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Estem a punt de tancar aquest 2019 celebrant el 
primer aniversari de dos serveis que han tingut molt 
bona rebuda a Santa Eulàlia. Per una banda, el porta 
a porta, que en el seu primer any de funcionament 
ha permès al municipi assolir un 90% de recollida 
selectiva, el que parla molt bé de com els ciutadans 
i ciutadanes s’han adaptat al canvi de model. Encara 
que queden moltes coses per millorar (pareu espe-
cial atenció a l’apartat ‘errors més freqüents amb el 
porta a porta’ que trobareu més endavant), però és 
evident que a Santa Eulàlia ens hem posat el xip. L’al-
tre servei que ha complert el seu primer any de vida 
és el TAD (Transport a la Demanda), facilitant durant 
els primers dotze mesos més de 2.600 serveis, la ma-
joria d’aquests per a que molts nens i nenes puguin 
desplaçar-se fins a l’escola i viceversa. En l’àmbit de la 
mobilitat també queda camí per recórrer, és per això 
que hem volgut entrevistar a la tècnica de mobilitat 
de l’Ajuntament, Anna Caballero.

En l’àmbit econòmic, cal destacar que per quart 
any consecutiu les ordenances fiscals han quedat 
congelades. No obstant, s’han fet algunes modifica-
cions destacades, com el recàrrec d’un 50% de l’im-
port de l’IBI per a aquells habitatges que estiguin 
permanentment buits. Una mesura que evitarà l’es- 
peculació i que farà que el mercat immobiliari de 
Santa Eulàlia es mantingui actiu. No volem obli-
dar, tampoc, el que ha estat el gran focus d’aten- 
ció d’aquests últims mesos en política nacional; la 
sentència del Tribunal Suprem amb el ‘procés’. Una 
sentència que va ser rebutjada pel ple municipal de 
Santa Eulàlia el passat mes d’octubre, igual que ho 
han fet el 85% dels ens municipals de Catalunya. 

Per últim, volem aprofitar per desitjar-vos unes 
bones festes de Nadal, ara que ja s’apropen. Seran 
dies d’escalf i alegria per gaudir-los amb els que 
més estimem.
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Es celebra una Junta 
de Govern Local 
de Seguretat per 
abordar els robatoris 
Una de les mesures adoptades 
serà la instal·lació de càmeres 
de vigilància 

A principis d’octubre va celebrar-se una Junta 
de Govern Local de Seguretat per tal d’abor-
dar la problemàtica dels robatoris a Santa 
Eulàlia. Una reunió per tal d’analitzar i treba- 
llar sobre la problemàtica que aquests darrers 
mesos estan patint els veïns i veïnes del barri 

del Rieral, a la vegada que es van tractar els 
problemes de robatoris que des de fa temps 
s’estan produint al poble. La Junta Local de 
Seguretat va estar formada per l’alcalde de 
Santa Eulàlia, Francesc Bonet, la regidora 
de Barris, Marta Domínguez, el delegat del 
govern de la Generalitat a Barcelona, Juli 
Fernàndez i membres dels Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local. També van assistir, com a 
convidats, representants de la resta de partits 
de l’arc municipal, membres de l’associació 
de veïns del Rieral i Ronçana Comerç Actiu. 
La trobada va permetre exposar i analitzar 
aquestes problemàtiques, amb l’objectiu de 
definir les futures preses de decisions sobre 
les necessitats i prioritats en matèria de pre-
venció i seguretat al poble de Santa Eulàlia, 
així com els mecanismes de coordinació en 
les intervencions, programes o accions. Una 
de les primeres mesures que es durà a terme 
serà la instal·lació de càmeres de seguretat al 
centre del poble.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia 
rebutja la sentència  
del Tribunal Suprem 
Amb l’aprovació de Poble Unit i I-ERC  
i el vot en contra de SER-CP
El ple extraordinari celebrat el passat 15 d’octubre va servir 
per aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal 
Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodetermi-
nació. L’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, va ser l’en-
carregat de llegir el manifest, redactat per l’AMI (Associació 
de Municipis per la Independència) i l’ACM (Associació 
Catalana de Municipis), on es mostrava ple rebuig a la 
sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en 
relació al judici de l’1 d’octubre.

En el torn d’intervencions, el regidor d’I-ERC, Ramon 
Vilageliu, va destacar que els presos i preses polítiques ha-
vien estat 2 anys en presó preventiva per rebel·lió, “una re-
bel·lió que ha caigut del tot de la sentència”. Vilageliu va 
afirmar que els delictes dels quals se’ls acusa és per voler do-
nar la veu al poble. “Santa Eulàlia s’alinea amb la gent que 
vol la llibertat”, va subratllar. El regidor de SER-CP, Abra-
ham Requena, va dir que la sentència havia de ser acatada 
i que rebutjava qualsevol mena de desobediència institu- 
cional i intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions 

judicials amb les decisions de qualsevol instància del poder 
polític. “El judici i la sentència són producte de l’error 
comès pels dirigents independentistes de saltar-se la llei i 
d’un fracàs de la política”, va subratllar. “Treballarem per 
la convivència en el sí de la societat catalana i per que es 
retorni a la política per buscar solucions a un problema que 
és eminentment polític”, va concloure.

