editorial
Quan arriba final d'any d'una o altra forma es
fa balanç, massa sovint només del compte de
resultats i menys vegades de la seva qualitat.
Si ens fixem en les xifres tothom diu que el
poble creix, que hi ha més cotxes a la carretera i que ja manquen aparcaments. Amb l'atenció posada en el millorament de la qualitat de
vida del nostre poble, hem de veure com
aquest creixement es fa de manera harmònica
per no posar en perill allò que més valorem.
És amb aquest objectiu que es planteja el nou
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que ja
s'ha encarregat, que també s'ha posat en marxa
el transport municipal, o que s'ha senyalitzat i
ordenat l'estacionament a la zona de la
carretera i que ja s'ha gestionat la cessió dels
terrenys a la Conselleria d'Ensenyament per a
la construcció de la segona escola de primària. S'estan urbanitzant zones, planejades de
fa temps, i vetllem perquè es faci amb criteris
de qualitat, amb els serveis i les condicions
que han d'assegurar el benestar dels que hi
visquin. Però, alhora, hem de tenir cura de la
bona integració d'aquests espais en el seu
entorn, sense perjudicis per als barris preexistents. De la mateixa manera, doncs, s'impulsen els projectes de reurbanització d'altres
barris (Can Feu, Torre del Gos, Bellavista,
Font d'Abril) que necessiten millorar el seu
estat, en alguns casos des de la seva creació.
El creixement no és bo per si sol i cadascú
l'entén a la seva manera i, tanmateix, s'ha de
veure al servei de quins valors es dirigeix. És
en aquest sentit que esdevé fonamental la participació de les associacions de veïns, de les
entitats i dels diversos sectors professionals
en el disseny del present i del futur de Santa
Eulàlia que ha de ser positiu per a tothom.
Jaume Dantí i Riu
Alcalde
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S’adjudica el POUM
L'empresa Interlands SL, de Sant Cugat, redactarà
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El preu de l'adjudicació és de 199.500 euros
El POUM continua fent camí. Durant
la passada tardor, l'Ajuntament va fer
el procés de selecció de l'equip que
redactarà el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al que es
van presentar 10 propostes. La mesa
de contractació va proposar l'empresa Interlands, que dirigeix l'arquitecte urbanista Albert de Pablo.
Aquest acord es va ratificar posteriorment en ple. L'experiència professional que ha acreditat l'empresa,
l'encaix de la seva proposta de treball amb els objectius aprovats pel
consistori, la metodologia i participació ciutadana van decantar l'adjudiació a Interlands.
Es tracta d'un
equip multidisciplinar format
per diversos arquitectes, un advocat, un geògraf, un psicòleg
social, una empresa d'enginye-

ria i una consultora ambiental.
Aquesta especialització és necessària
per atendre tots els aspectes que
intervenen en la redacció del
POUM: l'ordenació del territori, l'urbanisme, la normativa jurídica, el
medi natural i la sostenibilitat, les
activitats econòmiques, la xarxa viària, els transports i la mobilitat, les
infraestructures i les xarxes de serveis i la participació ciutadana.
Pas a pas
Interlands ja ha començat a treballar
en la primera part del POUM que és
l'anàlisi del territori, que s'acabarà al
març. Després, fins al maig, s'elaboraran els criteris i estratègies d'ordenació que portaran a un avanç de
planejament.A continuació, es redactarà el planejament perquè el ple de
l'Ajuntament pugui aprovar-lo inicialment la tardor que ve. El procés de
participació ciutadana es preveu fer
fonamentalment entre el gener i el
maig.

La nota
Santa Eulàlia ja ha aprovat oficialment el nou escut del municipi després
del vist-i-plau de la Generalitat. El distintiu és caironat amb la corona
baronal al damunt. Pel que fa a l'interior, els colors són el sinople (verd) i
l'argent (blanc). El símbol que s'ha situat dins l'emblema és un element
propi del municipi, la creu de Santa Eulàlia.

Serveis
Telèfons d’interès

Regidories

Al poble
Oficines Ajuntament
Fax Ajuntament
Jutjat de Pau
Oficina Gestió Tributària (Recaptació municipal)
Biblioteca municipal
Policia Local
Fax Policia Local
Mossos d’Esquadra
SOREA
Avaries SOREA
Deixalleria Comarcal
La Fàbrica
Casal d'Avis
Parròquia de Santa Eulàlia / Casal Parroquial
APINDEP

93 844 80 25
93 844 93 80
93 844 86 50
93 841 83 24
93 844 81 88
93 844 64 64
93 844 62 50
088
93 844 96 06
904 10 00 00
93 844 68 58
93 844 86 59
93 844 63 44
93 844 81 05
93 844 84 26

A l'ensenyament
Escola Bressol Municipal l’Alzina
CEIP Ronçana
IES Vall del Tenes

93 844 83 16
93 844 81 85
93 844 82 25

A l'esport i al lleure
Camp municipal d’esports
Pavelló poliesportiu
Gimnàs i instal·lacions Esportives Pinedes Castellet
Punt d’Informació Juvenil Can Rajoler
Grup d'Esplai Santa Eulàlia

93 844 95 41
93 844 92 01
93 844 86 33
93 844 91 66
93 844 82 85

Planejament i Territori, Obres, Economia i Joventut
· Enric Barbany
· Dimarts 17 a 18 h
· Dijous de 10 a 12 h
Serveis municipals i Medi Ambient
· Lluís Velasco
· Dijous de 17 a 18 h
Educació, Informació, Participació ciutadana i Festes
· Jordi Sala
· Dimecres de 17 a 18 h
Esports
· Martí Ferrés

