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El 2020 serà, de ben segur, un any recordat per tot-
hom. El planeta sencer s’ha enfrontat a una pan-
dèmia global que no ha estat piadosa amb ningú i que 
ens ha obligat, en menor o major mesura, a canviar el 
nostre dia a dia. El gel hidroalcohòlic, les mascaretes 
i les PCRs han entrat en la nostra quotidianitat i ens 
hem vist forçats i forçades a incorporar aquestes 
noves rutines a l’anomenada nova normalitat.

L’estiu a Santa Eulàlia ha estat relativament tranquil, 
amb un nivell de contagis baix, tot i que hem hagut de 
renunciar a actes tan nostrats com la Festa Major, si 
més no, tal com la coneixíem fins ara. Hem viscut els 
últims mesos amb molta incertesa sobre el que pas-
saria i, de fet, aquesta realitat segueix present i sembla 
que hi haurem de conviure durant un temps més.

Desconeixem com podrem passar les festes de Na-
dal, de quina manera podrem acabar l’any i com 

començarem un 2021 que apunta igualment a 
incert. Quin balanç en farem d’aquest any? Tot 
i que molts de nosaltres tinguem ganes de deix-
ar el 2020 enrere, us encoratgem a buscar les co-
ses positives que ens han aportat aquests darrers 
mesos. Possiblement, alguns s’hauran unit més a 
la família, d’altres hauran après a valorar les pe-
tites coses del dia a dia, han decidit ser més soli- 
daris amb la comunitat o ara tenen una major 
consciència mediambiental.

Sigui com sigui, és probable que la majoria 
hàgim après a gestionar les nostres pors davant 
de tot el que comporta aquesta malaltia i a saber 
viure fora de la nostra zona de confort. Per això, 
volem acabar l’any amb optimisme i esperem re-
bre el 2021 amb energia i responsabilitat col·lec-
tiva perquè la crisi del coronavirus acabi al més 
aviat possible.
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Positius Sospitosos

Santa Eulàlia 166 1.432
Lliçà 

d’Amunt
368  2.814

Bigues 208 1.768

Lliçà de Vall 203 1.329

Total 945 7.343

Estiu tranquil, 
tardor calenta 
L’estiu del 2020 es presentava 
com un punt d’inflexió a nivell 
global. La temporada estival ge- 
nerava certa preocupació per 
la possibilitat que la població 
es relaxés davant el corona- 
virus. Afortunadament, Santa 
Eulàlia ha passat un estiu força 
tranquil, sense registrar pràc-
ticament contagis durant juny, 
juliol i agost. Tot i així, l’inici 
del curs escolar començava a 
ressonar amb incertesa i la se-
gona onada de contagis per 
Covid-19 semblava ser immi-
nent a tot el país. Parlem d’una 
tardor calenta per l’alt nombre 
de contagis registrats durant 
les últimes setmanes, els quals 
ens han abocat a l’aplicació de 
noves mesures restrictives i, de 
nou, a un futur molt incert.

Des del 19 d’octubre, el centre del Rieral va passar d’obrir a les tardes a fer-ho als matins. L’Institut 
Català de la Salut va informar que el nou horari seria de 8 a 15h i que les atencions fora d’aquest horari 
(dies laborables de 13 a 20h) es realitzaran al CAP de Bigues i Riells.

Queixa a l’ICS

El passat mes de juliol l’Institut Català de la Salut va 
decidir tancar el CAP de Santa Eulàlia. La versió que 
l’ICS va fer arribar a l’Ajuntament de manera oficial va 
ser, textualment, “poder oferir una millor atenció assis- 
tencial a la ciutadania”. Segons va poder saber l’Ajunta-
ment, la decisió responia a un possible cas de Covid-19 
entre el personal del centre d’atenció primària. 