La moció va ser aprovada amb el vots a favor de Poble Unit 
(9) i I-ERC (2), i el vot en contra de SER-CP(1). La regidora 
de Ciutadans, Susana Barroso, no va formar part d’un ple 
que va acabar amb els assistents al públic dempeus per de-
manar la llibertat dels presos i preses polítics.

G
overnació

Els assistents al plenari i els regidors demanant la llibertat dels presos polítics.
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L’Ajuntament continua retallant el seu deute. A 
finals d’octubre es va aprovar l’agrupació de prés-
tecs formalitzats amb Compartiments de Fons 
en Liquidació pel Finançament dels Pagaments 
a Proveïdors. Això suposa que els dos préstecs ICO 
que tenia pendents el consistori s’hagin uni- 
ficat en un de sol, per un import total de 1.733.141 

euros, amb un tipus d’interès de l’1,311%. El 
temps per amortitzar-lo es manté fins al mes de 
juny de 2023, essent la primera amortització de 
capital el juny de 2022.

El deute total bancari de l’Ajuntament a 21 de 
novembre de 2019 és de 2.088.408,44 euros.

L’Ajuntament segueix millorant   
la seva salut econòmica

També s’estableix un topall de 300 euros 
a l’any en la bonificació d’instal·lació de 
plaques solars 
El ple extraordinari celebrat a finals d’octubre va servir per 
aprovar les ordenances fiscals 2020, que per quart any con-
secutiu congela impostos bàsics com el de béns immobles, 
residus o vehicles. El punt va veure llum verda gràcies als 
vots a favor de Poble Unit (9) i Independents-ERC (2), l’abs- 
tenció de SER-CP (1) i el vot en contra de Ciutadans (1).

La regidora d’Economia, Marta Domínguez, va destacar que 
s’havien fet modificacions substancials com l’aplicació d’un 
recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter permanent, on s’elabo-
rarà un cens d’habitatges per tal d’establir a quins pisos i 
cases es podrà aplicar aquest gravamen. Domínguez també 
va anunciar canvis referents a la instal·lació de plaques so-
lars i aprofitament tèrmic. Pel que fa a les plaques solars 
s’han modificat les condicions i el redactat, on a partir de 
l’any que ve es podrà gaudir d’una bonificació de fins al 
50%, durant 5 anys, amb un màxim de 300 euros anuals. 
Referent a l’aprofitament tèrmic, es podrà gaudir d’una 
bonificació del 15%, durant 5 anys, també amb un màxim 
de 300 euros anuals.

La regidora d’Economia també va anunciar petits canvis en 
altres tipus d’impostos. En el de vehicles, per exemple, s’ha 
fet un canvi en l’adaptació del text. Per a l’impost de cons- 
truccions s’ha fet un reordenament dels punts, per tal de 
fer més entenedora l’ordenança i s’ha actualitzat l’import 
del mòdul bàsic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya passant de 482 a 504 euros. Pel que fa a l’impost de 
residus, s’ha modificat el redactat donat el canvi de sistema 
de contenidors al porta a porta. En les tarifes comercials 
s’augmenta un 10% l’import en la recollida de bolquers de 

les residències d’avis, a més a més de crear-se una nova ta-
rifa per aquelles activitats i serveis a les persones amb llars 
particulars. Cal destacar que la taxa de la Deixalleria passa 
de 21,35 a 35 euros, però és l’Ajuntament el que assumirà 
aquest cost de poc menys de 14 euros per habitatge i any.

En el torn d’intervencions, el regidor d’I-ERC, Ramon 
Vilageliu, va aplaudir la proposta del nou impost de recàr-
rec del 50% d’IBI en habitatges buits, amb l’objectiu de 
“treballar contra l’especulació immobiliària”. Referent al 
topall de 300 euros anuals en la bonificació d’instal·lació 
de plaques solars, Vilageliu va constatar-ho com “un pas en-
rere” en la possibilitat que “la gent de Santa Eulàlia se sumi 
a la pràctica de generar energies a casa seva”. La regidora 
de Ciutadans, Susana Barroso, va exposar una bateria de 
propostes que es podrien haver aplicat com, per exemple, 
el 50% del pagament de l’IBI per a persones per sota del 
nivell de la renda amb un màxim de 10 anys. “Cal que des 
de l’Ajuntament ajudem a les famílies, i ens trobem que els 
impostos a Santa Eulàlia són bastant elevats. Cal estudiar 
mètodes per tenir més ingressos sense haver de perjudicar 
el ciutadà”. Barroso també va especificar que els hi hagués 
agradat que comptessin amb el seu partit per tal d’aportar 
noves idees a les ordenances. El regidor de SER-CP, Abra-
ham Requena, va ressaltar la importància de les ordenances 
fiscals, destacant que el gruix dels ingressos de l’Ajuntament 
requeien sobre l’IBI, motiu pel qual tot havia d’estar molt 
ben estudiat “per tal d’ajudar el màxim de famílies de Santa 
Eulàlia”. Referent al topall en la bonificació de les plaques 
solars, Requena va recordar que ell ja havia advertit l’any 
passat que si no es feia un bon redactat de l’ordenança, 
això podria perjudicar greument les futures finances mu-
nicipals. “A dia d’avui, qualsevol veí del municipi pot fer 
una inversió de 289 euros i acollir-se a aquesta mesura amb 
un ajut del 50%”. Sobre l’impost dels pisos buits, Requena 
es va felicitar per l’aplicació de la mesura però va remarcar 
que “es podria haver fet molt abans”.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia aplicarà un
recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits
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Ens hem posat el xip!

