govern, manifestava que no es pre-
sentaria com a candidat a presidir el
partit en el pròxim congrés del mes de
juny. Les veus discordants (Carretero i
Bertran) entren en joc i tot plegat
veurem si afecta al funcionament del
tripartit. Ara José Luis Rodríguez te per
davant un altre mandat, quatre anys
difícils però apassionants, i l’obligació
de dur a terme els compromisos adqui-
rits en campanya, cosa gens fàcil. A
Catalunya ja sabem el valor de les seves
promeses. Aquest home, que el 4
d’agost complirà 48 anys, pot passar a
la història per la porta gran o pot dece-
bre els ciutadans. Aquesta oportunitat
no la pot desaprofitar.

Esquerra ha obtingut un mal resultat a
les eleccions al Congrés dels Diputats,
molt per sota de les expectatives que hi
teníem dipositades. Sobre les causes:
Esquerra Republicana de Catalunya és
un factor necessari (potser "el" factor
necessari) en l'estratègia política del PP.
Sense Esquerra, el discurs del PP a les
espanyes queda ben coix: el PP necessita
poder argumentar que sense ells, Esque-
rra trencaria Espanya (ells ho diuen així
i el discurs és entès clarament). Si l'essèn-
cia del PP és la càrrega contra la secessió
de Catalunya (amb el perillós argument
de fons que se n'extreu: "Espanya, sense
Catalunya, no existeix!"), l'electorat ca-
talà diu, amb els seus vots, que l'essència
del PSC és barrar el pas al PP (a més, el
PSC fa còmplice d'aquesta estratègia a
cadascun dels votants de Catalunya: "Si
tu no hi vas, ells tornen"). És a dir, què
seria del PP sense Esquerra? i del PSC
sense PP? Es tracta d'un joc de contres
ben travat en el qual, ara com ara, Esque-
rra n'és actor central però no pas cap de
cartell. Esquerra en aquest esquema de
forces és necessària com a causa profun-
da però no en treu pas beneficis.
Hi ha, encara, un altre eix per entendre
les passades eleccions. Es basa en la
dicotomia procés/estat. Davant de la
situació real de la política, es pot obser-
var que hi ha els partits que veuen aques-
ta situació com un "estat final" que ja
els va bé i, per contra, qui veu la situació
com a "part d'un procés". Així, hi ha els
partits polítics establerts còmodament
en l'estat de les coses. Per contra, votants
d'Esquerra Republicana de Catalunya
aposta pel procés d'una manera clara.
Si és així, participar en “l'estat de les
coses” només ha de ser com a referència.
I cara al futur d'Esquerra: responsabilitat,
generositat i sentit de país. Després de
tants esforços ara no ens aturarem pas.

Després d’una campanya electoral molt
intensa, el resum és clar: ha guanyat el
seny. Els resultats espanyols ja els co-
neixem, però el que més ens interessa
són els catalans. El PSC ha guanyat amb
gran avantatge, sobre la resta de partits
politics catalans. Hem aconseguit una
representació de 25 diputats al Parla-
ment espanyol. Dels resultats es desprèn
que ha guanyat el seny i, sobretot,
l’esquerra, la gent, els mes desafavorits,
amb tot el que significa. La política social
engegada i promoguda pels socialistes
ha donat els seus fruits. D’alguna mane-
ra, els ciutadans i ciutadanes, han pre-
miat la preocupació del govern per les
seves necessitats, i la millora que s’ha
exercit en la seva qualitat de vida. Tan-
mateix i primordialment , ha castigat la
política de crispació, l’estratègia de
l’oposició de criticar-ho tot, el tot si val
per desgastar el govern. La gent està
cansada dels interessos partidistes, la
gent té molts problemes i el que vol són
ajudes i millores i n o esta per romanços,
vol resultats. Estem contents, –com no
ho hauríem de estar–, ens han donat
l’oportunitat de seguir treballant per la
gent i per a la gent, i això és un gran
premi, una gran recompensa a l’esforç i
a la dedicació, donant validesa al nostre
tarannà polític. D’altra banda, a Santa
Eulàlia el votants ens van donar la seva
confiança amb 1458 vots, mentre que
l’oposició mes propera amb 947 vots va
veure com les tornes es giraven, i el que
creuen que és una postura que dóna
bons resultats, ha acabat essent una
eina perquè la gent es cansi i se n’adoni
que el que val es la feina i els resultats.
Un cop més, al nostre poble, la suma de
vots de l’esquerra, ha estat sense cap
discussió una majoria aclaparadora. Es-
tem contents i això ens renova d’energia
i ens esperona a treballar amb més força,
a no defallir,  i a tenir esperances per uns
propers anys que ens han d’aportar  més
millores socials amb l’objectiu d’avançar
dia a dia cap a l’estat del benestar.
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Si necessites feina o tens una empresa i necessites personal, adreça’t
a l’Ajuntament els dimecres de 9:30 a 13 i el Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes (SOVT) t’ajudarà.

Si ets jove i necessites una feina esporàdica o ets pare/mare i necessiteu
un/a cangur o un professor/a de repàs adreceu-vos  al Punt Jove, davant
de l’Ajuntament. El telèfon és el 844 91 66

www.santaeulaliaroncana.cat


