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Benestar Social / Salut
Subvenció IBI.

Nous desfibril·ladors.

Arribem al Tornaveu número 42 i ho fem renovant imat- 
ge i continguts. Des del butlletí municipal de l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia de Ronçana volem continuar 
fent arribar als ciutadans i ciutadanes la informació 
més destacada que succeeix al nostre poble, potenci-
ant la fotografia i la imatge, sense oblidar el contingut. 
Volem seguir apostant, també, per la inclusió de les 
noves tecnologies, com és el cas del codis QR, que ens 
permeten amb un sol clic ampliar la informació que 
se’ns presenta. Com ja és tradició en aquest butlletí, els 
partits polítics de l’arc municipal de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia segueixen tenint el seu propi espai per 
opinar sobre un tema prèviament consensuat. 
 Per a aquest número destaquem l’esperat inici de 
les obres del camí de vianants entre Santa Eulàlia 
i Lliçà d’Amunt, que permetrà una connexió molt 
més segura i sostenible amb el nostre poble veí. 
També destaquem l’aprovació del pressupost 2018, 

que té com a pal de paller la inclusió d’una partida 
per a la implantació del sistema porta a porta, que 
després de 6 anys d’absència tornarà al nostre mu-
nicipi a partir de la propera tardor. A dia d’avui, la 
regidoria de Medi Ambient està elaborant un curós 
i laboriós estudi de detall que permetrà ser un po-
ble pioner en la matèria de recollida d’escombra- 
ries. No ens volem oblidar, per últim, del tècnic de 
joventut Dani Marín, que després d’onze anys al càr-
rec ha emprés una nova aventura a l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès. Santa Eulàlia i l’Ajuntament 
et trobarem a faltar, Dani.
 Esperem, doncs, que gaudiu d’aquest nou Tor-
naveu, que mantindrà la seva tirada bianual, durant 
els mesos de maig i novembre. Si voleu seguir-nos 
amb més assiduïtat podeu fer-ho a través de la pàgi-
na web www.ser.cat o per les nostres xarxes socials de 
Facebook, Twitter i YouTube.
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S’instal·len 
dos nous 

desfibril·ladors 
a la Biblioteca 

i a la parada de bus 
de La Sala

Santa Eulàlia ja disposa de 6 aparells 
per cobrir urgències cardíaques

Santa Eulàlia ja disposa de dos nous desfibril·la-
dors des de finals de febrer, amb l’objectiu de 
seguir cobrint més zones del municipi en cas 
d’una possible aturada cardiorespiratòria. Un 
d’aquests aparells ha quedat instal·lat davant 
de la porta d’entrada de la Biblioteca i l’al-
tre s’ubica al costat de la parada d’autobús de 
La Sala, en direcció a Bigues i Riells. El cost 
d’adquisició dels dos nous desfibril·ladors ha 
estat de 5.400 euros, subvencionats al 100% 
per la Diputació de Barcelona. Amb aquestes 
últimes adquisicions, el municipi ja disposa de 
sis aparells d’aquestes característiques. Els altres 
quatre, en funcionament des de fa 3 anys, estan 
ubicats al camp de futbol municipal, al Pavelló 
Poliesportiu, al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica 
i a un dels vehicles de la Policia Local.

L’Ajuntament 
atorga 20 ajuts 

econòmics 
de l’IBI 

per un import 
de 1.811,24 euros

Subvencionant fins 
a un 15% de l’impost a 

aquelles persones amb risc
 d’exclusió social

La Regidoria de Benestar Social, 
a través dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament, va atorgar a prin-
cipis d’any un total de 20 ajuts 
econòmics de l’IBI 2017 a per-
sones amb risc d’exclusió social, 
per un import de 1.811,24 euros. 
La subvenció va permetre el des-
compte de fins a un 15% de la 
factura, amb un màxim de 200 
euros per sol·licitud. Cal recor- 
dar que aquest és el segon any 
consecutiu que l’Ajuntament fa-
cilita aquest tipus de subvenció, ja 
que l’any 2016 es van atorgar 25 
ajuts per un import de 1.792,51 
euros. Per optar a aquesta sub-
venció cal estar empadronat a 
Santa Eulàlia abans de l’1 de ge-
ner de l’any en curs, constar com 
a titular de l’IBI, demostrar que 
no es té cap altre bé immoble i 
que el conjunt d’ingressos no su-
pera un determinat màxim anual.

B
enestar Social i Salut

Desfibril·lador situat a la parada de bus de La Sala.
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Els costos l’any 2013 eren 
de 12,4 euros la tona, men-
tre que pel 2020 seran de 
47,1 euros la tona. Pel fet 
de no generar tanta resta, 
les despeses de tracta-
ment seran inferiors i el re-
torn del cànon i els ingres-
sos de venda de material 
s’incrementaran.
 Socialment, els conteni-
dors no ocuparan espai, 
evitant la brutícia i les males 
olors als veïns que tenen 
punts de recollida a prop 
de casa seva. Les per-
sones amb dificultats per 
arribar fins als contenidors 
o bé per obrir-los no tin-
dran problemes per treure 
els cubells a la porta de 
casa. A més a més, l’espai 
que ocupen actualment els 
contenidors quedaran lliu-
res per a altres usos.

1Què és  
el porta a 
porta?
El porta a porta és un 
model de recollida d’es-
combraries on el ciutadà 
no diposita les escombra- 
ries en contenidors a la via 
pública, sinó que les treu a 
la porta de casa seva per 
tal que el servei de reco- 
llida d’escombraries les re- 
culli, en un horari prèvia-
ment fixat en un calendari.

2 Quan 
començarà 
a donar 
servei?
Està previst que el sistema 
porta a porta estigui implan-
tat a Santa Eulàlia la pro-
pera tardor. Si bé és cert 
que la partida pressupos-
taria 2018 preveu la seva 
entrada en funcionament 
a partir del proper mes de 
juliol, el fet d’estar fent un 
laboriós i curós treball de 
camp, amb les seves pos-
teriors licitacions, farà que 
la implantació d’aquest ser- 
vei no sigui possible fins 
d’aquí uns mesos.