M
edi Am

bient
de superar aquest 90% de cara a l’any que ve, 
per això hem establert un preu més econòmic 
de les bosses compostables que es poden trobar 
als comerços locals i que han tingut una molt 
bona acollida. Una altra dada que indica que 
estem anant pel bon camí és l’increment de vo-
luminosos a la deixalleria i la disminució dels 
abocaments incívics al carrer.

L’Ajuntament és conscient, però, que encara hi 
ha coses a millorar amb el porta a porta. És per 
això que hem volgut elaborar un llistat amb els er-
rors més comuns, que de ben segur ens ajudarà 
a acostar-nos cap a l’excel·lència d’un sistema de 
recollida d’escombraries que ja compta amb 200 
municipis a Catalunya que han implantat total o 
parcialment aquest sistema. Ens ajudes a millorar?

Fa poc més d’un any, Santa Eulàlia implantava 
per segona vegada en la història del municipi 
el porta a porta. Ho feia amb el vist i plau de 
tot l’arc municipal i el suport de més d’un 78% 
dels votants a través d’un procés participatiu. Els 
objectius immediats eren clars; reduir el rebuig 
i millorar els percentatges de recollida selecti-
va. Un any després, l’Ajuntament pot confirmar 
que, entre tots, ens hem posat el xip. Amb els 
contenidors al carrer, Santa Eulàlia tenia un 
percentatge de recollida selectiva al voltant del 
57%, mentre que amb el porta a porta la mit-
jana de gener a setembre de 2019 ha estat del 
89,51%. Una xifra que ens indica que els ciu-
tadans i ciutadanes ho estem fent molt bé. De 
fet, només tenim un 0,5% d’impropis a l’orgàni-
ca. Des de l’Ajuntament ens hem marcat el repte 

El porta a porta compleix el seu 
primer aniversari arribant al 90% 

de recollida selectiva
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1 Treure el cubell sense xip. És importat fer ús dels cubells 
que van identificats amb un xip per tal de fer una millor 

gestió del servei. Cada fracció s’ha de treure amb el cubell 
que correspon. Al cubell marró, l’orgànica, i les altres  
fraccions al cubell vermell el dia que toqui.

2      Treure l’orgànica amb bossa de plàstic.  
A l’hora de treure l’orgànica és important fer ús  

de les bosses compostables, a la venda a la ferreteria Poma, 
Vallès Distribucions, Supermercat Reyes i UNI home.  
Aquests establiments venen paquets de bosses  
de 7 litres a un preu econòmic fixat per l’Ajuntament.

Errors més comuns a Santa 
Eulàlia amb el porta a porta:

3          Portar els residus a un altre municipi. Si per qualsevol  
motiu no es pot fer ús del porta a porta, podeu contactar 

amb l’Ajuntament per tal que us facilitem una solució  
adequada a les vostres necessitats. El turisme de residus  
pot ser objecte de sanció.

4 Deixar bosses d’escombraries 
dins de les papereres de la 

via pública. Les papereres no són 
contenidors. Duent a terme aquesta 
pràctica perjudiquem a la resta de 
veïns i incomplim l’ordenança  
de residus.

6     Deixar el cubell fora de casa tot el dia. Un cop 
el residu ha estat recollit, hauríem d’entrar els 

cubells a casa. No fer-ho suposa un impacte visual i 
pot provocar incivisme.

5  Deixar residus als cubells que haurien 
d’anar a la Deixalleria. Hi ha objectes 

de plàstic o de vidre que pel seu volum 
el camió de recollida no els pot agafar. 
Aquests s’han de portar a la deixalleria. 
Alguns exemples més comuns són: cadires 
de plàstic, joguines, cubells de fregar, etc. 
Podeu consultar on va cada residu a la 
nostra pàgina web.
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O
bres i Serveis

Abans de finals d’any s’espera que s’iniciïn les obres 
d’adequació de l’antiga Biblioteca com a nou plató 
de Canal SET, projecte realitzat per l’arquitecte Rai-
mon Brustenga. Aquesta actuació tindrà una durada 
de 6 mesos i un cost aproximat de 108.000 euros. Des 
del Tornaveu 45 us podem avançar que el projecte 
intenta conjugar els requisits tècnics d’un plató de 
televisió i el respecte estètic de l’antic edifici. 

Com a dada curiosa, l’arquitecte va descobrir durant 
la  fase d’avantprojecte unes encavallades de fusta al 
sostre que s’han incorporat com a element impor-
tant a conservar i que expliquen la història construc-
tiva de l’edifici. 
Amb aquesta rehabilitació, la superfície quedarà dis-
tribuïda amb una sala diàfana destinada a plató, un 
altell i una zona d’accés i instal·lacions.