El CAP del Rieral va romandre tancat del 28 de juliol 
al 6 d’agost, dies en què l’atenció del veïnat de Santa 
Eulàlia es va fer entre els CAPs de Bigues i Riells i Lliçà 
d’Amunt. Amb tot, el dia 5 d’agost l’equip de govern va 
adreçar una carta de queixa als responsables de l’àrea 
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut per 
mostrar la seva disconformitat amb el tancament del 
centre. També s’expressaven altres inquietuds com la 
falta de personal, la reducció de l’horari de visites o 
la desinformació entorn a la gestió del propi CAP. Els 
centres d’atenció primària son responsabilitat total del 
Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament 
no hi té cap mena de competència.

La Covid-19 i la seva evolució a Santa Eulàlia

 Salut
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Nou horari del CAP de Santa Eulàlia

*A dia 4 de novembre de 2020

La Covid-19 a la Vall del Tenes, en xifres 
Santa Eulàlia de Ronçana

166 Positius 

1.432 Sospitosos 

62 Sancions imposades  
per la Policia Local 

Consulta la carta de 
 queixa de l’Ajuntament  

a l’ICS.
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La Covid-19 i l’adaptació a l’anomenada nova normalitat també ha marcat l’inici del curs escolar 2020-2021. Les 
entrades i sortides esglaonades dels centres, la presa de temperatura i la desinfecció i el rentat de mans estan pre-
sents des del primer dia, així com l’ús de mascareta en tot moment des de 1r de Primària i la relació exclusiva amb 
els grups estables definits per a cada curs.

Inici d’un curs diferent 
als centres educatius del poble

Escola Bressol L’Alzina 

L’Escola Bressol L’Alzina ha registrat un lleu des- 
cens de les matriculacions aquest curs: el centre 
pels infants més menuts compta amb un total 
de 54 alumnes. Han pogut complir les ràtios 
establertes pel Departament d’Ensenyament, ja 
que, de fet, els grups s’han desdoblat per poder 
baixar el nombre d’alumnes a les aules.

Les famílies poden entrar per tres accessos 
diferents i els nens i nenes no coincideixen 
mai a les hores de pati, ja que el centre dispo-
sa d’espais suficients.

Escola Ronçana i Escola La Sagrera

Les dues escoles compten amb gairebé un to-
tal de 700 alumnes: 287 matriculats a l’Escola 
Ronçana i 417 a La Sagrera. Ambdues han 
hagut de reformular les classes per conver-
tir-les en grups estancs i procurar mantenir-se 
a la xifra de 20 alumnes per classe, tal com 
indica la ràtio.

A l’Escola Ronçana han hagut d’adaptar els 
accessos per comptar amb set entrades dife- 
rents i a La Sagrera s’han vist obligats a ocu-
par alguns espais comuns, com la sala de pro-
fessors, o disposar de més hores de pati per-
què els alumnes no coincidissin.

Institut La Vall del Tenes

L’Institut ha estrenat el seu primer curs sent 
titularitat del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. Al límit de la 
seva capacitat, els 620 alumnes s’han repar-
tit en classes que, en alguns casos, superen 
els 30 alumnes com marquen les ràtios. Les 
entrades i sortides es fan igualment esgla- 
onades per la porta principal.

Per la seva banda, els alumnes de Cicle For-
matiu s’han hagut d’instal·lar a l’edifici antic 
de l’Escola Ronçana, al Rieral.

Aportació extra de diners a les escoles 
de Primària per fer front a l’inici de curs

La Junta de Govern Local del passat 8 d’octubre va aprovar 
una aportació econòmica extra per les dues escoles de 
Primària del municipi per fer front a les despeses extraor-
dinàries en l’inici d’aquest curs. Concretament han estat 
2.200€ per l’Escola La Sagrera i 1.600€ per l’Escola Ron-
çana, a raó del nombre d’alumnes que té cada centre. El 
primer trimestre del 2021 està previst fer una aportació 
semblant a l’Institut La Vall del Tenes.