· Dimarts de 18 a 19 h

Barris
· Armando Cañizares

· Dimarts de 19 a 20 h

Grups municipals
CiU
· David Duran, Andreu Gual,
Joaquim Brustenga i Joan Iglésias

· Dimarts de 18 a 20 h

PP
· Francesc Montes

· Dijous de 16 a 17 h

Serveis

A la sanitat
Consultori mèdic Santa Eulàlia
ABS Vall del Tenes
Farmàcia Salayet
Consorci Ambulàncies
Hospital de Granollers
Policlínica de Granollers
Clínica Veterinària La Cruïlla
Clínica Veterinària Can Pilé

93 841 83 14
93 841 52 50
93 844 89 80
902 23 20 22
93 842 50 00
93 870 61 00
93 841 62 58
93 844 69 39

Als serveis
CANAL SET, Santa Eulàlia Televisió
Oficina Correus
Taxi
Funerària
Autobusos Sagalés
Estació de França Renfe
Estació El Nord

93 844 67 43
93 844 97 24
609 376 736
93 861 82 30
93 865 04 00
93 870 15 12
93 870 07 92

A la Vall del Tenes
Ajuntament Bigues i Riells
Ajuntament Lliçà d'Amunt
Ajuntament Lliçà de Vall
Sefed
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes

93
93
93
93
93

865
841
843
841
841

62
52
90
43
58

25
25
00
31
12

A la comarca
Ambulatori - Seguretat Social
Bombers de Granollers (Urgències)
Bombers de Granollers (Informació)
Comissaria de Policia Nacional
Cita prèvia DNI
Guàrdia Civil
Estabanell i Pahissa
Fecsa-Enher (Gestions)
Fecsa-Enher (Avaries)
Telefónica (Avaries)
Telefónica (Informació)
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Generalitat de Catalunya
Informació
Emergències
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Alcaldia, Cultura, Acció Social, Seguretat Ciutadana
· Jaume Dantí
· Dijous de 10 a 12 h i
de 16 a 17 h
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93 870
93 849
93 849
93 870
93 879
93 846
93 860
900 70
900 77

18 94
60 80
00 16
75 99
53 13
53 53
91 00
70 70
00 77
1002
11818
93 879 14 44
902 41 50 00
012
112

Horari oficina atenció al públic

Secretari

· De dilluns a dijous de
9:30 a 13:30 h i
de 16 h a 19 h
· Divendres de 9:30 a 13:30 h
(Cal concertar visita)

Cap Serveis Econòmics*

· Dimarts de 17:30 a 19 h
· Dijous de 12 a 13:30 h

SOREA

· Dijous de 9 a 13 h

Oficina Gestió Tributària

· De dilluns a divendres
de 8:30 a 14:00 h

Jutjat de Pau

· Dimarts i dijous
de 18 a 20 h

Arquitecte Superior*

· Divendres de 12 a 13:30 h

Enginyer Superior*

· Dijous de 12:30 h a 13:30 h

Enginyer tècnic*

· Dijous de 10 a 11 h

Aparellador*

· Diluns i divendres
de 13 a 14 h

Treballadora social *

· Dilluns de 10 a 12 h

Insertora laboral*

· Dimecres de 9 h a 12 h
* (Cal demanar hora)
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La casa de tots

Les properes
L'Ajuntament va aprovar, amb els vots a favor
d’Independents-ERC, PSC i PP i en contra de
CiU, les ordenances fiscals de 2005.
Amb tot, els quatre grups polítics municpals
van treballar conjuntament la proposta
Els impostos i taxes que

Municipal (POUM). El tercer

paguen els ciutadans han de

aspecte fa referència a la

servir per afrontar els ser-

contractació de personal

veis que presta l’administra-

per a ampliar serveis: un nou

ció. El criteri fonamental de

agent per a la policia local,

l’Ajuntament és que els tri-

un arquitecte municipal, un

buts siguin els adequats per

tècnic de medi ambient, un

poder cobrir les despeses

conserge per al pavelló

dels serveis municipals que

polisportiu i un peó per a

es presten. L'increment de

serveis municipals i espais

taxes i impostos per al 2005

públics. I, finalment, el quart

que es van acordar en el Ple
del 4 de novembre, serà inferior a l'augment del cost del
serveis que es posen a l'abast del ciutadà. Per tant,
aquesta diferència es cobrirà
amb altres ingressos ordinaris i amb les del mateix creixement que té el municipi.

punt és la implantació del
nou model de gestió de residus, amb la recollida de la
fracció orgànica.
Bonificacions
Les ordenances fiscals de
l'any vinent mantenen les

Les despeses del 2005

bonificacions introduïdes el
2004 i se n'introdueixen

ORDENANCES
Les modificacions
Impostos
IBI Rústica - Sense modificació
IBI Urbana - Puja un 6,78% (1)
Impost Circulació - Augmenta un 5,3% (2)
Plusvàlues - S'incrementa un 6,9% (3)
IAE - Puja un 5% (4)
Obres - Augmenta un 7,5%
Taxes
Escombraries - Aumgenta un 6,7% (5) (6)
Documents administratius - Sense modificació
Expedició de plaques - Sense modificació
Cementiri - Sense modificació
Llicència d'activitats - Puja un 5,8%
Obres - S'incrementa un 7,5%
Llicències de primera ocupació - Sense modificació
Guals - Sense modificacions
Ocupació via pública - Sense modificació
Taxa nova
Llicència de parcel·lació - Un 0'60% del valor cadastral del terreny
(1) Bonificació del 25% per a famílies nombroses en immobles amb un valor cadastral inferior a 120.000 euros
(2) Per als turismes de 16 a 19,99 HP i de 20 HP o més i per
a les motocicletes de més de 500 cc, l'increment és del 10%
(3) Bonificació del 90% per a les transmissions patrimonials
entre pares, fills i cónjugues
(4) Només per a activitats econòmiques que facturin més
d'un milió d'euros anual
(5) Exempció o bonificació del 90% per a jubilats i aturats
amb uns ingressos bruts que no superin el Salari Mínim
Interprofessional (SM).