El passat 16 de setembre, l’Ajuntament de Santa Eulà- 
lia de Ronçana declarava deserta la licitació per a la 
reparació parcial de la fase 1 de l’equipament muni- 
cipal La Font del Rieral, en vistes que cap empresa 
constructora havia presentat alguna oferta. No és la 
primera vegada que succeeix aquest fet amb l’equipa-
ment ubicat al barri del Rieral. Cal recordar que el pas-
sat mes d’abril, la licitació per a les obres de reparació 
també es va declarar deserta per falta d’ofertes. El 
pressupost de l’obra està valorat en 315.498,73 euros, 
IVA inclòs, amb una previsió de durada del contracte 
de 7 mesos. A partir d’ara, l’Ajuntament de Santa Eu-
làlia mirarà les possibles alternatives per tal de seguir 
endavant amb el projecte de reparació d’aquest edi- 
fici, on en un procés negociat ja hi ha hagut em-
preses que han mostrat el seu interès.

La licitació de les obres de reparació 
de l’equipament municipal  

La Font del Rieral  
torna a quedar deserta

La restauració de l’antiga Biblioteca 
servirà com a nou espai de la televisió 
local de Santa Eulàlia

Canal SET 
disposarà d’un nou 
plató d’informatius
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La Fira de Nadal 2019 ja escalfa motors i ve carre-
gada de novetats. La més important és que passarà 
a celebrar-se només un dia, en comptes dels dos 
que habitualment es feia. La data escollida serà el 
diumenge 15 de desembre, de 9 del matí a 7 de la 
tarda. A més a més de les habituals parades amb 
productes, també hi haurà una pedalada popular, 
demostració d’oficis, un joc per a infants de buscar 
el tió, una vermutada, un dinar popular, un espai 
de tallers, una cantada de nadales i una xocolatada.

La Fira de Nadal d’enguany tindrà com organit- 
zador principal a Ronçana Comerç Actiu i comp-
tarà amb la col·laboració de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica. Si estàs interessat en posar una 
parada a la Fira encara hi ets a temps. Pots inscriu-
re’t de forma presencial a l’Ajuntament o a través 
de la nostra pàgina web www.ser.cat.

La 7a Festa del Pagès va tornar a celebrar la ma-
tança del porc, igual que fa 2 anys, en una nova 
trobada per rememorar les feines arrelades a la 
pagesia. La jornada va tenir lloc a la sala Muriel 
Casals de La Fàbrica, on des de primera hora del 
matí una desena de voluntaris van començar a tre-
ballar la carn d’un porc de 105 quilos vingut de 
l’escorxador. L’animal es va tallar, se li van treure 
les diferents peces, es va triturar la carn i es van fer 
les botifarres. Paral·lelament, durant el matí, es va 
preparar un esmorzar popular, on 150 comensals 
van poder gaudir d’un entrepà de botifarra.

La matinal també va comptar amb una trobada de 
tractors antics, organitzada per l’associació ‘Amics 
dels tractors d’època del Vallès’, amb vehicles 
vinguts de diferents pobles de la Vall del Tenes. 
Posteriorment, els 22 tractors aplegats al Pla de 
l’1 d’Octubre van completar una volta pel poble 
de Santa Eulàlia. Finalment, va tenir lloc un di-
nar popular amb la carn de porc tractada durant 
el matí. El dinar va comptar amb 150 comensals, 
que van degustar un plat d’amanida, carn a la 
brasa amb mongetes i cansalada, postres i be-
guda. Durant tota la jornada van passar per La 
Fàbrica més de 300 persones per commemorar 
aquesta festa organitzada des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica.

La ubicació serà el carrer Mare de Déu de la Salut i la plaça Onze de Setembre

Més de 300 persones passen per La 
Fàbrica per veure el procés d’elaboració 
de les carns i les botifarres

La Fira de Nadal torna a Santa Eulàlia 
el diumenge 15 de desembre

La 7a Festa del Pagès 
rememora la matança 
del porc i reuneix 
22 tractors antics

Procés d’elaboració de les botifarres.

Les parades nadalenques tornaran a donar color a la Fira de Nadal.





La 3a edició de la Santaka Zombie, 
organitzada gràcies als pressupostos participatius 
joves 2019, va reunir un centenar de persones 
per fer front a l’apocalipsi dels morts vivents. 
El mossèn del Casal Parroquial no va tenir tanta 
sort i va ser engolit per uns famolencs zombies.
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M
obilitat

Anna Caballero 
Entrevista a la tècnica de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia

Anna Caballero (25 anys) ha estudiat geografia i orde-
nació del territori. Fa dos anys es va incorporar a la 
regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament. Ha coliderat la 
implantació del TAD a Santa Eulàlia. 

Quina valoració fas del primer any del  TAD (Trans- 
port a la Demanda)?
Està funcionant molt bé, els serveis han anat aug-
mentant i la gent el coneix cada vegada més. La 
taxista que fa el servei està molt contenta i involu-
crada. Des de setembre de 2018 a gener de 2019 
vam fer una prova pilot que va tenir molt bona 
rebuda, fet que ens va permetre ampliar-ho fins 
a finals d’aquest any. De cara a l’any que ve està 
previst donar-li continuïtat.