3 Com 
funcionarà?
Serà semblant al sistema 
que ja va funcionar a Santa 
Eulàlia des de l’any 2006 
fins al 2012, però amb al-
gunes novetats. Desapa-
reixeran tots els conteni-
dors del carrer i els cubells 
s’hauran de treure, segons 
el calendari, a la porta de 
casa. La matèria orgànica 
s’haurà de dipositar en 
un cubell de color marró 
amb tanca de seguretat. 
La resta de fraccions (en-
vasos, paper, vidre i res-
ta) s’hauran de treure en 
un altre cubell, de color 
encara per definir, segons 
el residu que toqui treure 
aquell dia. Els residus sani-
taris (bolquers, compreses, 
excrements de gos, etc.) 
es podran treure cada 
dia que hi hagi recollida 
en una bossa a part. La 
matèria orgànica es reco- 
llirà 3 dies a la setmana, 
els envasos 2 dies a la set-
mana, el paper i el cartró 1 
dia a la setmana, i el vidre 
i la resta 1 cop cada 15 
dies. El calendari especí- 
fic dels dies de cada re- 
collida s’acabarà de concre-
tar en els propers mesos.
 Les persones que justi-

fiquin que no poden complir  
aquest calendari per motius 
diversos, disposaran d’una 
targeta magnètica amb la 
que podran tenir accés a 
unes àrees d’aportació tan-
cades, on hi trobaran tots 
els contenidors de les difer-
ents fraccions. Pel què fa als 
comerços, que generen un 
volum més gran de certes 
fraccions, tindran un calen-
dari més específic amb 
recollides de reforç per a les 
fraccions que més generen.
 Com a novetat, cada cu-
bell portarà un xip associat 
a la referència cadastral 
de cada habitatge, per tal 
de tenir informació perso- 
nalitzada i poder notificar 
sobre qualsevol incidència 
que pugui sorgir.

4 On 
s’implantarà?
S’implantarà a tot el mu-
nicipi, però depenent del 
barri es farà recollida diür-
na o nocturna. Al Rie- 
ral i, previsiblement, a la 
Sagrera es farà recollida 
nocturna, entre les 11 de 
la nit i les 6 del matí. A la 
resta de barris del muni-
cipi (Can Marquès, Can 
Sabater, Sant Cristòfol, 
Can Font, La Campinya,  

Sant Isidre, Can Feu, Puig- 
domènech, Salve i Regina, 
Can Met, Can Maset, La 
Primavera, Els Ametllers,  
La Font d’Abril, La Font  
de Sant Joan, Lledoners, 
Pinedes Castellet i Camí de 
la Serra) la recollida serà 
diürna, amb inici entre les 
5 i les 6 del matí. Indepen- 
dentment de si es fa reco- 
llida diürna o nocturna, els 
veïns hauran de deixar els 
cubells a les portes de 
casa seva al vespre.

5 Per què 
és necessari el 
porta a porta?
Ambientalment, l’Agència 
de Residus de Catalunya 
confirma que el porta a 
porta és el sistema de reco- 
llida amb el que es recicla 
més, amb uns percentat-
ges de recollida selectiva 
molt per sobre dels con-
tenidors. Això suposarà 
menys incineració, menys 
abocadors i menys emis-
sions de CO2.
 Econòmicament, l’Agèn-
cia de Residus i la Genera- 
litat de Catalunya ja tenen 
aprovats uns increments 
de costos d’entrada a l’abo- 
cador i a la incineradora. 

El retorn del porta a porta: què cal saber?
L’Ajuntament desgrana com funcionarà el futur model 
de recollida d’escombraries

El passat 12 de desembre es van donar a conèixer els resultats del procés participatiu sobre quin 
era el millor model de recollida d’escombraries per Santa Eulàlia. Un 78% dels veïns van apostar 
pel sistema porta a porta, un 21% pels contenidors i un 1% va votar en blanc.
 Amb aquests resultats sobre la taula, el Consell de Medi Ambient va donar llum verda a la seva 
implantació, i en el ple del passat 22 de març tots els partits de l’arc municipal van votar-hi a favor. 
 Amb el porta a porta, doncs, trucant ja a la porta, l’Ajuntament vol donar resposta a les 
preguntes que pot generar entre els ciutadans de Santa Eulàlia la implantació d’aquest servei.
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El passat mes de gener, La Fàbrica va 
acollir el Fòrum d’Educació Pep i Laia, 
on es van debatre i prioritzar les actua-
cions a realitzar dins de l’àmbit educa-
tiu del poble de Santa Eulàlia. 
El fòrum, obert a tota la ciutadania, 
va concretar les següents accions:

Taller àmbit escola: 
Creació d’una comissió per a la millora de 
patis de les escoles. També conegut com 
a “pati viu”, l’objectiu és que els alumnes, 
durant l’hora del pati, tinguin a l’abast 
altres materials, com troncs, plantes, etc.

Taller àmbit fora escola: 
Projecte infants en moviment (emocions, 
nutrició i esport). És un programa d’edu-
cació multidisciplinari i integral per pro-
moure una alimentació equilibrada i un 
estil de vida saludable.

Taller transició escola treball: 
Escola d’adults mancomunada i ensenya- 
ment d’idiomes. Escola d’adults, amb 
la implicació dels 4 municipis de la Vall 
del Tenes, on permet que les persones 
adultes desenvolupin les capacitats, en-
riqueixin els coneixements i millorin les 
competències tècniques i professionals.

Taller poble educador:
Generar espais de coneixement. Aprofi-
tar a la gent del poble, que ha treballat 
en matèria educativa, per tal que pugui 
oferir debats, xerrades i tallers.

A dia d’avui, el Grup Impulsor ja treballa 
en aquestes 4 accions fent trobades men-
suals a La Fàbrica, amb l’objectiu de pre-
sentar els projectes més detallats al Grup 
Motor, format per polítics municipals i 
tècnics de l’Ajuntament. Com a novetat, 
tal i com ja ho havia fet anys enrere, el 
projecte Pep i Laia, conjuntament amb 
les AMPES de les escoles, tornarà a te-
nir protagonisme en una de les proves 
del Joc dels Colors de la Festa Major del 
proper mes de juliol.

Cal recordar que el juny de 2017 es va 
fer el rellançament del Projecte Educatiu 
de Poble, altrament conegut com a Pep i 
Laia, el qual ja havia tingut vigència al nos-
tre poble des de l’any 2006 fins al 2011. Un 
projecte que entén el poble com un espai 
on l’educació comprèn tots els àmbits de 
la vida quotidiana, més enllà de l’escola, i 
que pretén posar de relleu els valors edu-
catius de la ciutat i decidir col·lectivament 
quin és el poble que volem construir. En 
aquest procés és molt important la parti- 
cipació de tots els ciutadans i actors de la 
societat de Santa Eulàlia.