Tot l’alumnat de Santa Eulàlia dels 3 
als 17 anys (de P3 a 2n de Batxillerat), 
així com el personal docent i no do-
cent dels centres educatius, disposarà 
d’un estoig porta-mascaretes per guar-
dar-les de forma segura. L’Ajuntament 
ha repartit els porta-mascaretes a les es-
coles per a tot l’alumnat que estudia a 
les escoles municipals i a les cases per a 
l’alumnat resident a Santa Eulàlia que 
estudia fora del municipi. És un estoig 
hidròfug, confeccionat amb tela no 
teixida TNT. A més, inclou una franja 
blanca per poder-hi escriure el nom.

L’Ajuntament entrega 
un estoig porta-mascaretes 
a la comunitat educativa
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Estat d’execució del  
Pla Contra la Covid-19

El ple celebrat el 25 de juny va aprovar el Pla d’Acció contra els efectes de la pandèmia Covid-19 a Santa 
Eulàlia de Ronçana. Aquest pla està dotat pressupostàriament amb 127.522 euros i es concreta en 66 
mesures. D’aquestes, 24 són mesures d’emergència (dutes a terme des de l’inici de la pandèmia per la 
seva necessitat), per un import de 29.100 euros, i 42 són mesures de reconstrucció, per un import de 
98.422 euros.

Consulta el Pla Contra la Covid-19 
complet escanejant aquest codi QR 
o al web de l’Ajuntament.

Les accions de reconstrucció que ja s’han dut a 
terme son, per exemple, l’adaptació de la Fes-
ta Major, l’aportació econòmica a l’associació 
de comerciants o la cessió d’un espai municipal 
perquè s’hi puguin fer classes. La majoria d’actu-
acions, però, segueixen en execució: la promo-
ció del comerç local, la difusió específica de la 
informació relacionada amb la Covid-19 o l’ade-
quació d’espais públics a les noves necessitats de 
distanciament social.

Aquestes accions s’han agrupat en tres grans àm-
bits: social, de promoció econòmica i cultural i 
educatiu. Unes mesures que inclouen tots els bar-
ris, sectors econòmics, entitats i agents socials del 
municipi, amb l’objectiu de donar cobertura du-
rant el que resta d’any 2020 i bona part del 2021.

El Pla Contra la Covid-19 es manté en vigor i se-
gueix obert a les propostes de la ciutadania.

Socials
 D’emergència 
• Suport i atenció domiciliària a la gent gran

• Ajuts d’urgència social a les persones  
amb menys recursos

• Beques menjador

• Suport a la xarxa de voluntariat

• Flexibilització de pagament de taxes  
i impostos municipals

• Neteja i desinfecció de la via pública  
i equipaments municipals

• Campanya de comunicació i informació

 De reconstrucció
• Dotació bossa ajuts per habitatge

• Proporcionar equips de protecció 
 individual a qui faci ús dels  

equipaments municipals

• Difusió del Pla d’Acció amb una petita  
campanya de comunicació

• Servei seguiment telefònic taller  
qualitat vida i memòria

• Suport i servei a la gent gran

• Suport a entitats de benestar social 
i a iniciatives solidàries

15%
Accions de reconstrucció 
pendents

20% 
Accions de reconstrucció 
en execució

24%
Accions d’emergència fetes 

o en execució 

 7%
Accions de reconstrucció 

dutes a terme  

Accions

De promoció econòmica
 D’emergència 
• Promoció i adaptació del mercat setmanal  

i de la fira Lliga’t a la terra

 De reconstrucció
• Bonificació del cost d’ocupació de via 

pública per les terrasses dels bars i 
restaurants

• Adquisició d’equips de protecció individual 
pels comerços i serveis locals

• Campanya de sensibilització  
i potenciació del comerç local

• Impuls del mercat setmanal  
amb productors locals

Culturals i educatives
 D’emergència 
• Facilitar la continuïtat del curs escolar  