En els primers 12 mesos es van superar els 2.600 
serveis del TAD. Quins són els usuaris potencials?
Principalment els nens de l’escola La Sagrera i 
l’institut La Vall del Tenes. L’escola Ronçana té el 
seu propi autobús, tot i que també hi ha infants 
d’aquest centre que també en fan ús. És un perfil 
d’usuari que sempre depèn d’algú i que ha do-
nat ajuda a molts pares, tant a la recollida com 
l’arribada a l’escola. Ara estem estudiant, conjun-
tament amb l’AMTU, la possibilitat d’incorporar 
un altre vehicle per tenir més oferta i una franja 
horària més flexible.

Quines novetats o millores està previst que s’incor-
porin al TAD?
L’AMTU està creant una aplicació que permetrà 
incorporar el concepte de transport flexible. En 
comptes de trucar a la centraleta, la gent podrà 
reservar des de l’aplicació. Està previst implan-
tar-ho a partir del proper mes de gener. Això per-
metrà, per exemple, tenir una previsió més fiable 
per tal d’aprofitar més totes les places del vehicle.

“El TAD cobreix bona part 
de les funcions que oferia 
el bus urbà a Santa Eulàlia”
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Teniu previst des de la regidoria incorporar noves 
parades?
Això dependrà sempre de la demanda i de les pe-
ticions que ens faci la gent. Per a l’Ajuntament no 
és cap despesa incorporar una parada més.

El TAD és molt més rentable que un bus urbà?
Econòmicament és molt més sostenible. El vehicle 
surt quan té demanda. Un bus urbà podria anar 
buit durant moltes hores, a més a més del combus-
tible que gasta. El TAD només fa el trajecte quan hi 
ha algú. En un futur, el TAD a Santa Eulàlia pot aca-
bar gestionant-se amb un mini bus, però ara mateix 
això no és viable. El TAD no es considera un trans-
port públic, sinó un de privat, però el servei que 
tenim implantant té l’avantatge que et ve a recollir 
a casa i et deixa a una de les parades ja fixades. Ara 
mateix, podem dir que el TAD cobreix bona part 
de les funcions que anteriorment oferia el bus urbà.

Parlem ara de l’E7. Un servei mancomunat que va 
creixent any a any.
Funciona molt bé i ha incrementat usuaris en 
els últims any, amb la incorporació de més ex-
pedicions, sobretot de baixada a Barcelona, on 
a les hores puntes hi ha molta afluència. Ara 
hem demanat a la Generalitat que ens posi noves 
marquesines en el tram de la carretera de Barce-
lona. Pel que fa al bus interurbà de Granollers, 
hem fet la petició de reajustar horaris, per tal que 
el bus passi 5 minuts abans d’entrar a l’institut en 
comptes dels 5 de després que ho està fent ara. 
Això permetria que els estudiants l’aprofitessin 
molt més. També estem negociant que per Lliçà 
d’Amunt i Santa Eulàlia passin el mateix número 
d’expedicions al dia, cosa que ara no és així.

Què me’n pots dir del funcionament del servei de 
la mobilitat de la gent gran i el Porta’m?
El primer fa servei només dimarts i dijous, amb un 
vehicle d’Apindep, on la gent gran i amb mobili-
tat reduïda pot desplaçar-se pel municipi de for-
ma gratuïta. Les parades estan senyalitzades amb 
cartells de color blau. La mitjana que en fa ús, a 
dia d’avui, és de 35 persones al mes. I del Porta’m, 
des de Serveis Socials s’està fent una gran feina, 
per ajudar-los a anar a la farmàcia, al CAP, a la per-
ruqueria o a comprar. Els usuaris estan molt con-
tents pel tracte que reben per part de la conducto-
ra, la Sandra. Aquest és un servei especial perquè 
el tracte amb les persones és fonamental.

Els ciutadans de Santa Eulàlia també tenen al seu 
servei el taxi del mercat.
Aquest servei es gestiona des de Promoció Eco- 
nòmica, i funciona com el bus de la gent gran, 
amb el mateix horari, però oferint servei els diss-
abtes de mercat al barri del Rieral. Hi ha molta 

gent gran que va al mercat que no té transport 
privat i és una manera d’acostar-los a comprar i 
tornar-los a casa.

Tens la sensació que Santa Eulàlia, degut a la seva 
gran dispersió de barris, s’ha hagut de reinventar 
creant serveis concrets per atendre l’oferta dels 
ciutadans?
Totalment. Un poble amb els mateixos habitants 
que Santa Eulàlia, però totalment compacte, seria 
molt més factible gestionar-hi un bus urbà. Aquí 
tenim 14 quilòmetres quadrats de municipi, amb 
urbanitzacions disperses i amb molts desnivells. 
No tindria sentit que un bus donés voltes per ur-
banitzacions on no hi puja ningú.

Us heu plantejat plans de mobilitat amb projectes 
de camins escolars per reduir la dependència res-
pecte a l’automòbil i els mitjans motoritzats?
Sí, està pensat fer algun camí escolar des de punts 
concrets del municipi, on els pares puguin estacion-
ar el vehicle i els nens puguin arribar al centre esco-
lar amb el mínim perill. Per exemple, a la Sagrera, 
que poguessin aparcar a la zona de l’església i els 
nens arribessin a l’escola de forma independent.