Projecte Educatiu de Poble:
 accions escollides pel fòrum

El Grup Impulsor concreta quatre propostes 

dins de l’àmbit educatiu de Santa Eulàlia

La Vall 
del Tenes ja 

treballa en una 
escola de 

persones adultes

La Mancomunitat de la Vall 
del Tenes engegarà la seva 
pròpia escola de persones 
adultes a partir de setem- 
bre, coincidint amb l’inici 
del curs escolar 2018-2019. 
L’escola de persones adul-
tes és un projecte que neix 
de la iniciativa dels quatre 
municipis de la Vall del 
Tenes, amb l’objectiu de fa-
cilitar formació a aquelles 
persones del nostre entorn 
que no han pogut fina- 
litzar els seus estudis o que 
simplement volen adquirir 
més formació. De fet, la 
Mancomunitat calcula que, 
a dia d’avui, unes 3.500 
persones de la Vall del 
Tenes són susceptibles a fer 
ús d’aquest servei. El cen-
tre fixarà la seva ubicació a 
l’antiga escola Sant Baldiri, 
a Lliçà d’Amunt, i oferirà 
formació entre les 5 de la 
tarda i les 10 de la nit.

Aquesta escola se sumarà a la 
llista de serveis que actual- 
ment depenen de la Man-
comunitat, com és el cas 
de l’Escola de Música de la 
Vall del Tenes, el SEOVT, 
el PPD, el bus exprés E7, 
el Servei de Dones Juristes 
i l’IES La Vall del Tenes, tot 
i que aquest últim està en 
procés de canvi de titulari-
tat a favor de la Generalitat 
de Catalunya.

4
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Sant Jordi a 
les escoles 
Cada 23 d’abril, els pobles i 
ciutats de Catalunya s’omplen 
de roses i llibres per celebrar 
la Diada de Sant Jordi. 

A Santa Eulàlia, els centres 
educatius preparen diverses 
activitats per tal que petits i 
grans gaudeixin d’una jorna-
da meravellosament especial. 

A dalt: Tallers de creació de dracs i princeses 
a l’escola La Sagrera. A baix: Danses tradicionals 
catalanes a l’escola Ronçana.

A dalt: 33è Certamen literari de l’IES Vall del 
Tenes al Casal. A baix: Vetllada de contes a 
l’escola bressol l’Alzina.

L’alellenca Josefina 
Maymó, guanyadora 

del 9è Certamen  
Literari de Relat Breu

Es presenten un total 
de 47 obres

El passat 4 de maig, la Biblioteca va acollir l’entrega 
de premis del 9è Certamen Literari de Relat Breu, 
que va deixar com a guanyadora l’escriptora d’Ale-
lla, Josefina Maymó, amb l’obra “El mitjó vermell”. 
El segon lloc va ser pel Xavier Mas, de Navàs, amb el 
text “El llegat” i el tercer per l’Etna Miró, de Lleida, 
amb el relat “Filla del foc”. Els escrits d’enguany van 
haver de guardar relació amb la proposta “Tocats pel 
foc” com a homenatge als 100 anys del naixement 
de l’escriptor català Manuel de Pedrolo. El certamen 
va comptar enguany amb un total de 47 obres pre-
sentades. Al vespre va tenir lloc el sopar literari, que 
va comptar amb més de 100 comensals, i on el TNT 
i altres grups musicals van cantar i recitar poemes de 
Josep Maria de Sagarra.

5
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D     ins de la partida d’ingres-
sos, els impostos directes 

augmenten un 2,62%, suposant 
un increment de 101.385,48 eu-
ros respecte a l’any passat, pres-
supostat en base als drets reco- 
neguts reals del 2017. Aquest 
increment es deu als ingressos 
de l’IAE (Impost d’Activitats 
Econòmiques) i les plusvàlues. 
Destaca també la notable re-
baixa en el capítol de taxes i 
preus públics, concretament 
d’un 17,90%, ja que l’any pas-
sat figurava la indemnització a 
percebre pels desperfectes de 
l’antiga escola bressol La Font 
del Rieral. Un altre concepte 
destacable el trobem dins del 
capítol d’ingressos patrimonials,  
que pugen un 129,50%. Un 
increment de 96.239,19 euros 
gràcies a la previsió de pròrroga 
entre l’Ajuntament i Sorea, on 
es liquiden els imports pendents 
de l’anterior contracte i s’avança 
una prima de renovació pel fu-
tur acord.

En el capítol de despeses, destaca 
un substancial increment del 
4,07% en el capítol de per-
sonal en previsió d’augment  
de l’1,5% dels sous que permetrà 
fer la Llei General de Pressupos-
tos de l’Estat durant 2018. A més, 
s’han dotat pressupostàriament 
algunes places que el 2017 no es 
van proveir perquè no es preveia 
cobrir-les i enguany sí. També 
cal fer èmfasi en el capítol de 
despeses financeres, on hi ha 

hagut una rebaixa del 25,70% 
gràcies a la reducció d’endeuta-
ment durant l’any passat i conse-
qüentment del tipus d’interès a 
pagar. En el capítol de despeses 
també destaca l’increment d’un 
23% en la partida de Serveis 
Socials, passant de 325.536,77 
euros a 403.426,40, degut a 
que s’han creat partides de di- 
namització per a gent gran, 
d’arranjament d’habitatges, de 
mesures de protecció de pisos 
buits i de lloguer d’acollida de 
persones refugiades.

Pel que fa a les inversions, la 
regidora d’Economia i Hisen-
da, Montse Torras, va destacar 
que aquestes s’havien reduït un 
6,15%, fixant-se en 1.909.620,55 
euros. Les grans inversions per 
aquest any 2018 seran la cons- 
trucció del col·lector d’aigua 
residual de Can Met i Can Ma-
set (1.016.002,28 euros), la pa- 
vimentació del carrer Forn 
(257.000 euros), les inversions 
del sistema de recollida d’escom-
braries porta a porta (106.900 eu-
ros), l’enllumenat del camí de la 
Rovira (95.000 euros), l’aporta- 
ció al camí de vianants entre 

Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt 
(67.292,90 euros), l’adequació 
de l’antiga Biblioteca (65.768,34 
euros), la pavimentació del camí 
del Bonaire (50.000 euros), les 
reformes a La Fàbrica (50.000 
euros) i les millores del bosc de 
l’escola Ronçana (40.000 euros). 
També destaca, tot i que és una 
inversió que s’incorpora del 
2017, els 236.916,92 euros per 
dur a terme les reformes de l’an-
tiga escola bressol La Font del Ri-
eral. De totes les inversions que 
es faran, l’Ajuntament aportarà 
255.243,10 euros amb recursos 
propis, mentre que tota la resta 
es finançarà a través de subven-
cions de capital, préstecs i con-
tribucions especials.