Les noves despeses que

dues de noves: la reducció

s'han tingut en compte per a

del 25% de l'IBI per famílies

l'any que ve comprenen qua-

nombroses (sempre que l'im-

tre aspectes. D'una banda la

moble tingui un valor cadas-

consolidació de serveis per

tral inferior als 120.000 euros)

tot el 2005 com l'Escola

i la compensació del 90% o

Les transaccions de propietat

Bressol i el Transport Públic,

l'exempció de la taxa d'es-

que el 2004 només han fun-

combraries per a jubilats i atu-

cionat uns mesos. En segon

rats els ingressos dels quals

lloc hi ha l’elaboració del

no excedeixin del Salari Mí-

Es recorda que els propietaris de béns immobles que facin
alguna transacció de propietat tenen l'obligació, tal com
assenyala la llei, de declarar-ho a l'administració en el termini d'un mes. A Santa Eulàlia es pot fer a l'Oficina de
l'Organisme de Recaptació de la plaça de l’Ajuntament.

Pla d'Ordenació Urbanísitca

nim Interprofessional (SMI).

(6) Adequació de les tarifes dels locals d’activitats econòmiques en funció de la tipologia de l’activitat i de la superfície del local
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El pla ocupacional
L'Ajuntament ha aconseguit
les màximes prestacions en
la darrera convocatòria de
Plans d'Ocupació del 2004
que promou el departament
de Treball de la Generalitat.
Santa Eulàlia té set nous treballadors que es van incorporar a les seves feines el 2
de novembre. Es tracta de 4
peons per a l'equip de manteniment de jardineria, una
netejadora familiar, un tècnic
de medi ambient i una persona de reforç al Punt
d'Informació Juvenil (PIJ)
Can Rajoler. El contracte és
de mig any i expira a l'abril.

Mig any
A diferència del 2003, la
Generalitat ha cobert totes
les places que l'Ajuntament
va sol·licitar i s'han concedit
els Plans per 6 mesos i no
pels 3 que, per qüestions
burocràtiques, es van concedir l'any passat. A més hi ha
la novetat que el govern
català es fa càrrec del 100%
del sou d'aquests treballadors. L'any passat, el consistori va haver de fer front a la
meitat dels diners. Els Plans
d'Ocupació continuen amb
el que ha estat una pràctica

L'equip de Manteniment s'ha reforçat fins l’abril.

habitual de l'Ajuntament en
els últims anys. Es tracta d'aprofitar aquestes convocatòries perquè persones que estan a l'atur puguin iniciar una

Converses amb els
Ara mateix hi ha 9 zones

(d'acord a uns mòduls pre-

urbanes on la urbanització

determinats) de com seria la

integral és prioritària, i 6 o 7

reurbanització, els costos

més en les que no és tan

que comportaria per als

urgent. Un any després de la

veïns i per al consistori, i la

presentació de l'informe de

forma

barris, n'hi ha quatre que

Després, el criteri municipal

mantenen converses força

és que els projectes i les

avançades amb l'Ajuntament.

obres es facin d'acord amb la

Es tracta de Can Feu, Torre

voluntat majoritària dels

del Gos, Bellavista i Font

veïns.

de

Can Feu i Torre del Gos

l'objectiu del consistori, en

Després d'alguns anys de

tots els casos és que els

paralisi, fa uns mesos, que els

Serveis Tècnics Municipals

projectes de Can Feu i Torre

facin una estimació incial

del Gos estan definitivament
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BARRIS

Les obres d'urbanització són prioritàries a força zones.

segons la voluntat dels veïns,

tornaveu

activitat professional amb
l'objectiu que es converteixi
en un primer pas per a la
inserció laboral definitiva en
el mercat de treball.

finançament.

d'Abril. Segons les pautes
d'aquest estudi de barris i

COMPLET

redactats i s’han aprovat al
ple de desembre. En aquests
dos barris ja hi havia hagut
projectes i aquest 2004 s'han
adequat amb els criteris dels

Serveis Tècnis i dels mateixos veïns. A més també hi
ha hagut reunions amb les
companyies de serveis (electricitat, aigua i telèfon).

La casa de tots

Els primers

MESOS DE BUS

El transport municipal ja ha

l'empresa Sagalés, que ges-

complert els tres primers

tiona el servei, les previsions

mesos de funcionament. Fins

d'utilització eren més baixes

al novembre, la mitjana d'u-

i se situaven a l'entorn dels

suaris per dia del bus urbà

50 passatgers diaris durant

arribava als 95 passatgers.

els primers mesos.