Està previst instal·lar algun punt de recàrrega de 
cotxes elèctrics al municipi?
S’ha demanat una subvenció per instal·lar aquest 
punt l’any que ve o bé entrarà per pressupost mu-
nicipal 2020. La idea inicial és instal·lar-lo a la car-
retera de Barcelona, a la zona del centre, pel Rie-
ral. El punt encara s’ha de concretar. Amb aquestes 
iniciatives incentivem moure’ns cap a una mobilitat 
més sostenible.

Com ha de ser la Santa Eulàlia del futur pel que fa 
a la mobilitat?
Que la gent deixés de desplaçar-se amb vehicle pri-
vat, però això és molt complicat per les grans exten-
sions que té el municipi. Aquest també és un poble 
dormitori, on molta gent s’ha de desplaçar a treba- 
llar fora del municipi. L’ús de la bicicleta a Santa Eu-
làlia és complicat, perquè hi ha molts pendents. Al 
barri del Rieral, per exemple, és factible desplaçar-
se amb bicicleta, però al barri de la Primavera és 
més complicat degut als seus pendents.

Un referent: Joan Manuel Soriano, professor 
de geografia física de la UAB.
Un bon tècnic de l’Ajuntament ha de: 
tenir en compte les necessitats dels ciutadans.
Santa Eulàlia en una paraula: verda.
Un lloc del poble on t’hi passaries hores: la font 
de la Figuera.
Una afició: viatjar.



El passat 15 de novembre, la sala Muriel Casals 
de La Fàbrica va acollir l’Assemblea Jove 2020, 
la quinzena edició d’aquests pressupostos par-
ticipatius per tal d’escollir les accions per dur a 
terme a Santa Eulàlia. Més de 80 joves van decidir 
democràticament com gestionar el pressupost 
de 15.000 euros, que va quedar repartit entre 16 
propostes, tres menys que l’any passat. Per a la 
franja de menors de 18 anys es van destinar 6.700 
euros, mentre que per a la franja de majors d’edat 
van ser-ne 8.300.

Entre les propostes escollides, la més votada va ser 
la Santaka Zombie amb 824 vots. Les novetats res-
pecte a anys anteriors van ser un cicle de cinema 
a La Fàbrica, un Santaka Got Talent, un curs de 
llenguatge de signes i un Oktoberfest. També va 
destacar el retorn de l’Artarreu després d’un any 
d’absència. No van faltar clàssics de l’Assemblea 
Jove com el Sarau de Primavera, el bus nit de Festa 
Major a Granollers, el torneig de futbol 7, l’esquia-
da jove o la Santaka Party.

Quinze anys 
en democràcia 
L’Assemblea Jove 2020 reparteix els 15.000 euros 
pressupostats entre 16 activitats
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Algunes de les activitats joves dutes a terme durant aquest 2019.

Activitats escollides Assemblea Jove 2020

Propostes menors 18 anys Pressupost Vots totals

Cicle de cinema a La Fàbrica 1.200 € 792
Bus nit de FM a Granollers 1.100 € 672
Torneig de futbol 7 300 € 644
Esquiada jove 300 € 626
Santaka party 300 € 570
Torneig de paintball 1.500 € 454
Santaka Got Talent 300 € 392
3x3 de bàsquet 400 € 361
Flúor party 500 € 361
Artarreu - Fira d’art jove 800 € 65

Propostes majors 18 anys Pressupost Vots totals

Santaka Zombie 2.500 € 824
Curs de llenguatge de signes 800 € 649
Nit de dj’s 1.500 € 635
Oktoberfest 800 € 607
Pícnic festival 1.800 € 563
Sarau de Primavera 900 € 500



Ja han passat uns quants mesos des de que la Festa 
Major 2019 va posar el seu punt i final. Uns 
dies d’alegria i diversió que ja formen part de 
la memòria col·lectiva del nostre poble. La colla 
dels Vermells es va proclamar vencedora del Joc 
dels Colors, en un final molt ajustat. Així doncs, 
el palmarès històric queda de la següent forma: 

Grocs 11, Blaus 6, Verds 4 i Vermells 4. Cal tenir en 
compte que la primera edició del Joc dels Colors, 
la de l’any 1996, el campionat va estar compartit 
entre els Grocs i els Blaus. I l’any que ve arriba el 
25è Joc dels Colors. Caldrà celebrar aquest primer 
quart de segle com cal, no? Santaeulaliencs i san-
taeulalienques, el mes de juliol ja és més a prop i 
el compte enrere per a la Festa Major 2020 ja ha 
començat. Que la festa no s’aturi!

La Festa Major 2019 
corona com a campions 
la colla dels Vermells

Fe
st

es

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: pregó de Festa Major, correfoc dels 
Diables de la Vall de Tenes, prova americana, ball dels avis, correaigua, 
concert de Strombers, prova Gran Musical i celebració dels Vermells 
com a campions de la 24a edició del Joc dels Colors.
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Quines mesures 
es poden dur 

a terme per millorar 
el civisme a 

Santa Eulàlia?