Entrant en la valoració del pres-
supost 2018 que van fer la resta 
de partits de l’arc municipal, el 
regidor d’I-ERC, Pere Cabot, va 
assenyalar que el seu grup estava 
“content” amb el pressupost pre-
sentat, tot i que ells n’hagues-
sin fet un altre prioritzant més 
serveis a càrrec de la ciutadania. 
“Estem satisfets amb les priori- 
tats que s’han previst, ja que la 
tendència de l’actual govern és 
influir a tenir una millor edu-
cació, més benestar social, etc.”

El regidor del PDeCAT, Francesc 
Montes, va argumentar els vots a 
favor del seu grup en base a tres 
principis d’acord arribats amb el 
govern de Poble Unit. El primer, 
fent referència a la tramitació 
d’un expedient de contribu-
cions especials atenent les espe-
cificitats de la futura inversió de 
pavimentació del carrer Forn. 
Sobre aquest punt, l’alcalde  
Francesc Bonet va aclarir que 
aquesta contribució era potes-
tat de l’Ajuntament decidir si 
s’aplicava o no, i que en aquest 
cas el govern havia decidit no 
fer-ho. El segon acord va ser a 
propòsit del porta a porta, on es 
comprometen a donar-hi suport 
sempre i quan s’encamini cap 
al pagament per generació.  
“El nostre grup s’ha manifestat 

S’aprova el pressupost municipal 
2018, valorat en 9 milions d’euros
Amb els vots a favor de Poble Unit, I-ERC, PDeCAT i ICV-EUiA, 
i l’oposició del PSC 

El ple ordinari celebrat el passat dijous 22 de març a la Biblioteca 
va servir per aprovar el pressupost municipal per al 2018, valorat 
en 9.043.054,70 euros, suposant una reducció del 0,33% respecte  
al de l’any passat. El nou pressupost va rebre llum verda per part dels 
grups municipals de Poble Unit (5), I-ERC (4), PDeCAT (2) i ICV-EUiA 
(1). L’únic vot en contra va ser el del grup del PSC.

A 31 de desembre de 2017, 
el deute de l’Ajuntament 

era de 3,7 milions d’euros,  
un 20% menys 

que l’any anterior
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obertament en contra del porta 
a porta, però entenem que hem 
d’anar cap a un sistema social-
ment més just comparat amb el 
sistema econòmic”, va remarcar 
Montes. El tercer dels acords va 
anar relacionat amb el futur ús 
de l’escola bressol La Font del 
Rieral. “Nosaltres entenem que 
el millor seria tirar a terra l’edi- 
fici i tornar-ne a aixecar un de 
nou. És un edifici condemnat a 
que acabi caient pel tipus de ma-
terial del que està construït: pa-
rets de fang, finestres de sal, pa-
rets sense fonaments, la humitat 
que es filtra a les aules, etc. En-
tenem que no es vulgui ender-
rocar però ens hem de plantejar 
quants diners més estem dis-
posats a invertir-hi”. Montes va 
afegir que calia fixar un import 
màxim a gastar i, de superar-se, 
redactar un informe detallat de 
costos i possibles usos i enviar-lo 
a totes les llars de Santa Eulàlia. 
“Un cop tota la població estigués 
informada, seria convenient dur a 
terme un procés participatiu per 
saber si els ciutadans volen un 
nou edifici o els hi està bé l’ac-
tual”, va concloure el regidor 
del PDeCAT. L’alcalde Francesc 
Bonet va voler deixar clar que 
la prioritat del govern és arre-
glar l’antiga escola bressol. El 
regidor d’I-ERC, Pere Cabot, va 
lamentar tots els anys que aquest 
equipament havia estat en desús 
i que el seu grup polític volia 
reparar-lo “sí o sí” per retornar 
al poble un servei que en el seu 
dia va sorgir del consens polític. 
“Admetrem propostes d’usos a 
donar-li, però no acceptarem 
que es vulgui enderrocar”, va 
concloure Cabot.

La regidora d’ICV-EUiA, Elvira 
Mas, va donar ple suport al pres-
supost 2018, esgrimint que era 
“similar” al de l’any passat, desta- 
cant-ne la “reducció del deute”. 
Sobre la proposta del PDeCAT 
a propòsit de l’escola bressol la 
Font del Rieral, Mas va apel·lar 
a escoltar l’associació de defensa 
de l’escola Vida a La Font, “amb 

gent que té coses a dir i que se’ls 
ha d’escoltar”.

Per últim, el regidor del PSC, 
Abraham Requena, va justificar 
el seu vot en contra del pres-
supost 2018 basant-se en diver-
sos eixos. El primer, la tardança: 
“El pressupost s’hauria de pre-
sentar el mes de setembre de l’any 

anterior, debatre’l a l’octubre, 
aprovar-lo al desembre i apli- 
car-lo a partir del gener. Hem 
perdut ja 4 mesos.” Requena va 
explicar que el govern no li havia 
presentat el pressupost per pro-
grames, “dificultant encara més 
la tasca d’anàlisi”. El segon punt 
en que es va basar el regidor so-
cialista va ser sobre l’increment 
de partides. “Ha estat un incre-
ment en el nombre però no en 
la quantia, beneficiant a molt 
poca gent.” El socialista també 
va denunciar que no es tingués 
en compte la Comissió de Medi 
Ambient en tot el procés partici- 
patiu per decidir quin era el 
millor sistema de recollida d’es-
combraries per Santa Eulàlia. 
Requena també va denunciar la 
falta de gestió de recursos mu-
nicipals i les excessives deixalles 
que s’acumulaven als carrers 
del poble. Tanmateix es va quei- 
xar de la reducció de la partida 
de manteniment de barris “en 
un 15,82%, concretament en 
152.000 euros”, va assenyalar. El 
regidor socialista va denunciar 
també la poca ajuda en accions 
de protecció social, “incremen- 
tant-se només en un 7,25%”. Per 
últim, Requena va convidar l’arc 
municipal a reflexionar sobre la 

partida de 94.000 euros destina-
da a Set Comunicació i el seu ca-
nal de televisió local Canal SET. 
“Amb l’import que s’hi destina 
considerem que és tot un luxe, 
tenint en compte que els pobles 
de l’entorn destinen molts menys 
diners per gaudir d’un servei de 
similars característiques”.