Durant els dos primers mesos de funcionament, el trans-

Canvis d'horari

port municipal ha portat
3284 persones. A l'octubre,

Pel que fa als horaris, el bus

entre els dies 11 i 31, van

ha modificat els dos primers

pujar al bus 1463 persones

trajectes matinals que sur-

amb una mitjana de 104 viat-

ten de Santa Eulàlia en direc-

gers/dia, mentre que al no-

ció a Granollers. Els recorre-

vembre ho van fer 1821. La

guts que començaven a les

mitjana d'aquest mes es va

6:15 i a les 7:10 de les Pine-

situar en els 86 passatgers/dia. Segons dades de

El bus municipal, a La Sagrera.

des de Castellet surten, des

nuts abans. Per tant, el temps
de pas de la resta de parades
també s'ha avançat. Els canvis
permeten que els usuaris

l'estació rodalies Renfe de
Granollers-Canovelles puguin tenir més temps per
pujar als trens que surten a

del 8 de novembre, 10 mi-

que baixen a la parada de

les 7 i a les 8 del matí.

Aparcaments
Els aparcaments en algunes

o descàrrega (groc) i d'apar-

zones del Rieral estan limi-

cament limitat (blau). La pri-

tats des de fa 15 dies.

mera quinzena de desembre,

Concretament, a la carretera

la policia local va fer una

des de les Cases d'en Lluïset

campanya informativa.

LIMITATS

fins a la rotonda del camí de
Can Farrarons. Els objectius

Un màxim de 90 minuts

es centren en facilitar la vialitat i l'estacionament en les

L'aparcament màxim en les

zones d'activitat comercial i

zones blaves, que són gratuï-

de serveis, que hi hagi major

tes, és de 90 minuts entre les

disponibilitat per a l'aparca-

8 del matí i les 2 de la tarda,

ment puntual i evitar infrac-

i entre les 4 de la tarda i les

cions. El procés de senyalit-

8 del vespre. La multa per

zació va tenir dues fases. La

incomplir aquests horaris és

primera va ser la instal·lació

de 30 euros. Inicialment cada

de senyals. Després es van

conductor haurà de deixar

pintar les voreres de càrrega

un paper a l'interior del

La multa per no respectar la limitació serà de 30 euros.

vehicle amb l'hora en què ha
estacionat. Més endavant es
distriburian uns rellotges de
cartolina per assenyalar l'horari. D'altra banda, l'Ajun-

tament ha anunciat, la prohibició d'aparcar camions a la
carretera entre les Cases
d'en Lluïset i Ca l'Espardenyer.
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L'Escola Bressol posa diversos
SERVEIS a l’abast de les FAMÍLIES
La llar d'infants municipal s'afegeix al projecte
que va iniciar fa dos anys l'Escola Ronçana.
Des del novembre, l'Escola Bressol ofereix a les
famílies del centre, amb infants de 0 a 3 anys,
un espai de diàleg i reflexió. A aquest servei se
n'afegiran dos més durant els pròxims mesos
L'Escola Bressol municipal
l'Alzina promou una sèrie de
nous serveis oberts a tot el
poble que s'oferiran gratuïtament a totes les famílies
del municipi. La primera d'aquestes iniciatives és l'anomenada Escola de Pares, que
va començar el 16 de
novembre. Es tracta d'un
espai on pares i mares amb
infants d'entre 0 i 3 anys
poden intercanviar experiències, reflexionar i donar
resposta als dubtes que es
planteja l'educació dels seus

fills i filles. L'Escola de Pares
s'organitza a l'escola bressol
i, aquest curs, constarà de 8
xerrades-col·loqui, el tercer
dimarts de mes, de les 3 a
dos quarts de 5 de la tarda,
entre el novembre i el juny.
Com a primària
Els temes de les conferències són els mateixos que
una setmana abans s'han
tractat a l'Escola Ronçana,
on es fan xerrades per a
pares i mares amb canalla de

La psicòloga Gema López dirigeix les xerrades als dos centres.

tornaveu
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L’Escola de Pares és una iniciativa de l’Escola Bressol l’Alzina.

3 a 12 anys. Però no serà
sempre així, com és el cas
d’aquest gener.A primària, el
títol de la conferència és El
nostre paper dins la nostra
família i a la llar d’infants, una
setmana després, la xerrada
serà Hàbit.Tot i això, tant en
un cas com en l’altre, la
psicòloga de l'Associació
AREC, Gema López, condueix les trobades. A cada
sessió es planteja un tema
que han proposat els pares i
mares del centre a través
d'una enquesta que van fer
els mestres en la primera
trobada, al novembre. Així,
amb l'ajuda d'una professional, aquesta trobada vol
donar resposta a les preocupacions i dubtes que tenen
els projenitors.

L'espai Nadó
Durant aquest gener l'Espai
Nadó s'afegirà a l'Escola de
Pares de la llar d'infants.
També serà un lloc de trobada i relació, gratuït i obert a
tot el municipi, on es reuniran pares i mares amb fills de
0 a 12 mesos. Aquest espai
està pensat perquè els pares
hi assisteixin amb els seus
nadons, estiguin matriculats
o no al centre. Ser pare o
mare és una experiència
meravellosa però, sovint, es
viu amb una certa angoixa i
inseguretat. Compartir les
pròpies vivències, experiències, contrastar opinions i
expressar inquietuds amb
altres parelles ajudarà les
famílies a conèixer millor els

A fons

fills i ha responsabilitzar-se’n.