Quan parlem d’incivisme, automàtica-
ment pensem en papers al terra, entorns 
degradats i males relacions veïnals. L’inci-
visme provoca això, però aquests fets no 
són per si mateixos el problema a tractar. 
Podem -i tenim l’obligació- de fer accions 
reparatòries contra l’incivisme, però con-
siderem que en aquests temes només hi 
ha una via i és a llarg termini: l’educació. 
Els infants tenen el “súper-poder” d’edu-
car als pares (per exemple en reciclatge 
o canvi climàtic). Els adults estem anco-
rats en les nostres conviccions i som poc 
permeables. Per tant, hem d’educar els 
nostres infants en el civisme entès com el 
marc de relació veïnal i municipal que ens 
permet gaudir del nostre entorn. Educar 
en els drets i deures on els veïns tinguin 
dret a un espai municipal en condicions 
òptimes i tinguin, alhora, la necessitat i 
l’obligació social de fer respectar i cuidar 
aquest espai. Hem de reprendre el con-
cepte de poble com a espai segur i òptim 
per viure. Si deixem de sentir el municipi 
com una zona de residència i el convertim 
en una zona de vida, tindrem mitjà feina 
feta. El teixit associatiu en té molt a dir en 
aquest aspecte. A nivell transversal, crear 
sensació de pertinença. Quan pertanys a 
alguna cosa, poses en valor aquells béns 
o idees. Si et sents part d’una comunitat 
fas el possible perquè l’ordre i les bones 
maneres siguin la tònica general. Quan et 
sents exclòs no ho valores tant i aleshores, 
tot i que no destorbis la convivència, no 
t’hi sents proper. Com a representats de 
l’Ajuntament tenim l’obligació de gene-
rar espais de debat, de trobada, d’esbarjo 
i és en aquest entorn on el civisme aflora 
per si sol. Perquè el civisme, en el fons, no 
deixa de ser la voluntat de tots perquè les 
coses funcionin. Cal reprovar les accions 
incíviques, cal reparar els espais i tenir-ne 
cura, tenir un poble més net i amb mi-
llors instal·lacions... Però el civisme poc té 
a veure amb la capacitat econòmica d’un 
municipi, sinó més aviat amb el capital 
humà del mateix; i tot sigui dit, de capital 
humà, a Santa Eulàlia, n’anem sobrats!
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Sentit cívic i compromís.
 Qualsevol poble, qualsevol grup de per-
sones necessita avançar prenent conscièn-
cia del valor de la convivència i del respecte 
a la diversitat. Aquests valors genèrics, es-
sencials, es resumeixen en el concepte de 
civisme, com a contrari a la barbàrie i el 
campi qui pugui. En una societat com la 
nostra, el civisme exigeix aprofundir en 
un concepte previ: el sentit de comunitat 
cohesionada. És per això que pel que fa 
a l’espai públic, el civisme es centra en el 
respecte i la valorització de les coses com-
partides amb la resta de comunitat que, 
per definició, és complexa, multicultural, 
multireligiosa i multilingüe.
 A Santa Eulàlia de Ronçana, com a comu-
nitat que vol ser cohesionada i vol avançar 
conjuntament cap un futur més just i més 
equilibrat, el civisme ha de comportar una 
aposta concreta pels serveis que el muni- 
cipi genera pels que més els necessiten. En 
un primer pas, des de l’administració, per 
exemple cal un esforç contundent per la 
mobilitat entre barris i per accions que afa-
voreixin la presa de consciència col·lectiva 
sobre el és de tothom, que s’ha de cuidar 
com a propi i, en general, per la creació 
de xarxes de col·laboració entre el veïnat. 
 Així, les associacions de veïns i les enti-
tats han de ser la base de creació de cons- 
ciència cívica de protecció i de creació de 
lligams entre els membres de la comuni-
tat que volem ser. Per això, també ens cal 
avançar en projectes com el de “poble edu- 
cador” que accentua el valor de la solida- 
ritat i la cooperació o aprofundir en la ne-
cessitat d’esdevenir un poble net, cuidat, 
perquè el sentit cívic també es fa evident 
per la cura del nostre entorn. Només des 
del compromís personal podem activar un 
sentit cívic comú i més enllà de les orde-
nances sancionadores que barren el pas 
a actituds incíviques, ens cal una reflexió 
profunda i comuna sobre el valor de l’es-
pai comú i de la convivència respectuosa 
com a base del civisme que volem pel nos-
tre poble.