Cal destacar, encara en l’àmbit 
econòmic, que la liquidació pres-
supostària 2017 de l’Ajuntament 
indica que hi va haver superàvit 
pressupostari de 590.299,28 eu-
ros, un romanent de tresoreria 
estable d’ 1.778.000 euros, el cor-
recte compliment de la regla de 
la despesa i una ràtio d’endeuta-
ment que segueix reduint-se 
anualment. Precisament, sobre 
aquest últim punt, a 31 de de-
sembre de 2017 l’Ajuntament te-
nia un deute de 3.690.953 euros, 
amb una ràtio d’endeutament 
del 48,34%. Comparat amb de- 
sembre de 2016, en un any s’ha 
rebaixat el deute en prop de 
925.360 euros.

Pots accedir al pressupost 2018 
detallat, accedint al següent codi QR

Les grans inversions per 
aquest any 2018 seran 

el col·lector d’aigua residual 
de Can Met i Can Maset 

i la pavimentació 
del carrer Forn

Votació del ple municipal per aprovar el pressupost 2018.
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Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt comencen a unir-se.
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El cost d’execució 
de les obres és de 

446.490 euros, dels 
quals l’Ajuntament 
només n’aportarà 

un 15%

S’inicien les obres  
del camí de vianants entre  
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt

Està previst que els treballs  
tinguin una durada de 5 mesos

Tret de sortida a les esperades obres que uni-
ran Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt 
a través d’un camí de vianants. El passat 9 
d’abril es van iniciar els treballs d’un itine- 
rari que s’ubicarà al marge esquerra de la 
carretera de Barcelona BV-1435 en direcció 
a Lliçà d’Amunt, i que unirà el barri del Ri-
eral, a Santa Eulàlia, amb el de Can Feu, a 
Lliçà d’Amunt. Aquest camí tindrà una llar-
gada de 703 metres i una amplada de 2,5. El 
cost d’execució de les obres serà de 446.490 
euros, un 33% menys de l’import licitat en 
un principi. Segons el conveni signat, l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia aportarà 67.292,90 
euros tal i com ja figura en les inversions del 
pressupost 2018, mentre que la resta anirà a 
càrrec de la Diputació de Barcelona.

El nou itinerari disposarà d’una barrera de 
contenció mixta, metàl·lica i fusta, entre la 
calçada i l’itinerari així com d’enllumenat 
en tot el tram. A més a més s’aprofitarà per 
a fer una canalització, de forma soterrada, 
per fer passar la fibra òptica, el gas natu-
ral i una línia elèctrica de distribució de 
baixa tensió. La construcció d’aquest itine- 
rari també comportarà haver de desplaçar 
l’eix de la calçada actual en un tram de 
290 metres per tal de no afectar la bassa 
de Can Falgar, així com el reforç del ferm  
de la calçada en tot el seu tram.

Les obres tindran una durada de 5 mesos, 
pel que està previst que a finals de setembre 
ja estiguin finalitzades. L’empresa construc-
tora AMSA és l’encarregada de dur a terme 
l’execució dels treballs.

La fibra òptica 
ja és aquí 

Ja opera al Rieral, La Sagrera i el 
polígon industrial de Can Magre 

Des de principis d’abril l’operadora E-Phos 
Digital, empresa del Grup Estabanell i comer-
cialitzat sota la marca d’emagina, ja subminis-
tra el servei de fibra òptica (internet, telefonia 
i televisió) als barris del Rieral i La Sagrera. 

En breu també farà entrada al polígon indus-
trial de Can Magre i la idea de la companyia 
és expandir el servei per tot el poble. Per la 
seva banda, la companyia Movistar ja ha fet 
arribar a l’Ajuntament la seva intenció de 
fer entrar la fibra òptica a Santa Eulàlia.

Instal·lació de fibra òptica a la plaça de l’Ajuntament.

Operaris treballant al camí 
de vianants.
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Comencen les obres  
del col·lector d’aigües  
residuals de Can Met 
i Can Maset

Amb una durada prevista 
d’entre 4 i 6 mesos
A mitjans d’abril van iniciar-se les obres de 
construcció del col·lector definitiu d’aigües 
residuals de Can Met i Can Maset, altra-
ment conegudes com a obres del col·lector 
del Torrent de les Tres Pedres. Aquests tre-
balls serviran per reconduir les aigües del 
clavegueram dels barris de La Primavera, els 
Ametllers, Can Met, Can Maset i el Camí de 
la Serra amb el sistema de sanejament que 
actualment passa pel barri del Rieral.

L’inici de les obres va començar des de la cota 
més baixa del col·lector, ubicada al carrer 
Verge del Remei i prosseguirà el seu trajecte 
en pendent ascendent resseguint el Torrent 
de les Tres Pedres. Per a la instal·lació del 
nou clavegueram s’estan fent servir cano- 
nades de formigó armat de diàmetre nominal 
de 400mm, amb endoll de campana i junta 
d’estanqueïtat anti arrels. En el tram d’obres 
del camí de can Tabaquet, excepcionalment, 
s’han col·locat canonades de PVC amb un 
diàmetre de 315mm. El nou col·lector fun-
cionarà per gravetat i amb els diàmetres di-
mensionats per tal de desaiguar el conjunt 
d’aquests barris. Cal recordar que l’antic 
sistema té un funcionament de bombeig a 
través d’una canalització provisional que 
es va haver de fer d’urgència a principis de 
l’any 2011 arran d’un suposat abocament in-
controlat d’aigües residuals.

Aquesta obra està subvencionada per la Di- 
putació de Barcelona per un import de 
1.086.628,40 euros. La licitació, duta a terme 
pel Consorci Besòs Tordera, va adjudicar 
l’execució de l’obra a l’empresa PRYCSA i 
la direcció de les obres a l’enginyeria DBA 
Estudis i Projectes. Està previst que les obres 
tinguin una durada d’entre 4 i 6 mesos.

S’amplia el servei de gas 
natural a Santa Eulàlia

El nou ramal arriba fins al Pavelló 
Poliesportiu, al barri de la Sagrera
El subministrament de gas natural segueix 
expandint-se pel poble de Santa Eulàlia. A 
mitjans d’abril, les obres de canalització van 
arribar a l’alçada del Pavelló Poliesportiu, 
al barri de la Sagrera, a través del camí de 
Caldes. Amb aquest nou tram, l’empresa sub-
contractada per Gas Natural ja ha instal·lat 
més de 6 quilòmetres de canonada per faci- 
litar aquest servei a les llars del poble. Amb 
entrada a Santa Eulàlia el maig de 2016, el 
gas natural ja se subministra als barris de la 
Font d’Abril, Mas Vendrell i La Font de Sant 
Joan, on més de 156 llars ja han contractat 
el servei.

Properament, està previst que el gas natu-
ral faci entrada al barri de Pinedes del Cas-
tellet, ampliant-se posteriorment al barri 
del Rieral. Tanmateix, aprofitant les obres 
per unir Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia a 
través d’un camí de vianants, es facilitarà un 
ramal per subministrar aquest servei en di-
recció al barri de Can Sabater, amb la idea 
que aquesta línia també pugui alimentar els 
barris de Can Marquès, Sant Cristòfol, Can 
Font i La Campinya.
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El gas natural ja ha arribat fins al Pavelló Poliesportiu.

Operari col·locant la canonada que connecta  
amb el clavegueram del Rieral. 
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Elisabet Navarro 
Entrevista a la tècnica de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

Quina valoració en fas de la recentment finalitza-
da 9a Fira Lliga’t a la Terra?
El Lliga’t a la Terra és una fira bastant consolidada 
al poble de Santa Eulàlia, on la clau de l’èxit ro-
man en el mercat del planter. Enguany s’han venut 
15.000 unitats de varietats antigues de tomàquet 
del Vallès i altres tipus d’hortalissa com poden ser 
albergínies, carbassons, pebrots, etc. A més a més, 
des de fa 3 anys es pot fer la compra via online, 
on enguany la gent ha reservat prèviament unes 
5.000 unitats. La gent que ha fet la comanda amb 
antelació pot venir amb més tranquil·litat i visitar 
la fira, comprar a les parades amb productes de 
Km 0, fer els diferents tallers que proposem, visitar 
l’hort de l’Espelt, etc. Aquest any hem fet bastanta 
promoció fora de la comarca gràcies a haver sortit 
a mitjans radiofònics com Catalunya Radio o Onda 
Cero. El públic d’aquesta fira ens és molt fidel i sa-
ben que el dinar de CuinaVO és de gran qualitat.

El proper gran acte, previst per al juliol, serà la 9a 
Fira del Tomàquet. Tens la sensació que aquesta 
fira s’ha convertit en un referent, ja no només al 
Vallès Oriental, sinó arreu de Catalunya?
Totalment d’acord. Quan parlem de la Fira del 
Tomàquet la gent ja ho associa amb Santa Eulàlia 
de Ronçana, i això ajuda a situar el poble en el 
mapa. El tomàquet és un producte molt llaminer, 
amb varietats que la gent no està acostumada a 
comprar o a veure, i això atrau molt. També agrada 
molt el tast de varietats antigues de tomàquet que 
fem amb el cuiner Pep Salsetes, on la gent aprecia 
coses d’aquest fruit que potser mai s’hauria parat 
a pensar: l’olor, el gust, la textura... El tomàquet és 
tot un món.  

“La Fira del Tomàquet 
s’ha convertit 

en un referent a la comarca, 
situant Santa Eulàlia de Ronçana 

en el mapa”
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L’altra gran fira a Santa Eulàlia, la Festa del pagès, 
continua tenint molt bona rebuda entre els ciu-
tadans i ciutadanes. Es va iniciar fa 5 anys amb els 
treballs del camp (segar, llaurar, batre...), es va 
continuar amb la mongeta del ganxet, la verema 
i el setembre passat es va fer la matança del porc. 
Creus que Santa Eulàlia encara conserva aquesta 
essència més rural, on el camp continua tenint el 
seu pes?
Sí. Precisament, els protagonistes d’aquesta fes-
ta són el pagesos de tota la vida. Ells han volgut 
reivindicar les feines que feien, tot i que moltes 
es segueixen fent, malgrat que no siguin visibles. 
Des del grup impulsor que organitza aquesta festa, 
els propis pagesos decideixen la feina que es farà 
cada any. La propera serà la festa de l’oli, des de 
que es recull l’oliva de l’arbre fins a que s’obté el 
producte final.

La Fira de Nadal sembla que també ha calat molt 
bé entre els ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia.
La gent del poble sempre està esperant a que arri-
bi aquesta fira i des de mesos abans els paradistes 
ja truquen per oferir els seus productes. Un dels 
grans atractius és que els ciutadans tenen l’oportu-
nitat de trobar productes que la gent fa a casa seva. 
Des de la Regidoria, cada any apostem per mostrar 
un ofici, com ha estat el cas del bufador de vidre o 
el teler, perquè així la gent vegi feines que no està 
acostumades a veure. També ajuda que la ubicació 
de la fira sigui a peu de carretera. 

Com valores la trajectòria del mercat setmanal,  
després d’inaugurar-lo al setembre de 2012?
Es va iniciar com una reivindicació de la gent del 
poble i al principi comptava amb 40 parades, es-
sent la gent molt assídua. Amb el pas del temps 
l’oferta ha anat disminuint i actualment tenim 25 
parades. Fa poc hem demanat a la Diputació de 
Barcelona un estudi per tal que ens orientin sobre 
quines accions i promocions hauríem de fer per 
revitalitzar-lo. El gran handicap que tenim és que 
la gent, els diumenges, segueix anant al mercat 
de Lliçà d’Amunt. A Santa Eulàlia potser hauríem 
de buscar una alternativa al mercat habitual, amb 
unes parades més concretes, on s’aposti més pels 
productors locals.  

Quin tipus de parades farien falta per complemen-
tar-lo més?
Ara tenim poca varietat. Disposem, bàsicament, 
de roba, sabates o fruita i verdura. Ens farien falta 
parades amb complements de la llar, roba per a 
la gent jove... Inclús una cosa tan simple com una 
xurreria feia que el mercat tingués més vida, però 
ara ja no tenim aquest servei. També és cert, però, 
que tampoc ajuda la falta de constància dels para-
distes per tal de donar-li més continuitat.

Cada 3 mesos, la Regidoria de Promoció Econòmica 
també organitza un Mercat Tot Segona Mà. Quina 
valoració en fas?
Antigament es feia a la plaça de l’Ajuntament, però 
amb el temps va anar a la baixa i es va decidir ubi-
car-lo al carrer Mare de Déu de la Salut, al costat de 
la plaça Onze de Setembre. Allà està situat a una 
zona més cèntrica i, a més a més, hem posat un 
inflable per als més petits. Hi ha bona voluntat  per 
part dels paradistes, on cada cop que s’organitza 
n’hi ha entre 15 i 20, però ens falta més públic.

Quines altres iniciatives s’estan treballant des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica?
Ara estem centrats en la reedició de la guia comer- 
cial, ja que l’última és del 2013 i ha quedat ob-
soleta. Volem ser molt curosos fent el treball de 
camp per no deixar-nos a ningú. Altres propostes 
que duem a terme són els cursos de formació amb 
les entitats del poble, on cada any en programem 
un parell amb l’ajut de la Diputació. També volem 
seguir treballant amb el SEOVT, sobretot amb el 
tema de la reinserció laboral.

MÉS PERSONAL

Un referent: 
qualsevol dona que lluiti 

pels seus drets

Un bon tècnic de l’Ajuntament 
ha de: 

tenir empatia amb la ciutadania 
i els polítics

Santa Eulàlia en una paraula: 
activa

Un lloc del poble on t’hi passaries 
hores: 

el riu Tenes

Una afició: 
cantar

Tomàquets exposats 
durant la darrera fira. 
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La gent de Santa Eulàlia ha escollit canvi-
ar el sistema de recollida d’escombraries: 
els contenidors al carrer hauran de tocar 
el dos altra vegada, ells i també els mo-
bles, electrodomèstics, sacs i altres tras-
tos que massa sovint els acompanyen. El 
retorn de la recollida porta a porta ens 
durà molts beneficis de tipus ambiental, 
econòmic i social. Les dades, tant les de 
Santa Eulàlia com les de la resta de Cata-
lunya, ens expliquen que el porta a porta 
fa incrementar en 20 punts el percentatge 
de recollida selectiva i al nostre poble això 
vol dir que evitarem cap a 500 tones de 
bosses de rebuig cada any.

A nivell econòmic el pas de contenidors 
a porta a porta s’ha de veure com una in-
versió: inicialment caldrà comprar els bu-
jols per a cada família i el cost de la recolli-
da pot pujar, perquè serà més entretinguda 
i, per tant, farà falta més gent per fer-la. A 
l’altra part hi tenim el fet que la Genera- 
litat, l’any passat, va aprovar una llei que 
fixa que el preu del tractament del rebuig 
pujarà un 20% cada any fins el 2020, com 
a mínim. En canvi, per les fraccions ben 
triades (orgànica, paper, vidre i envasos) 
ens retornen diners, és a dir, que el porta a 
porta ens ha de dur a estalviar en el rebuig 
i a tenir més ingressos en la selectiva.

De fet, tot això a Santa Eulàlia ja ho 
sabíem, perquè durant el temps que vam 
tenir el porta a porta vam multiplicar per 
quatre la recollida selectiva, i això, quan 
torni a passar, ens en podrem sentir or-
gulloses perquè tindrem un sistema de 
gestió dels residus compromès amb el 
medi ambient i més sostenible. Totes les 
millores que ens durà el porta a porta són 
clares, però el canvi de sistema també supo-
sarà un repte per tots els santaeulaliencs: 
ens hi haurem de posar totes, tenir pacièn-
cia, perseverança, ganes de fer-ho bé i de 
col·laborar entre tots per aconseguir reci-
clar més i millor. Esteu a punt?  

Què suposarà 
el retorn del 
porta a porta 

a Santa Eulàlia 
de Ronçana?

La responsabilitat és una de les virtuts 
cíviques més importants. Així, aquesta res- 
ponsabilitat es centra en actuar a benefici 
del bé comú perquè, sens dubte, el pro-
grés social passa per l’esforç conjunt. És 
per això que ens sembla que afrontar la 
gestió de les escombraries des d’aquesta 
perspectiva ens ha de fer valorar els avan-
tatges que, com a comunitat, comporta el 
retorn del sistema porta a porta a Santa 
Eulàlia de Ronçana. 
 Però a més de penyora de la responsa-
bilitat personal i el sentit cívic, el sistema 
porta a porta esdevé a hores d’ara, l’apos-
ta conjunta de les administracions catala-
na i europea que, en els seus plans, l’as-
senyalen com a única que garanteix una 
taxa de reciclatge de deixalles assumible. 
En aquest sentit, si no volem que la des- 
pesa municipal en l’apartat de recollida 
d’escombraries es multipliqui en un futur 
proper per la pèrdua dels ajuts i retorns 
econòmics que l’administració adjudica 
a cada població segons la qualitat de les 
deixalles produïdes, ens cal adequar-nos a 
les normatives que les condicionen. 
És a dir, al benefici ecològic i de responsa-
bilitat compartida que comporta el siste-
ma porta a porta, li cal sumar la viabilitat 
econòmica del sistema i, en darrer terme, 
l’equilibri de les taxes que la ciutadania 
paga pel servei de recollida que, a hores 
d’ara, i amb el sistema de contenidors no 
es poden garantir de cara al futur.
 Ara, després d’uns anys en què el tant 
per cent de reciclatge d’escombraries, al 
nostre poble, ha anat baixant dràstica-
ment, aquest nou sistema ens assegura 
el futur i, a més, ens compromet amb el 
nostre entorn i amb les persones amb 
qui compartim poble i veïnatge. Recon-
duïm així la història d’èxit col·lectiu que 
havíem iniciat fa anys.
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Molta alegria per alguns, molta angoixa 
per altres i un increment important de 
cost i despeses per a tothom, aquesta és la 
pura i crua realitat. Nosaltres sempre hem 
defensat el reciclatge perquè el conside- 
rem necessari, de la mateixa manera que 
sempre hem dit, i hem demostrat, que el 
porta a porta a part de ser anti econòmic 
penalitza als veïns pel fet de reciclar. És 
per això que ens hem mostrat contraris 
al porta a porta, perquè entenem que qui 
recicla ha de ser compensat i no penalit-
zat, de la mateixa manera que entenem 
que el cost de recollida i tractament dels 
residus ha de ser proporcional al que els 
genera. No pot ser que qui genera qua- 
tre bosses d’escombraries pagui el mateix 
que qui en genera una, i en base a això 
i mostrant-nos contraris a la implantació 
del porta a porta com a sistema definitiu, 
vam proposar a l’Ajuntament que el pro-
cés de canvi fos encaminat a un sistema 
de recollida socialment lògic i propor-
cional, de manera que cada veí pagui pel 
que genera, proposta que va ser accepta-
da, amb la qual cosa es produeix un canvi 
de criteri de manera que el porta a porta 
passa a ser, no el nou sistema de recollida, 
sinó un pas previ entre la recollida amb 
contenidors i la implantació del sistema 
que ha de ser el definitiu, que és el pa-
gament per generació. Per tant, tenint 
en compte això, si l’actual Ajuntament i 
el que sorgeixi de les properes eleccions 
municipals del 2019 respecten aquest 
acord, sense entrar en contradicció amb 
el que acabem de dir, podem concloure 
que la implantació del porta a porta serà 
el punt de partida a un sistema de reco- 
llida revolucionari més just per a tothom. 
Això sí, finalitzar el procés serà complex i 
el servei serà més car que l’actual sistema 
de recollida amb contenidors.

El govern de Santa Eulàlia i les pensions: 
L’any 1935 el President Roosevelt va crear 
el primer sistema de pensions amb l’ob-
jectiu de combatre la pobresa entre la 
gent gran. 80 anys desprès a Catalunya, 
segons CCOO, “dos de cada deu llars te-
nen a un pensionista com font bàsica d’in-
gressos”. És una mostra de la intolerable 
desigualtat que han causat les polítiques 
d’austeritat! 
 El sistema de pensions és un compro-
mís de solidaritat entre generacions, on 
l’actual aporta cotitzacions per pagar les 
pensions de les persones d’anteriors ge- 
neracions. A Catalunya, segons l’informe 
del 13 de setembre de 2017 del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat, l’any 2016  el 
dèficit de la Seguretat Social era de 2.864 
milions d’euros. 
 El dèficit està causat, entre altres factors, 
per la devaluació salarial;  per una dismi-
nució d’ingressos a la Seguretat Social de-
gut a les bonificacions a les cotitzacions que, 
-segons UGT fins el 2016 equivalen a 21.106 
milions d’euros-; i perquè entre 2012-2017 
s’han retirat, per finalitats alienes a les pen-
sions, 69.915 milions d’euros del Fons de la 
Seguretat Social. D’altra banda, l’aplicació 
de la llei 23/13 del Partit Popular provo-
carà que una pensió actual de 1.000 euros, 
si la inflació anual és de l’1,5%, quedi en 
718 euros l’any 2020. L’objectiu és afavorir 
els sistemes privats de pensions, d’accés im-
possible quan el 58% de les famílies s’han 
d’endeutar per arribar a final de mes. 
 En contra del que disposa la Llei de 
Bases de Règim Local, el govern del PU 
i independents ERC, a les retribucions 
dels membres de la corporació local NO 
ELS APLICA les cotitzacions a la Segure-
tat Social (excepte l’alcalde). Podria ser 
una contribució al dèficit de les pensions 
de jubilació? Conèixer l’opinió de la Tre-
soreria de la Seguretat Social, en tant que 
òrgan competent, indubtablement apor-
taria confiança i transparència.

ICV-EUiA sempre ens hem manifestat cla- 
rament a favor del sistema de recollida d’es- 
combraries porta a porta. També n’hem 
explicat les raons en nombroses ocasions.
D’entrada , el sistema de recollida porta a 
porta és l’única opció que afavorirà mante-
nir nets els carrers del poble, ja que totes 
aquelles persones incíviques que ara llen-
cen de tot al costat dels punts de recollida, 
no podran continuar fent-ho.
En segon lloc, i ho sabem per diferents 
estudis i estadístiques, aquest sistema con-
tribueix a l’educació mediambiental de la 
població. S’ha demostrat que els anys que 
a Santa Eulàlia es va utilitzar el porta a por-
ta van servir per instaurar l’hàbit de sepa-
rar correctament els residus, ja que tothom 
estava obligat a fer-ho bé. Es va comprovar 
que molta gent va continuar separant ade- 
quadament, tot i tenir els contenidors al 
carrer, ja que havien après a fer-ho bé i van 
mantenir aquest bon hàbit.
 Tot i així, si analitzem les dades de reco- 
llida selectiva a Santa Eulàlia, veiem que 
durant la implantació del porta a porta els 
valors van oscil·lar del 74% al 82% i durant 
el retorn als contenidors han oscil·lat del 
58% al 63%. És evident que si continués-
sim amb l’actual sistema no arribaríem al 
70% de recollida selectiva que exigeix la 
normativa europea per a l’any 2030.
La tercera raó és la comoditat, especial-
ment important per a totes aquelles per-
sones d’edat avançada o de mobilitat re-
duïda, que no s’han de moure de casa per 
llençar les escombraries.
És important també destacar que el resultat 
del procés participatiu de la passada tardor, 
que va comptar amb considerables mostres 
de participació i debat, va ser favorable al 
sistema de recollida porta a porta.
A  ICV-EUiA estem impacients pel retorn 
del porta a porta i lamentem que el govern 
demori tant la seva implantació.
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L’Ajuntament estrena 
nova APP

L’eina permet a l’usuari comunicar incidències detectades 
a la via pública

L’Ajuntament de Santa Eulàlia estrena nova APP 
amb l’objectiu de seguir connectat a les noves tec-
nologies per tal que els ciutadans i ciutadanes tin-
guin al seu abast la màxima informació possible a 
través dels dispositius mòbils. L’aplicació, disponi-
ble als canals habituals de descàrrega d’Android 
i iOS, està dividia en diferents apartats: notícies, 
agenda, promoció del comerç local, punts d’in-
terès, telèfons d’equipaments municipals, televisió 
local i avisos d’urgència. 

La gran novetat d’aquesta APP és la incorporació 
d’una pestanya d’incidències, on l’usuari podrà fer 
arribar al consistori aquells desperfectes que detecti 
a la via pública. El ciutadà tindrà l’opció de fer una 
foto a la incidència, detallar-la, filtrar-la segons la 
categoria i geolocalitzar-la. Aquest missatge arri- 
barà als serveis tècnics de l’Ajuntament i es proce-
dirà, en el cas que sigui possible, a la seva reparació, 
facilitant una comunicació més ràpida i fluida entre 
ciutadans i administració. 
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