A l'Escola Ronçana

Aquesta activitat, que dirigiran les mestres de l'Escola

La novetat d'aquestes xerra-

Bressol l'Alzina, es farà els

des per a pares i mares es

dimecres, cada dues setma-

converteix en quotidianeïtat

nes, entre les tres i dos

a l'Escola Ronçana. Des de fa

quarts de cinc de la tarda.

tres anys, el centre docent
ha acollit una sèrie de troba-

L'espai Joc

des que promovia l'Ajuntament amb la col·laboració
de la Diputació. Aquest any,

La tercera iniciativa que
completa el projecte global
del centre docent s'anomena l'Espai de Joc. S'iniciarà el
curs que ve, al setembre. Es
tracta d'un lloc de trobada i

La xerrada del 15 de desembre a l’Escola Ronçana.

es fan en coordinació amb el
ponsables de l’Escola Bres-

litzen activitats semblants a

centre docent i amb el

sol han visitat diversos cen-

les previstes a la llar d’infants

suport de l’AMPA.Tenen lloc

tres de Catalunya on es rea-

de Santa Eulàlia.

el segon dimarts de mes.
Com a l'Escola Bressol, són

relació dirigit a totes les

una activitat dinàmica i parti-

famílies de Santa Eulàlia amb
nens i nenes d'entre 1 i 3
anys. En aquest espai els
pares i mares conviuran, es
relacionaran i jugaran amb

les conferències continuen i

Les xerrades de gener
Les dues primeres xerrades, tant a l'Escola Ronçana
com a l'Escola Bressol Municipal van ser: Límits i
afecte i Joc i joguines

cipativa on els pares també
poden parlar de diferents
temes relacionats amb l'educació de fills i filles.

els seus infants en un entorn
segur i acollidor, ple de
joguines i materials didàctics. Aquesta iniciativa també
servirà per contrastar informacions, expressar desitjos i
opinions relacionades amb
l'educació dels fills. Les mes-

Reflexió
Xerrades per a mares i pares
Nens de 3 a 12 anys
Títol: El nostre paper dins la nostra família
A l'Escola Ronçana
11 de gener
De les 15 a les 16.30 h
A càrrec de Gema López, de l'Associació AREC
Organitza: Àrea d’Educació de l’Ajuntament

tres de l'Escola Bressol –i en
ocasions altres professionals
com pediatres, psicòlegs o
pedagogs– duran a terme les
jornades. Així, pares i mares
prendran consciència de les
extraordinàries capacitats
que tenen els infants i de la

Totes aquestes xerrades
pretenen oferir un espai de
reflexió sobre la funció de
ser pares i mares, facilitar
eines i estratègies per millorar la relació amb els infants
i intentar trobar una respos-

Xerrades per a mares i pares
Nens de 0 a 3 anys
Títol: Els hàbits
A l'Escola Bressol Municipal l'Alzina
18 de gener
De les 15 a les 16.30 h

ta als dubtes que es plante-

A càrrec de Gema López, de l'Associació AREC
Organitza: Àrea d’Educació de l’Ajuntament

potencialitats en l'educació

gen entorn de l'educació. En
definitiva es vol facilitar,
donar suport i oferir ajuda a
pares i mares perquè puguin
desenvolupar

les

seves

de la canalla, compartint amb

importància d'aquests pri-

altres parelles situacions i

mers anys de vida. Els res-

experiències educatives.
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Uns preus que
El ple de l'Ajuntament del 25
de novembre va aprovar
amb els vots en contra de
CiU, els nous preus que s'aplicaran a les instal·lacions
esportives municipals a partir de l'1 de gener.
Els increments
Els augments són del 3% per
a l'entrada individual a la piscina, el gimnàs i al lloguer de
pistes poliesportives i de l'11
en el cas dels abonaments
de temporada que es fraccionen en tiquets.

En

CANVIEN

Els increments, a les instal·lacions esportives
Pavelló

25 euros

Piscina

Tennis

3,10 euros

Pista Pinedes (1 1/2 hora)

15,50 euros
3,10 euros

Diari nens

2,10 euros

Llum (per a Tennis i pista)

Diari adults

2,60 euros

Tennis anual

38 euros

Diari jubilats

2,10 euros

Tennis i piscina adults

65 euros

Festius nens

2,60 euros

Tenis i piscina fins a 18 anys

55 euros

Festius adults

3,10 euros

Gimnàs

19 euros

Festius jubilats

2’60 euros

Gimnàs i correctiva

25 euros

Gimnàs i dansa

25 euros

Abonaments piscina
80 tiquets adults

40 euros

Gimnàs, dansa i correctiva

30 euros

80 tiquets nens

32 euros

Dansa

18 euros

30 tiquets adults

25 euros

Correctiva

15 euros

Taekwondo

15 euros

30 tiquets nens

19,5 euros

BREU...
CAP

Habitatges socials

sol·licituds ha demanat vivenda adaptada.

Al novembre es va adjudicar

Ja es coneixen els adjudicata-

la redacció del projecte

ris dels 14 habitatges socials

constructiu del futur Centre

de Can Font. En el procès de

d'Assistència Primària (CAP)

selecció, entre el 2 i el 9 de

La sessió inicial d’informació

novembre, s’hi van presentar

sobre el Pla d’Ordenació Ur-

62 sol·licituds amb tots els

banística Municipal (POUM)

requisits. Dues setmanes

es farà el dissabte 15 de

abans, el 22 d'octubre, més

gener, a les 12 del migdia, a

de 250 persones s'havien

la Fàbrica. D’altra banda,

El grup municipal de Con-

reunit al centre cívic i cultu-

l’Ajuntament celebrarà la

vergència i Unió (CiU) va

de Santa Eulàlia de Ronçana.
L'equip guanyador del concurs, al qual s’hi van presentar 70 projectes, és Fargas
Rovira Arquitectes Associats
SL. L’import d’adjudicació és

Sessions informatives

El nou regidor

ral La Fàbrica en la presenta-

tercera sessió informativa

cobrir, mig novembre, la

de 59.400 euros. El CAP

ció del projecte al públic. En

del mandat el diumenge 31

vacant que havia deixat Rosa

s'ubicarà a l’esplanada de

les últimes setmanes s'han

de gener també a les 12 del

Maria Cortiella en el Ple de

davant de Can Ferrer. L'espai

revistat i baremat els expe-

migdia i a la Fàbrica. Aques-

de setembre. Cortiella va

també inclourà una plaça i

dients i el llistat definitiu s’ha

tes reunions estan obertes a

renunciar al càrrec per

uns terrenys per aixecar-hi

exposat al taulell d’anuncis

la participació de tots els

motius professionals. El seu

un altre edifici municipal.

de l’Ajuntament. Cap de les

veïns.

substitut és Joan Iglésias.

tornaveu
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Comencen a

ROSÀS

La portada d’aigua d’Aigües

Molts endarreriments

Ter-Llobregat (ATLL) hauria
d'estar acabada abans de

Les obres han començat

l'estiu. Aquesta és la previsió

després de reiterats enda-

amb què treballa la direcció

rreriments. Fa uns mesos,

d'obra i dels ajuntaments de

l'Agència Catalana de l'Aigua

Santa Eulàlia, Bigues i Riells,
Sentmenat

i

Caldes

(ACA) i Aigües Ter-Llobregat

de

(ATLL) es van comprometre

Montbui, pobles que s'han

a engegar el projecte. Les

de beneficiar de l'abastament. Els treballs es van ini-

obres es van adjudicar a
El dipòsit que es construeix a Rosàs, amb capacitat per 5.000 m3.

ciar al setembre a Caldes i
han continuat simultàniament a altres zones, com és
el cas de Santa Eulàlia. Des
de principis de novembre
s'està construint, a la zona
més alta del municpi, a Ro-

La

sàs, un dipòsit per uns 5.000
metres cúbics d'aigua, que ha
de subministrar al nostre
poble i també a Bigues i
Riells. L'aigua arribarà a través d'un canonada que nei-

xerà a Caldes i passarà pels
Lledoners. Al seu pas abocarà aigua a la bassa de Mas
Vendrell i continuarà fins el
dipòsit de Rosàs, el punt més
elevat del poble.

l'empresa Ferrovial Agroman, al maig. L'import de l'abastament és de 7 milions
d'euros. L'ACA i ATLL es
faran càrrec del 60% de les
obres i els ajuntaments pagaran els diners restants.

RECOLLIDA ORGÀNICA

La gestió de les deixalles al

El 40% de la bossa

municipi és una prioritat. Per
això, en els pròxims mesos

La clau de la nova recollida

Santa Eulàlia afegirà la reco-

selectiva integral és la matè-

llida orgànica a la llista de

ria orgànica. Aquesta repre-

selecció d’escombraries que

senta el 40% de la bossa de

ja es fa amb el paper, el vidre

les escombraries. Es passarà

i els envasos. L'estudi sobre

d'emetre CO2 a l'atmosfera

residus municipals que s'ha

(per descomposició en abo-

fet en els darrers mesos

cador), a produir adob (una

mostra com es generen cada

riquesa que es llença). Els

cop més deixalles i com n'és
d'insostenible

la

La materia orgànica representa un 40% de la bossa d’escombraries.

situació

actual. És per això que en el
transcurs del primer semestre del 2005, l'Ajuntament
endegarà un nou sistema de
gestió. Un dels principals
objectius és passar de l'actual

ciutadans jugaran el paper
més important, ja que per al

situació, amb menys d'un 10
% de recuperació i 90 % de
residus a abocador, a un percentatge de recuperació
entorn que se situa a l’entorn del 70 %. D'aquesta

manera, Santa Eulàlia es convertirà en un municipi més
responsable i net, i aportarem el nostre gra de sorra a
l’alleugerament del canvi
climàtic global.

bon funcionament de la
recollida selectiva i per a
l'obtenció d'un adob de qualitat, és vital una adequada
separació de la matèria
orgànica a casa.
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De festa en

FESTA

Els actes de Nadal culminen la celebració de diades a Santa Eulàlia que es van iniciar a principis
de desembre amb la Festa Major d'Hivern.
Música i fires van excel·lir en unes jornades
plenes d'activitats populars i participatives
La Festa Major d'Hivern dóna tradicionalment la benvinguda al desembre. La d'aquest any, entre el 4 i el 12
de desembre va comptar
amb diversos actes. La Nit
de Músics, que arribava a la
desena edició, va obrir el
programa. La vetllada va
incloure una vintena d'actuacions, culminades pel romancer de Santa Eulàlia, Jaume
Arnella. El 10 de desembre,
l'Església Parro-quial va reunir un centenar de persones
en la missa solemne en
honor a Santa Eulàlia de
Mérida, patrona del poble.
Dissabte, la plaça Onze de
Setembre i el carrer Verge
de la Salut, al Rieral, eren
escenari de les mostra d'artesans i d'entitats solidàries.
En total es van aplegar unes
40 paradetes. Al vespre, l'espai polivalent de la Fàbrica
va acollir una actuació jazzística que va organitzar la
Comissió de Festes. Hi va
actuar el Sabine Jazz Group,
en un ambient acollidor i
amb el públic assegut a l'entorn de taules i amb la
penombra dominant l'ambient.

tornaveu
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El tríptic del PR
L'Ajuntament i l'entitat Excursionista Santa Eulàlia Camina van presentar, l'endemà
diumenge 12 de desembre el
tríptic del Petit Recorregut
del municipi. En un esmorzar
popular al Pla de Can Naps,
es completava el projecte
del sender PR C-10 que ha
promogut el consistori en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Santa
Eulàlia Camina, que ha marcat l'itinerari amb senyals
grocs i blancs, s'encarregarà
de la conservació del recorregut. Els actes de la Festa
Major d'Hivern van finalitzar
diumenge a la tarda. L'Esplai
va recuperar la celebració
del Quinto i va aplegar a la
Fàbrica unes 250 persones.
Dues exposicions
Durant el pont de la
Puríssima, entre el 4 i el 12
de desembre, també es van
poder visitar dues exposicions. La que es va fer al
pavelló poliesportiu, titulada
Jocs del Món, era interactiva i
permetia als visitans jugar

L’actuació del Sabine Jazz Group va aplegar 100 persones.

Les publicacions nadalenques
Durant aquestes festes han aparegut dues publicacions
destacades. La primera ha estat l'edició número 42 de
l'Anuari Local. L'Anuari arriba amb una nova imatge que
ha elaborat el dissenyador Miquel Llach. El nou disseny
és una evolució del que ja es va aplicar en la passada
edició. A més, l'altra novetat destacada és l'ús del color
a tot l'Anuari no només a les seccions sobre les Cases
que tenen història i el Personatge.
L'altra publicació és el calendari del 2005 que edita
l'Ajuntament. A diferència de l'any passat, realitzat amb
imatges de passat i present de Santa Eulàlia de diversos
racons i activitats del poble, aquest 2005 el calendari
està il·lustrat majoritàriament amb fotografies del riu
Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia. Les fotografies són de
l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia (AFSE) i formen
part de l'exposició El Tenes: de pont a pont, que l'AFSE
mostra al centre cívic i cultural La Fàbrica fins el 8 de
gener. Les instatànies es van fer entre el 2003 i el 2004.
La presentació oficial del segon calendari que edita el
consistori es va fer el 17 de desembre a la Fàbrica.

amb una vintena de jocs de
diversos racons del planeta.
La que encara es pot visitar
a la Fàbrica, consta d'unes

60 fotografies sobre el riu
Tenes que ha elaborat l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia (AFSE).

Activitats a Santa Eulàlia
CURSOS

I TALLERS TRIMESTRALS

Les flors de Bach
Del 15 de febrer al 5 d'abril
Dimarts, de les 19:30 a les 21:30 h
A càrrec de la psicòloga Neus Sol
Preu: 45 euros (7 classes)
Curs de grafologia
Del 2 de març al 27 d'abril
Dimecres, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Mercè Agustí
Preu: 40 euros (8 classes)
Cuina de primavera
Del 28 de febrer al 21 de març
Dilluns, de les 18:30 a les 20:30 h
A càrrec de Miquel Àngel Riera
Preu: 36 euros (4 classes)
Lloc: Can Farell
Talller d'Ikebana
Del 17 de febrer al 14 d'abril
Dijous, de les 20 a les 21:30 h
A càrrec de Montserrat Plana
Preu: 30 euros (material no inclòs)
Introducció a la navegació per Internet
Del 16 de febrer al 27 d'abril
Dimecres, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Pep Nogueras
Preu: 60 euros (10 classes)
Lloc: IES La Vall del Tenes
Informàtica: tractament de textos
Del 17 de febrer al 28 d'abril
Dijous, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Pep Nogueras
Preu: 60 euros (10 classes)
Lloc: IES La Vall del Tenes

Iniciació al treball amb ordinador
Del 15 de febrer al 26 d'abril
Dimarts, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Pep Nogueras
Preu: 60 euros (10 classes)
Lloc: IES La Vall del Tenes

Català
Conversa
Dilluns i divendres de 15 a 16:30 h
Preu: 6 euros/mes
Nivell bàsic
Dilluns i divendres de 19 a 20 h
Preu: 6 euros/mes
Nivell B i C
Dimarts i dijous, de 20 a 21:30 h
Preu: 6 euros/mes
Majors 65 anys
Dimarts, de 16:30 a 18 h
Preu:Gratuït

Curs de balls de saló
Del 17 de febrer al 28 d'abril
Dijous, de les 20:30 a les 21:30 h
Preu: 75 euros/parella
Curs de manipulació d'aliments
Del 7 al 14 de març
Dilluns, de les 18:30 a les 21:30h
A càrrec de Pere Joan Alzina
Preu: 30 euros

CURSOS

Dsnsateràpia
A partir de l’11 de gener
Dimarts, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Saivani Saura
Preu: 18 euros/mes
Al gimnàs Pinedes de Castellet

I TALLERS ANUALS

Ioga
Dilluns i dimecres, de 15 a 16:30 h
Dilluns i dimecres, de 19 a 20:30 h
Dimarts i dijous, de 9:15 a 10:45 h
Preu: 20 euros/mes
Dimarts, de 19 a 21 h - 14 euros/mes
A càrrec de Teresa Montes
Anglès
Nivell mitjà-alt, mitjà, mitja-baix i
per a nens i nenes
Diversos horaris
Preu: de 18 a 18,50 euros/mes

ACTIVITATS

NADAL

Festa de Cap d’Any
Divendres 31 de desembre
A partir de les 21:30 h - A la Fàbrica
Teatre: Els Pastorets
2 de gener i 6 de gener
A les 19 h - Al Casal Parroquial
Cavalcada de Reis
Dimecres 5 de gener
A partir de les 17:30 h

Francès
Nivell inicial: dijous, de 19:30 a 21h
2n nivell: dimarts, de 19:30 a 21 h
A càrrec de Catherine Charles
Preu: 18,50 euros/mes

Trobada Corals Vall del Tenes
Diumenge 9 de gener
A les 18 h - A l’Església parroquial

Horari activitat GIMNÀS PINEDES CASTELLET
HORARI

DILLUNS

De 9 a 10 h

Gim. manteniment

Gim. manteniment

De 10 a 11 h

Gim. gent gran

Gim. gent gran

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

Gim. manteniment
Gimnàstica

D’11 a 12 h

Correctiva

De 12 a 13 h

Taekwondo

De 15.15 a 16.15

Aeròbic

Steps

Aeròbic

Aeròbic

De 19 a 20 h

Aeròbic

Steps

Aeròbic

Giim. manteniment.