La palabra civismo proviene del latín “civis”, 
que significa “ciudadano”. El civismo se 
basa en el respeto hacia todos los miembros 
de la comunidad y hacia las cosas compar-
tidas. El coste que supone el incivismo para 
las arcas públicas siempre es muy elevado, 
impidiendo poder destinar esas partidas 
presupuestarias a otras necesidades del 
pueblo más acuciantes. Las instituciones 
deben de ser ejemplares y utilizar todos los 
medios a su disposición para fomentar el 
respeto y la tolerancia.Las pintadas, carteles 
o pegatinas con mensajes políticos inundan 
nuestras calles dando una sensación de de-
jadez, suciedad y de “aquí vale todo”. Nues-
tro municipio afortunadamente es plural y 
con este tipo de acciones sólo conseguimos 
crear crispación. La falta de papeleras y 
contenedores de reciclaje es otro problema 
importante que sufrimos en Santa Eulalia. 
Esto provoca que muchos vecinos deposi- 
ten las bolsas en el suelo, quedando al al-
cance de los animales y que su contenido 
quede esparcido finalmente por la calle. 
Esto es insalubre y da muy mala imagen de 
nuestro municipio. Desde Cs proponemos 
una serie de medidas para mejorar el civis-
mo y la limpieza en nuestro pueblo: La re-
alización de sesiones educativas enfocadas 
a los centros de educación de primaria y 
secundaria. Es fundamental que nuestros 
niños y jóvenes entiendan la importancia 
del reciclaje, la economía circular, el res-
peto por el medioambiente y, sobre todo, 
la necesidad de hacer un uso cívico y res-
petuoso de los espacios públicos de todos./
Utilizar los medios de información y redes 
sociales municipales para fomentar el civis-
mo, recordando el coste anual que dedi- 
camos a limpieza y reparación del mobi- 
liario urbano./Mejorar el “puerta a puerta”, 
aumentando el número de días de recogi-
da./Aumentar la plantilla de la policía local 
para luchar contra el vandalismo y mejorar 
la seguridad y disuadir la ocupación ilegal 
de viviendas./Promover una campaña para 
la recogida las deposiciones de animales. 
Además, de estudiar la posibilidad de crear 
zonas de ocio acotadas para perros./Exigir 
al gobierno que aplique correctamente las 
ordenanzas municipales, pues son uno de 
los pilares de la convivencia entre vecinos.

L’Ajuntament és el responsable de pro-
moure les conductes cíviques entre els veïns i 
veïnes del poble. És el responsable de què tot- 
hom pugui utilitzar l’espai públic amb igual-
tat de condicions i respecte per tothom. Al-
hora també és el responsable de què un cop 
finalitzi l’ús de l’espai públic, tot torni a la 
normalitat i es comprovi que la persona o en-
titat que n’ha sol·licitat l’ús, ho ha deixat tot 
correctament o ha retirat qualsevol objecte 
que provisionalment (amb l’autorització 
pertinent) ocupi l’espai públic.
 Per tal de poder regular la utilització de 
l’espai públic amb plenes garanties, l’Ajun-
tament ha de redactar una ordenança de 
civisme. Santa Eulàlia no en té, el que més 
se li apropa és l’ordenança de policia i bon 
govern, que ha quedat desfasada (modifica-
da per darrera vegada al 2004) i que com 
hem estat denunciant aquests darrers 4 
anys, encara multava en pessetes!
 Ja fa més de 3 anys que reclamem al govern 
actual que iniciï els tràmits per fer-la realitat, 
però a la vista constatem una vegada més que 
defuig de la seva responsabilitat.
 Tots els veïns de Santa Eulàlia veiem com 
habitualment, es fan campanyes polítiques 
al nostre municipi sense que consti una 
autorització prèvia, la qual comporta una 
data d’inici i final. La manca d’autorització 
municipal comporta la desconeixença de 
l’instal·lador, i per tant no es pot exigir 
que, un cop finalitzat el fet que la motiva, 
sigui retirada.
 La falta de regulació ha derivat en la 
col·locació d’aquests materials indiscrimi-
nadament en llocs tan inversemblants com a 
les calçades dels carrers, i als senyals de tràn-
sit amb el risc d’accidents. La falta d’obli- 
gatorietat de retirada al cap d’un temps, 
comporta la degradació progressiva dels 
materials i a la llarga embruta l’espai públic.
 Ningú pot apropiar-se de l’espai públic, 
atès que és un bé comú, i encara menys 
indefinidament. Per aquesta raó cal una 
correcta regulació que en garanteixi un 
bon ús, atès que la llibertat d’uns acaba on 
comença la dels altres i aquí és a on l’Ajun-
tament té un paper fonamental!!!
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Si encertes els enigmes que et plantegem, podràs guanyar un fantàstic xec valorat en 50 euros  
per comprar a qualsevol botiga de Ronçana Comerç Actiu. T’animes?! És molt fàcil, t’expliquem 
com fer-ho:

1. Segueix-nos al nostre compte d’Instagram (@ajstaeulalia)
2. Troba la ubicació de la fotografia amagada i penja-hi una foto etiquetant el nostre compte.
3. A la mateixa publicació, escriu el nom de les 5 fonts de la sopa de lletres i respon la pregunta històrica.  
4. Utilitza el hashtag #Tornaveu45.

Entre tots els encertants es farà un sorteig per decidir-ne el guanyador. Tens temps fins  
al 22 de desembre per enviar-nos les teves respostes.

Cerca el nom de 5 fonts de Santa Eulàlia en la 
següent sopa de lletres.

Sabries dir-nos el nom d’aquesta localització de 
Santa Eulàlia?

Pregunta històrica
Quin any es va fundar la Mancomunitat de la Vall del Tenes, dotant de serveis de forma comuna als 
pobles de Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall?

Fotografia amagada

Quant saps de Santa Eulàlia?

Sopa de lletres

 B X D E F G H X A M
 C M A C A B E O C E 
 A Y G L I R B A B L 
 H O F A G R B N R O
 E U E I A A R S U F
 E S T M G I F T N O 
 M A S R E U B A O T
 B I S I D R E I A S
 F I R E R I P R E I
 G A B I B  E L A A R
 P E N E D E S R E C



Organitza:

amb la cOl·labOració:




