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Una seixantena d’actes per a
tots els públics

Festes de barri
pàg. 2

La Festa Major d’estiu ha arrencat amb l’aplec de Sant
Simple, amb la dotzena edició del Joc dels Colors i amb
un programa presidit per la música i els actes culturals
L’aplec de Sant Simple ha obert, com en els últims anys, la
Festa Major de Santa Eulàlia. Entre dissabte i diumenge,
centenars de veïns van participar en alguns dels actes.
Diumenge a la tarda, hi va haver la trobada de puntaires,
la ballada de la colla de gitanes i la missa en honor a Sant
Simple. El programa de la Festa Major es concentra entre
dimecres i diumenge. En destaquen les nits de divendres,
dissabte i diumenge a la plaça de l’Ajuntament. Tot i això,
com és habitual, el gruix dels actes comença dijous amb la
milla popular, el pregó, el correfoc i la sardinada popular.
Divendres, arriba una de les novetats amb un espectacle
de coreografies a càrrec d’entitats, grups i associacions de
Santa Eulàlia. Dissabte, l’orquestra Musicàlia serà la protagonista, mentre que diumenge hi haurà el ball de fi de festa.
D’altra banda, el pavelló poliesportiu acull des de dimecres
el programa previst per als joves: cada dia, fins diumenge
a partir de la mitjanit, la música centra la festa amb diversos
concerts. Un dels més destacats, amb Strombers, es celebrarà el dijous a la nit. Entre els espectacles infantils destaca
el muntatge que portaran els Titiriteros de Binèfar i Xarop
de Canya.

El nou Ajuntament
pàg. 4

El projecte del riu
pàg. 6

El Joc dels Colors
El Joc dels Colors és l’altre plat fort de la Festa Major. La
Comissió dels Colors ha decidit organitzar menys proves
que en anteriors edicions i que n’hi hagi de secretes, que
no es coneguin fins minuts abans de començar. La competició, que també ja ha donat el tret de sortida, manté proves
clàssiques com la cançó o l’estirada de corda. Com sempre,
l’objectiu del Joc dels Colors és fomentar la companyonia
durant la Festa Major i aconseguir la màxima participació
dels veïns. El veredicte del jurat es donarà a conèixer després
del sopar popular que tindrà lloc a la plaça de l’Església el
diumenge 29 de juliol a la nit.

La segona escola
pàg. 7
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les festes Les primeres festes de barri
Sant Cristòfol, Can Juli i Can Marquès han obert el calendari de
les festes de barri d’aquest estiu. Després de Sant Simple i de
la Festa Major, els actes es tancaran a la Campinya.
Durant el juliol i organitzades per les
corresponents Associacions de Veïns amb
el suport de l’Ajuntament, han tingut lloc
les primeres festes de barri. El cap de
setmana del 7 i 8 de juliol, el barri de
Sant Cristòfol-Can Juli va organitzar un
programa en què va destacar un sopar
popular. A continuació, els avis del Casal
Ca n’Oms, de Parets del Vallès, van oferir
l’espectacle La il·lusió no té edat. Diumenge, la Companyia Alquimistes va portar a la Fàbrica, l’obra de teatre Romeu
i Julieta. Aquesta obra és una adaptació
lliure a través d’improvisacions del clàssic
de Shakespeare a càrrec d’actors amb
discapacitats psíquiques. D’altra banda,
el 14 i 15 de juliol, va ser el torn de la
festa de barri de Can Marquès. Com a
Can Juli, l’acte central va ser el sopar
popular i el ball que va tenir lloc, el dissabte 14, al local social de Can Marquès.
La festa va acabar l’endemà amb una
passejada fins a l’ermita de Santa Justa
i amb un concurs infantil de dibuix. La
Campinya serà l’últim barri en celebrar
la seva festa l’11 d’agost.

La festa de Sant Cristòfol
La de Sant Cristòfol és una de les diades
més arrelades al poble, sobretot pel gran
nombre de transportistes que existeixen
a Santa Eulàlia. El 7 de juliol a la tarda,
Santa Eulàlia va commemorar la 17ena
edició de la festa del patró dels conductors i dels viatgers. La cercavila de vehicles amb què es va iniciar la celebració
va arribar a la parròquia on Mossèn David
Abadias en va fer la benedicció. La festa
va finalitzar amb un sopar popular i un
ball al restaurant Can Mestret.

La festa de Sant
Cristòfol es va
celebrar el 7 de juliol

Regidories

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

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

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

Joventut i Salut Pública i Consum
Anna Blanch – Dilluns i dijous de 18 a 20 h 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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l’editorial
Permeteu-me, d’entrada, saludar-vos des d’aquesta finestra oberta, des del Tornaveu que, ara fa sis anys,
va començar a arribar a casa vostra. Per a mi és un goig i un honor encapçalar aquest Ajuntament i, alhora,
és un repte que accepto amb tota humilitat però fermesa.
De fet, el significat de “ajuntament” resulta transparent per a tothom: és el lloc on cada poble, cada ciutat,
fon els esforços individuals per aconseguir un bé comú constatable. Ajuntar, doncs, esdevé l’objectiu
essencial d’aquesta administració. Ajuntar, enraonadament, les capacitats que tots plegats tenim per
aconseguir que els nostres veïns i veïnes augmentin gradualment el seu benestar, la seva qualitat de vida.
Unir, des de l’administració que ens representa més directament, les solucions a les inquietuds i, també,
les ganes de créixer en tots els aspectes que ens defineixen com a persones. Per això, són part consubstancials
dels ajuntaments els apartats de serveis: són la resposta que ens donen a les necessitats. Així, les necessitats
de mobilitat, d’habitatge, de salubritat, de seguretat, d’integració social, etc. exigeixen serveis de planificació
urbanística, de salut, d’assistència social o de recollida d’escombraries, entra d’altres. Amb tot, i com dèiem
abans, també des dels ajuntaments tenim l’obligació d’acostar a tothom el dret a adquirir cultura, el dret
a fer esport en condicions, el dret a esdevenir el que volem ser. I els ajuntaments també hem d’esmerçar
mitjans i imaginació en aquest apartat. Respondre les necessitats amb serveis, i aportar mitjans de creixement
personal com a dret col·lectiu. Això és el que aquest consistori, ja ha començat a fer en la legislatura que
ara tot just comença.
Us desitjo salut i felicitat a tothom
Enric Barbany i Bages
Alcalde

A l’estiu, cada cosa al seu lloc

El punt d’emergència
del camí de la Serra
s’ha asfaltat

La nova regidoria de Serveis Ambientals ha posat
en marxar el pla de reforç sobre residus A l’estiu,
casa cosa al seu lloc. La campanya, a través d’un

díptic informatiu, incideix en quatre aspectes:
els punts d’emergència, la deixalleria comarcal
i les recollides de voluminosos i esporga. Sobre
els punts d’emergència, es recorda que no són
substituts de la deixalleria i que són espais amb
contenidors on s’hi pot portar la brossa quan no
s’ha pogut deixar a la porta de casa el dia que
toca, entre les 21 i les 24 h. La campanya també
diu que les escombraries s’han de deixar ben
separades. El segon aspecte del pla de reforç és
la recollida de voluminosos i mobles i d’esporga.
Santa Eulàlia disposa d’un servei gratuït de porta
a porta per a aquestes dues recollides. S’ha de
trucar, uns dies abans, al telèfon 93 844 23 30.
Finalment, la campanya d’estiu recorda l’horari,
la situació de la deixalleria comarcal i la possibilitat d’obtenir una bonificació del 10% en la taxa
d’escombraries si s’utilitza aquest servei.

la nota
La connexió a la Xarxa Aigües Ter-Llobregat, que és a punt de complir el primer any,
assegura el subministrament a Santa Eulàlia durant l’estiu. A més, l’Ajuntament ha
adoptat algunes mesures per garantir aigua a qualsevol punt de Santa Eulàlia. Tot
i això, l’Ajuntament demana a la població que faci un ús racional de l’aigua. De fet,
l’estalvi del consum d’aigua és l’objectiu de la campanya municipal No en llencis
gota!
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de relleu Enric Barbany,
nou alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana
Després de les eleccions, el ple de constitució del consistori
municipal, celebrat el 16 de juny, va nomenar Enric Barbany i
Bages com a nou alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana per
majoria absoluta.
El resultat de l’elecció de l’alcalde va ser de 7
vots a favor d’Enric Barbany, cinc vots a favor de
Joaquim Brustenga, i un vot en blanc. Nomenat
l’alcalde per la legislatura 2007-2011, durant els
següents dies es va configurat l’equip que ha de
governar les diferents àrees de què s’ha dotat
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Així,
l’equip de govern ha quedat d’aquesta manera:

Enric Barbany Bages - Alcalde
- PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE,
- PROMOCIÓ ECONÒMICA,
- SEGURETAT CIUTADANA
- HISENDA
Jordi Sala Druguet - Regidor i 2n tinent
d’alcalde
- SERVEIS MUNICIPALS
- CULTURA i FESTES
Anna Arnella Ventura - Regidora
- EDUCACIÓ
- COMUNICACIÓ
Santiago Martí Díaz - Regidor i 4t tinent
d’alcalde
- OBRES, ACTIVITATS i HABITATGE
Martí Ferrés Ollé - Regidor i 1r tinent
d’alcalde
- SERVEIS AMBIENTALS
- ESPORTS
Joaquim Blanch Conejos - Regidor i 3r tinent
d’alcalde
- BARRIS i RELACIONS CIUTADANES
- ACCIÓ SOCIAL
Anna Blanch López - Regidora
- JOVENTUT
- SALUT PÚBLICA i CONSUM
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Els regidors que conformen el consistori municipal
pel període 2007-2011 són
Enric Barbany Bages
Jordi Sala Druguet
Anna Arnella Ventura
Santiago Martí Díaz
Martí Ferrés Ollé
Joaquim Blanch Conejos
Anna Blanch López
Joaquim Brustenga Etxauri
Andreu Gual Tombas
Isabel Valls Bassa
Miguel Moret Espinosa
Maria Bover Casanovas
J. Francisco Montes Casas

- Alcalde Ind.ERC
- Regidor Ind.ERC
- Regidora Ind-ERC
- Regidor Ind-ERC
- Regidor PSC
- Regidor PSC
- Regidora PSC
- Regidor CiU
- Regidor CiU
- Regidora CiU
- Regidor CiU
- Regidora CiU
- Regidor PP

Els resultats
La participació en les eleccions d’aquest any s’ha
reduït en gairebé un 12%. Dels resultats finals,
cal dir que CiU va ser la força més votada amb
884 vots (32,45% del total), mentre que Ind-ERC
va treure dotze vots menys i es quedava en 872
(32,01). Els PSC, per la seva banda i amb 541 vots
(un 19,86%) va ser el grup que més va créixer
respecte a les eleccions anteriors, pujant un
2,32%. El PP va conservar el regidor que tenia i,
en canvi, la candidatura d’ICV-EUiA, amb 133 vots
i un 4’88% es va quedar a les portes de poder
entrar al consistori.

A Catalunya i al Vallès Oriental
Pel que fa als resultats a Catalunya, destaca
l’augment de l’abstenció que ha augmentat un
10,6% respecte a les anteriors eleccions municipals. A Santa Eulàlia de Ronçana va anar a votar
un 54,5% de les persones que hi tenien dret,
mentre a Catalunya la xifra de votants es va quedar a un 53,8%. Per formacions polítiques, la més
votada va ser el PSC, amb un 32,22%, seguida
per CiU (25,2%) i ERC (11,64%). Al Vallès Oriental,
el PSC també va ser el grup polític més votat amb
un 34,32%, seguit per CiU amb un 23,3% i ERC
amb l’11’87% de vots. ICV-EUiA es va quedar, a
la nostra comarca, amb un 9,91% i el PP amb
7,19%.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2007

1
9

les notícies
Acabat el pas de la carretera
de La Sagrera per Ca l’Espardenyer
El tram de la carretera de la Sagrera, al seu pas
per la masia de Ca l’Espardenyer, es va obrir al
trànsit a principis de juliol, pocs dies després que
s’acabessin les obres de condicionament que
han durat aproximadament dos mesos i mig. S’ha
instaurat un sentit únic de circulació –que és de
pujada- en direcció al Serrat. L’objectiu era afavorir una mobilitat més segura i còmoda, tant per
als vianants com per als vehicles, amb una solució
integrada a l’entorn de les construccions que hi
ha. S’ha pavimentat un pas sobreelevat amb
llambordes, que deixa espai de calçada per als
vehicles i espai de vorera, protegit amb pilons a
ambdós costats per als vianants. Les obres s’han
aprofitat per instal·lar una canonada d’aigua en
alta i per soterrar el subministrament elèctric i
l’enllumenat de la zona.

Novetats a Pinedes del Castellet
L’Ajuntament ha millorat les condicions per accedir a les piscines municipals Pinedes del Castellet.
La regidoria d’Esports ha instal·lat una porta,
amb sistema de cargol, per poder entrar directament als vestidors o bé a la piscina. Per passar,
l’usuari ha d’introduir-hi una fitxa que, prèviament, ha d’adquirir al bar. Per sortir i poder tornar

Les obres han deixat
aquesta imatge a
l’alçada de ca
l’Espardenyer

a entrar el mateix dia, els banyistes reben un val
que també s’entrega al bar que, des de principis
de juny, té nous concessionaris del servei. Les
instal·lacions també inicien la temporada estival
amb algunes reformes. S’han repintat les platges
que envolten les piscines, s’han arranjat alguns
exteriors i s’han construït algunes jardineres i
diverses tanques de fusta tractada. A més, s’ha
instal·lat un circuit de gimnàstica que consta de
5 aparells a l’entrada del recinte. L’actuació està
recollida en el programa d’inversions d’aquest
any.

El nou rebut de l’aigua
Després de dos anys sense canvis, el març passat es van
revisar les tarifes de l’aigua. L’increment de població
estable ha fet créixer el volum d’aigua consumida al poble.
El desgast dels aqüífers pels episodis de sequera han fet
minvar les captacions de pous del nostre poble. Cada any
hem de comprar més aigua de fora, que és més cara de
portar. Tot plegat, unit a més i millors controls analítics
sobre l’aigua de la xarxa pública per assegurar la seva
qualitat sanitària i a la necessitat d’ampliar l’horari
d’atenció al públic, feia imprescindible actualitzar els
preus. L’objectiu bàsic és, doncs, l’estalvi d’aigua. Calia

potenciar l’estalvi i el consum racional i responsable d’un
bé escàs, però imprescindible, com és l’aigua. Cercant
frenar la demanda de consums excessius, l’Ajuntament
ha optat per crear dos nous trams de tarifa que penalitzen
els consums de més del 300% del que recomana l’ONU
(30 m3 trimestrals per a una família tipus de 4 membres).
No obstant s’ha aconseguit que l’anomenat mínim, que
afecta a un 76% dels rebuts i correspon a consums inferiors
a 45 m3 al trimestre, creixi només un 5,3%. Aquest valor
està molt per sota de l’IPC a Catalunya, que és el 7,4%
entre les dates d’aplicació, alhora que s’amplia l’atenció
al públic de l’empresa concessionària en un 40%.

Comparació rebuts d’aigua - Trimestral
% rebuts
del tram
on s’aplica

Tarifa
Anterior

Tarifa
Actual

28/07/2005

01/06/2007

Mínim fins 45 m3

25,55

26,90

5,3%

76%

De 90 m3

90,50

97,48

7,7%

16,8%

De 135 m3

155,45

173,08

11,3%

4,1%

De 180 m3

220,40

275,68

25,1%

1,5%

Data aplicació

Increment
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els barris
Aigua corrent al Bonaire
L’obra d’extensió de la xarxa municipal d’aigua
potable al barri del Bonaire s’ha adjudicat a Gahisa, empresa especialitzada en aquest tipus
d’obres, per 216.000 euros. Els treballs permetran
disposar d’aigua corrent a uns 45 habitatges de
tots els nuclis rurals d’aquest barri, a banda i
banda del riu Tenes. L’acte de replanteig es farà
a finals de juliol perquè les obres puguin començar tot just després de les vacances d’estiu.
A més es resoldrà el sanejament d’algunes cases
del nucli de Ca l’Uñó i Ca l’Esmolet, connectantles a la xarxa de clavegueram de la zona.

nament d’un pas per a vianants que permetrà
baixar amb seguretat des del camí de Caldes fins
a l’institut i serà de gran ús per a molts estudiants.

Es renova l’enllumenat públic a més barris
La renovació de les lluminàries dels fanals de can
Mallorca, Doctor Vàzquez i el Bonaire, ha seguit
durant aquests mesos. També s’ha fet a can Juli i
a una part de can Marquès. Els objectius són: més
il·luminació als carrers, disminuir la contaminació
lumínica, aconseguir major eficiència en la il·luminació i arribar a un estalvi energètic del 30%. Per
tot això, s’estan substituint les bombetes de vapor
de mercuri actuals per les de vapor de sodi.

L’ACA adjudica el projecte del riu
a l’empresa TYPSA
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha adjudicat
a l’empresa Técnica y Proyectos SA (TYPSA) la
redacció dels projectes constructius de correcció
hidrològica al riu Tenes a Santa Eulàlia. El pressupost és de 315.000 euros i el termini de redacció
és de 12 mesos.

Finalitzen les obres
del col·lector del pavelló

L’Ajuntament millora l’asfaltat
d’alguns carrers

Les obres del clavegueram per a la nova urbanització propera al pavelló van acabar fa pocs dies.
Els treballs han durat quatre mesos. S’ha instal·lat
una canonada que uneix aquest nou barri amb
el clavegueram de Can Torras. Aquesta obra també ha permès enviar a la depuradora les aigües
d’equipaments que fins ara abocaven a torrents
o foses sèptiques: el pavelló poliesportiu, l’IES
La Vall del Tenes, la deixalleria i la zona industrial
d’Hopresa. El pressupost de l’obra ha estat de
270.000 euros. L’execució ha anat a càrrec dels
promotors de la nova urbanització. L’obra es
finança per aportacions dels promotors del nou
barri, pels propietaris de la zona industrial i per
l’Ajuntament. A l’obra s’hi ha afegit el condicio-

Durant aquest juliol, l’Ajuntament ha promogut
la reparació i arranjament de diversos vials del
poble: el camí de Caldes (entre el Club Font d’Abril
i la carretera de Caldes), el carrer Vallcebre (entre
el camí de Caldes i el carrer Vallespir), el camí de
Can Burgués, el carrers Jaume I, Hostalets, Font
de Sant Cristòfol, Can Maset, Sant Francesc,
doctor Fleming, Pi Gros, Sant Joan Bosco, Lledó,
Divina Providència, Anselm Clavé, Sant Valentí,
el camí de la Serra. A més s’ha asfaltat el punt
d’emergència de darrera les cases d’en Lluïset.
El pressupost d’aquestes obres ha estat d’uns
110.000 euros. Durant aquests dies també s’ha
repintat la senyalització horitzontal a diferents
zones del municipi.

A peu amb seguretat
des del Rieral als barris del Tenes
Una vella reivindicació de molts veïns del poble, en especial dels
veïns dels barris del Tenes –La Riereta, Can Font, Sant Isidre i Sant
Cristòfol– s’ha fet realitat. Ja podem anar del Rieral a Can Font amb
seguretat, a peu o en bicicleta, vorejant el camí del Gual. Els 350
metres del camí del Gual que separen la Fàbrica del riu acullen ara
un pas de vianants amb enllumenat renovat que fa segur el trànsit
de vianants i bicicletes a qualsevol hora. Completant aquesta obra,
l’Ajuntament ha perllongat aquest pas fins el pont nou del torrent
de Can Burguès, connectant així amb el camí de l’alzinar del mateix
nom. Val a dir que això permet també arribar amb millors accessos
al recent estrenat parc infantil de la Fàbrica.
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El pas de vianants, al costat del camí del Gual
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Amb dos mesos de retard el tema
Les obres de la segona escola de primària s’havien d’iniciar a principis de juny
però encara no han començat. La Generalitat, de moment, s’ha compromès
a què les obres comencin el mes de setembre.
Les obres de la segona escola de primària no han
arrencat. Un canvi en el projecte constructiu, que
ha hagut d’aprovat la Generalitat i alguns tràmits
administratius han endarrerit el començament dels
treballs, previst pel 4 de juny. Tot i el retard, el
Departament d’Educació s’ha compromès a tenir
acabada la primera fase del centre a finals de gener.
Durant el primer trimestre de l’any, han d’estar en
funcionament cinc aules, de P-3 a 2n. En principi,
aquestes obres havien d’estar enllestides el 12 de
setembre, coincidint amb l’inici del curs 2007-2008
però, finalment, el començament de les classes
s’ha posposat fins a principis d’any.
Compartir l’Escola Ronçana
Això significa que durant el primer trimestre i
part del segon, els alumnes del CEIP Ronçana i
els de l’anomenat provisionalment CEIP Santa
Eulàlia conviuran en un mateix espai, al Rieral.
L’Escola Ronçana haurà d’habilitar el laboratori
i la biblioteca com a aules provisionals i dos grups
de P3 també hauran de compartir classe. A més,
s’ha ajornat l’aplicació de la sisena hora. L’Ajuntament ha fet tot el que estava a les seves mans
perquè les obres s’iniciessin immediatament. Fa
mes de dos mesos que l’empresa adjudicatària
dels treballs disposa dels permisos necessaris.
La finalització de les obres està prevista per a la
primavera que ve, amb dues aules per línia, de
P3 a 6è.

Més de 170 nens i nenes al Casal d’Estiu
Un total 173 nens i nenes de 3 a 12 anys han
participat en el Casal d’Estiu que ha organitzat
l’Ajuntament al CEIP Ronçana entre el 25 de juny
i el 26 de juliol. El centre d’interès de l’activitat
ha estat el canvi climàtic. Cada setmana s’ha
treballat una temàtica diferent: l’energia solar,
l’eòlica, la hidràulica, la geologia o el fet de
reciclar. Aquest any, l’Ajuntament ha ofert descomptes d’un 15% per famílies nombroses i germans, la possibilitat d’inscriure’s per setmanes
i un preu puntual per quedar-se a dinar. El Casal
d’Estiu també ha comptat amb un servei
d’acollida matinal i hi ha hagut activitats de matí
i de tarda.

El Casal de setembre
L’Ajuntament també organitzarà un Casal que
tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El preu serà de
36 euros, amb un horari fix de 9 del matí a 1 de
la tarda, al CEIP Ronçana

S’estrena la borsa treball eventual i la web jove
El Punt Jove ha creat una borsa de feines esporàdiques, una
sol·licitud que formava part dels Pressupostos Participatius
de Joventut de l’any passat. Aquesta iniciativa pretén aglutinar diverses ofertes de feina puntuals per a joves, sobretot,
estudiants. Les ofertes poden anar des de classes de repàs
fins a fer de cangur. La borsa també gestionarà la demanda
de personal en molts actes que promou l’Ajuntament i la
Comissió de Festes, com el dinar dels avis de la Festa Major
o el sopar de Cap d’Any. Les inscripcions per a la borsa de
feines esporàdiques ja estan obertes al Punt d’Informació
Juvenil. D’altra banda, aquesta Festa Major es presentarà
oficialment la nova web Jove de Santa Eulàlia. L’adreça és
www.santaka.cat. La pàgina inclou els serveis que ofereix
el Punt Jove i espais que es gestionaran directament per la
comissió sorgida de l’Assemblea Jove.

Les obres als terrenys on s’ha d’aixecar la nova escola
acumulen dos mesos de retard.
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a debat

El resultat de les eleccions municipals
de Ronçana

Fent un símil d’aquestes eleccions amb
el món del futbol podríem dir que el
Real Madrid ha guanyat la lliga, però
que el Barça ha estat proclamat campió
de la competició per voluntat expressa
del tercer classificat, el Sevilla C.F., doncs
evidentment, els punts obtinguts per
aquest equip sumats als obtinguts pel
Barça, superen els aconseguits pel Madrid. Així de senzill i així d’absurd. En
política aquesta maniobra és legal, encara que sigui èticament dubtosa. Ens
preguntem què passa amb la majoria
dels que van anar a votar el 27 de maig
i que es van pronunciar per què CiU
estigués la govern? Encara estem esperant que els dos equips que han pactat
apartar al guanyador donin una explicació convincent a aquells votants (que
son majoria, recordem-ho), del per què
la seva voluntat sobirana no s’ha respectat. No és l’essència de la democràcia el respecte a la voluntat majoritària?
Acabem de començar el nou curs polític
en el que per segona vegada CiU estarà
a l’oposició. A diferència del que va
passar l’any 2003, aquest cop hem
guanyat i per tant el nostre paper és
encara més dur i dolorós. Està clar que
farem oposició, i que aquesta oposició
no serà com la de l’anterior mandat.
No ho podrà ser. Vetllarem per tal de
que les coses funcionin bé a Santa
Eulàlia i treballarem per aconseguirho, però aquells que ens han exclòs
del govern han d’entendre que tenim
la responsabilitat d’intentar aplicar el
nostre programa, que és el programa
que vol la major part dels votants. I en
aquest senti, la flexibilitat negociadora
per part nostra en els temes més importants donarà molt poc de sí.
No hagués estat més efectiu aprofitar
les energies de tots els regidors en un
ampli govern com proposava CiU?

El resultat de les eleccions, més o
menys tothom el coneix. Tot i així, el
repetirem per tenir-lo clar del tot: CIU
ha obtingut 5 regidors (amb 884 vots),
I-ERC 4 regidors (amb 872 vots), PSC
3 regidors (amb 541 vots), PP 1 regidor
(amb 212 vots) i ICV no ha obtingut cap
regidor però sí 133 vots. D’altra banda,
un dels aspectes més preocupants de
la societat actual, l’abstenció ha estat
d’un 45’47%, ha augmentat més de 10
punts pel que fa a les eleccions anteriors.
Davant d’aquests resultats, vam veure
clarament un empat tècnic a la primera
posició, ni crèiem ni creiem que 12 vots
de diferència en un poble de 5.027
votants pugui determinar un guanyador. D’altra banda, a les reunions internes posteriors a les eleccions, sí que
vam veure un guanyador majoritari:
l’esquerra. Els partits d’esquerra (IERC, PSC i ICV) sumaven entre tots
1.546 vots, mentre que els de dreta
(CIU i PP) en treien 1.096 vots. Aquí si
hi havia un clar guanyador els partits
d’esquerra, amb una diferència de 450
paperetes.
Després de tot el procés de reflexió,
vam comunicar a CIU la nostra decisió
de continuar la feina començada juntament amb I-ERC quatre anys abans.
Finalment, volem agrair als nostres
votants habituals i també als 49 nous
veïns que hagin confiat en nosaltres.
Formem un govern fort, eficaç i estable
pel bé del nostre poble i, sobretot, de
la gent que hi viu.

Les democràcies actuals tenen com a
característica que les qualifica la seva
representativitat. Representativitat,
referit a la democràcia, vol dir que els
votants no triem directament aquest o
aquell alcalde, aquest o aquell regidor
responsable de l’àrea d’urbanisme, de
cultura o del que sigui. Els processos
electorals comencen amb el sufragi
universal que defineix, (segons les proporcions establertes per la llei d’Hont)
quants representants de cada candidatura formaran part del ple del consistori. Aquests representats trien
l’alcalde i la resta de membres del que
s’anomena cartipàs municipal. Això és
just perquè la llei electoral ho dictamina així tot i que, a vegades, pot portar
a situacions ben diverses que depenen
d’acords que es poden basar en la confiança i la lleialtat o en altres atribucions humanes, potser no tan dignes. La
llei d’Hont és prou justa perquè sembli
injusta: si fa quatre anys Ind-ERC va
guanyar les eleccions de 211 vots sobre
el segon grup i, en canvi tots dos
teníem 4 regidors; ara, amb només
dotze vots més que nosaltres, CiU té 5
regidors i Ind-ERC 4. Això no és just ni
injust, és un caprici aritmètic.
Però per sobre de l’aritmètica hi ha la
confiança en les persones, la voluntat
d’entesa i el diàleg franc i planer. Si
durant la darrera legislatura, el govern
format per Ind-ERC i el PSC va ser valorat per nosaltres com a molt satisfactori, ara, amb el programa a les mans
ens va semblar que no continuar amb
el projecte iniciat aleshores contravindria la resposta electoral de la gent del
nostre poble. Vàrem interpretar el resultat de les eleccions en aquest sentit
i estem convençuts que el nou govern
esdevindrà un pas endavant històric
per a Santa Eulàlia de Ronçana.

Durant els mesos d’estiu, tenim risc de patir un cop
de calor. Us donem una llista de la població de risc
i una guia de prevenció.

• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties
cardiorespiratòries, hepàtiques, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
• Persones que prenen una medicació especial (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics).

Població amb més risc:
• Nadons i majors de 75 anys.
• Persones que realitzen molta activitat física.
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques
i limitacions de mobilitat o autocura.

Preveniu la calor:
• A casa controleu la temperatura i al carrer eviteu el sol directe.
• Mulleu-vos la cara i utilitzeu roba lleugera.
• Intenteu no realitzar activitat física a les hores de més calor.
• Beveu molta aigua o suc de fruita i limiteu els menjar calents.

Vigileu amb la calor
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