De 20 a 21 h

Gim. manteniment

Aeròbic

Gim. manteniment

Aeròbic

De 21 a 22 h

Aeròbic

Gim. manteniment

Correctiva

De 16 a 17 h
De 17 a 18 h
De 18 a 19 h

Val 18,03 euros al mes. No s’ha de pagar matrícula.
El taekwondo i la gimàstica correctiva es paga a part. El preu és de 15 euros /mes.
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A debat

MOBILITAT I EL QUART CINTURÓ

convergència i unió

No al 4rt Cinturó.Aquesta ha estat, des
de sempre, la posició d'Indep-ERC. I
continua sent-ho ara, quan el futur del
projecte està en un moment decisiu.
Des d'Indep-ERC som conscients dels
problemes de mobilitat que hi ha als
nostres pobles, al Vallès i a la Regió
Metropolitana de Barcelona i de la
necessitat de trobar-hi solució. Creiem
legítim i necessari demanar millores.
Però qualsevol pas que es faci s'ha fer de
forma responsable. En aquest sentit,
l'impacte social i ambiental del 4rt
Cinturó seria molt negatiu: contaminació, soroll, accidents (hi podrien circular
uns 40.000 vehicles diaris, dels quals una
gran part serien grans camions), la desaparició d'uns espais que tenen un valor
natural, la destrucció del nostre paisatge, etc. En definitiva, el trencament de
l'estructura social i natural dels nostres
pobles.
Cal, doncs, plantejar alternatives -coherents, viables i respectuoses amb el
territori i la seva gent-.Tenim més xarxa
viària de gran capacitat que a altres
regions d'Europa, però per poder arribar al seu nivell ens cal un bon sistema
de transport públic i millorar la xarxa de
ferrocarril i de les carreteres existents
que vertebren les nostres comarques i
els nostres pobles.Això es podria resoldre amb una bona política territorial i
urbanística, millorant les grans vies de
comunicació existent (com s'està fent a
l'AP-7), adequant la xarxa comarcal, facilitant els enllaços de la xarxa local i
comarcal amb les vies existents... i
sense el 4rt Cinturó.

Convergència
i Unió

La nostra estimada Vall del Tenes, i per
tant, també Santa Eulàlia, te plantejats i
no resolts uns gravíssims problemes de
comunicació vial. La carretera, que ara
suporta tant trànsit industrial, hauria de
convertir-se en una Rambla o en un
Passeig preferent de vianants, però per
això faria falta construir l'anomenat Eix
del Tenes, una via de circumval·lació
paral·lela al riu que descongestionés la
carretera i facilités l'accés dels vehicles
a les grans vies d'intecomunicació
comarcals.
La ubicació de les zones industrials de
Bigues i de Santa Eulàlia complica encara més la circulació, tenint en compte la
dificultat del trànsit de camions per
l'Ametlla. És per això que ja des de l'anterior legislatura, els grups de CiU de
Bigues, l'Ametlla i Santa Eulàlia volem
unir directament la rotonda de Bigues
amb la C-17.
El desenvolupament econòmic de la Vall
del Tenes precisa vies de comunicació i
enllaç amb altres territoris, per això
pensem que el debat sobre el Quart
Cinturó no s'ha de plantejar en termes
de SI o NO, sinó en COM s'hauria de
construir. Una opció que sembla tècnicament possible i que cada cop guanya
més simpaties, és la de soterrar-lo en
gran part al seu pas per Santa Eulàlia.

Santa Eulàlia
de Ronçana

Partit del
Socialistes

La nostre posició es ben coneguda: NO
AL QUART CINTURÓ tal com està
previst. Ara bé, amb aquesta declaració
no ni ha prou, ens hem de posar a treballar per aconseguir endegar un debat
on es busquin les millors solucions per
donar resposta a les necessitats del
municipi. S'han d'aplicar mesures abans
de trobar-nos dins d'un caos circulatori,
amb la conseqüent pèrdua de qualitat de
vida i de seguretat ciutadana. Sabem que
els municipis veïns tenen l'objectiu d'aconseguir que la majoria de trànsit
rodat no circuli per les zones urbanes,
per tant les seves estratègies estan
encaminades a posar entrebancs a la circulació i aconseguir que es desvií per
altres indrets, si això passa, difícilment
podrem absorbir el trànsit esdevingut
de Bigues i Riells i l'Ametlla, amb els dos
polígons industrials existents. I per això
ens hem de moure, endegar el debat i
els estudis adients per resoldre la mobilitat al municipi, amb els criteris sostenibles i ambientals adients. Cal fomentar
la participació ciutadana en el debat,
doncs el que es faci s'encaminarà cap la
definició de quin poble volem. Un petit
detall: Nosaltres pensem que l'actual
carretera tard o d'hora serà zona urbana Us imagineu, un passeig amb amples
voreres, comerços i espais públics, amb
els ciutadans gaudint i fent un exercici
de convivència. Fent poble. Es engrescador oi?. Penseu-hi.
US DESITGEM BON NADAL
I MILLOR 2005.

Tots els membres del consistori
us desitjem que passeu unes bones festes
i un feliç any 2005