des de casa

• Suport psicològic

• Exempció de quotes

 De reconstrucció
• Ampliar el servei Aula Oberta Familiar

• Recerca i cessió d’espais per a alumnat  
de primària i secundària

• Pla d’activitats per a l’estiu
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Santa Eulàlia lidera 
la recollida selectiva 
de residus al Vallès 
amb un 91%
A nivell de Catalunya, se situa 
com el segon millor municipi en 
nombre d’habitants i el novè en 
el total del rànquing
L’Agència de Residus de Catalunya ha fet 
públiques les dades de recollida selectiva 
d’escombraries de l’any 2019. Les dades 
confirmen que Santa Eulàlia de Ronçana és 
el municipi del Vallès Oriental amb un ma-
jor percentatge de recollida selectiva, amb 
un 90,99%. En percentatge de recollida neta 
-aquella en la qual no es tenen en compte 
els impropis-, l’únic municipi pel damunt de 
Santa Eulàlia és Sant Esteve de Palautordera. 

A nivell de Catalunya, el nostre municipi se 
situa en el novè lloc de la classificació. Tot 
i així, tenint en compte el nombre d’habi- 
tants, Santa Eulàlia ocupa el segon lloc per 
darrere de Matadepera. Cal destacar que 
tots els municipis que encapçalen el “top 10” 
tenen el sistema de recollida Porta a Porta.

 Santa Eulàlia 109 plaques
Vallès Oriental 538 plaques

 Total  20% de les plaques

Líders, també, 
en energia solar
Santa Eulàlia és el municipi català 
amb més penetració d’autogeneració 
solar, amb 12 instal·lacions per cada 
1.000 habitants
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha estrenat recent-
ment l’Observatori de l’Autoconsum de Catalunya, que 
analitza les instal·lacions d’autogeneració d’energia ins-
tal·lades arreu del país. L’organisme registra un total de 
gairebé 5.000 instal·lacions fotovoltaiques a tot Catalun-
ya. El Vallès Oriental és una de les comarques amb major 
nombre de plaques solars instal·lades, 538. Santa Eulàlia, 
al seu torn, registra un 20% de les instal·lacions de la co-
marca, superant el centenar, si considerem les plaques 
solars instal·lades el 2020. Això ens converteix en el mu-
nicipi català amb més penetració d’autogeneració solar, 
amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants, i el cinquè 
en nombre d’instal·lacions totals.

Un dels fets que ha motivat l’increment d’instal·lacions a 
Santa Eulàlia ha estat la bonificació del 50% de l’IBI du-
rant tres anys, fins a 300 euros, que va promoure l’Ajun-
tament en les Ordenances Fiscals del 2019. Des de lla-
vors, cada trimestre hi ha hagut de mitjana un increment 
d’ins-tal·lacions particulars del 72%.

Calendari Porta a porta
Festes de Nadal*

M
ed

i A
m

bi
en

t

Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. Ds. DG.

21 22
Orgànica 
Paper 
i cartró

23 
Resta  
i Vidre

24 25
Orgànica
Envasos

26 27 
Orgànica
Envasos

28 29 
Orgànica 
Paper 
i cartró

30 
Resta  
i Vidre

31 01 
Orgànica
Envasos

02 03 
Orgànica
Envasos

04 05 06 
Orgànica
Envasos

07  
Resta  
i Vidre

08 
Orgànica
Envasos

09 10 
Orgànica
Envasos

* 21/12/2020 - 10/01/2021
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Entrevista

Lourdes Bassa Aragay 
Entrevista a la psicòloga municipal de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia

La Lourdes és de Granollers de tota la vida. Llicenciada en 
Psicologia, amb especialitat clínica infantil i escolar, compta 
amb un postgrau en Programació Neurolingüística.

Quan vas començar a treballar a l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia?
Al novembre de 1992, aquest mes fa 29 anys. Se’m 
posen els pèls de punta! I aquí m’he quedat, per-
què m’hi sento a gust.

En què consisteix la feina d’una psicòloga munici-
pal? I la teva en concret?
En un Ajuntament, el psicòleg pot treballar dife-
rents àmbits: social, educatiu, clínic... En el meu 
cas, la meva feina està vinculada a l’àrea d’edu-
cació a les dues escoles de Primària i l’Escola Bres-
sol. D’altra banda, participo i coordino diferents 
projectes com l’Aula Oberta Familiar, el conveni 
entre el Centre de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç (CDIAP) i l’Escola Bressol, el pro-
jecte Lecxit conjuntament amb la Biblioteca, etc. 
Malauradament, alguns d’aquests projectes encara 
no s’han pogut posar en marxa aquest curs, però 
estem mirant com els podem reinventar.

A quantes persones s’atén des d’aquest servei?
És un servei que, directa o indirectament, reben 
tots els infants de les escoles del poble en dife-
rents graus d’atenció. Hi ha una gran part basa-
da en intervencions grupals amb tot un treball de 
prevenció, assessorament a famílies, orientació a 
mestres... Per tant, jo diria que arriba a tota la co-
munitat educativa, perquè és una intervenció molt 
plural i molt integrada en les escoles.

En quins casos individuals intervens com a psicò- 
loga municipal? 
Quan hi ha algun patiment emocional, en temes 
de conflictes, situacions d’assetjament, quan hi 
ha rebuig o falta d’integració d’un alumne dins el 
grup classe... Els tipus d’intervencions que es fan 
son molt variats.

Amb la crisi de la Covid-19, has vist que les neces-
sitats d’aquestes persones han canviat?
El que està clar és que l’impacte de la Covid-19 
en la societat, i sobretot en els infants, és evident, 
no ha deixat a ningú indiferent. En els infants hi 
ha més malestar, irritabilitat, més pors, més an-
goixes... D’alguna manera, el fet de desconèixer 
què pot passar i quan acabarà tot genera pati-
ment i desconfiança; la genera en les famílies i, 
de retruc, en els infants. En aquest moment les 
famílies requereixen més que mai ser escoltades, 
sentir-se acompanyades, i en aquest moment els 
professionals, ja sigui els mestres, els educadors o 
els monitors, tenen un paper essencial per soste-
nir tots aquests malestars i ajudar a gestionar totes 
aquestes emocions negatives que han anat sorgint 
arran de la pandèmia.

Quines conseqüències creus que pot tenir la situ-
ació actual en la ciutadania?
Algunes estan vinculades a l’economia: el fet de 
patir una davallada dels ingressos o l’augment de 
l’atur genera un patiment i un malestar que van 
més enllà i que afecta a nivell social. Volia donar, 
però, un punt d’optimisme: hem après moltes co-
ses d’aquesta pandèmia i que son conseqüències 

“Hem de ser positius i veure que d’aquesta pandèmia 
també en podem treure oportunitats”
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positives. Penso que ens està ajudant a reafirmar 
valors com la solidaritat, el compromís social i la 
consciència ciutadana. També ens està ajudant a 
reprendre aspectes socials com enfortir els lligams 
amb la família. Ens està connectant més amb la 
natura, a fer més esport i que, en definitiva, la 
pandèmia ens està fent més forts, més capaços 
d’adaptar-nos als canvis i de superar les situacions 
d’adversitat. Ens està traient de la zona de confort. 
Conseqüències negatives és evident que n’hi ha, i 
ens estan afectant, però hem de ser positius i veure 
que d’aquesta pandèmia també en podem treure 
oportunitats.

Quins col·lectius penses que son els més vulnerables?
Si parlem a nivell psicològic, no parlem de col·lec-
tius, sinó de persones. La persona més vulnerable 
seria aquella que no sap gestionar bé les seves emo-
cions, que té dificultat per adaptar-se als canvis, 
que és poc capaç d’afrontar situacions adverses...

Creus que hi ha estigma envers les teràpies psi-
cològiques? Que son un tabú?
Des de la meva experiència a les escoles ho veig 
menys, això. Cada vegada es veu com una cosa més 
normal. Anar al psicòleg és anar amb algú que t’aju-
di a solucionar una situació o un conflicte que es-
tàs tenint; és una cosa temporal. Jo sempre poso el 
paral·lelisme següent: el psicòleg és com dur bastó. 
Si et fas mal a una cama, necessitaràs un bastó du-
rant un temps per ajudar-te a caminar. El mateix 
passa amb les teràpies psicològiques, son un bastó 
que podem anar agafant i deixant segons neces-
sitem ajuda per tirar endavant una situació que ens 
supera o que no sabem solucionar nosaltres sols.
S’estan prenent les mesures adequades (des del 
Govern central i de la Generalitat) per abordar les 
necessitats de la societat en l’àmbit psicològic?
La salut mental és la gran oblidada dels serveis de 
salut i de l’administració en general. En aquest 
sentit val a dir que les administracions locals son 
les més sensibles en aquests aspectes, ja que son 
les més properes a la ciutadania. Aquesta pan-
dèmia ens ha de servir d’aprenentatge per valorar 
la importància d’invertir més en salut mental. El 
benestar emocional és vital per sobreviure a situa-
cions adverses. Sense una bona xarxa pública que 
cobreixi aquestes necessitats psicològiques de la 
població, aquest benestar és més complicat.

Com ha estat l’inici d’aquest peculiar curs escolar 
2020-2021 a Santa Eulàlia?
No ha estat un inici de curs fàcil. D’una banda 
perquè les indicacions i protocols a seguir des 
de l’administració no han estat clars i s’han anat 
modificant, de vegades sense massa sentit. I d’al-
tra banda perquè hi ha moltes famílies amb pors i 
desconfiances cap aquest escenari escolar tan dif-

erent que ens hem trobat. S’ha fet un gran esforç 
per part de tota la comunitat educativa per poder 
iniciar el curs salvant tots els obstacles, per poder 
donar suport i contenir les angoixes de les famílies 
i també per atendre les necessitats dels infants. La 
feina no s’ha acabat, ens espera un curs diferent i 
complicat, però ens en sortirem!

Quin acompanyament han de fer les famílies als 
infants en aquesta nova normalitat?
Les famílies, juntament amb els educadors i els mes-
tres, tenen un paper cabdal per ajudar la canalla a 
afrontar aquesta nova realitat. És important que les 
mares i pares mostrin una postura ferma i segura i 
donin un missatge de “control de la situació”, que no 
vol dir frivolitzar i fer veure que no passa res. I el més 
important: no és dolent tenir por davant de la incer-
tesa del que pot passar. Aquesta emoció no ens ha de 
paralitzar, sinó al contrari, ens ha de donar força per 
tirar endavant. En definitiva, la família ha d’acompa-
nyar als seus infants creant espais de confiança, on el 
diàleg i la comunicació flueixin, i ajudant en la gestió 
positiva de les emocions que vagin sorgint.

Com veus el futur del servei de psicologia munici-
pal a Santa Eulàlia?
D’entrada voldria agrair l’aposta que ha fet l’Ajun-
tament per donar suport i mantenir aquest servei. 
No tots els municipis disposen de psicologia mu-
nicipal. El futur passa per potenciar i ampliar el 
servei per poder arribar a més àmbits, més enllà de 
l’educatiu, i per això calen més recursos.

Més personal
Un referent: 
Rafael Bisquerra, catedràtic d’orientació 
psicopedagògica de la UB.

Un bon tècnic/a de l’Ajuntament ha de:
saber gestionar tècnicament la seva àrea i ha 
de ser una persona compromesa socialment.

Santa Eulàlia en una paraula:  
no sabria triar entre oberta i acollidora.

Un lloc del poble on t’hi passaries hores: 
camí fluvial del Riu Tenes.

Una afició: 
caminar per la muntanya i llegir.
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Transformació de l’antiga Biblioteca  
en espai audiovisual 
Estat: finalitzat
Cost: 111.463,63 euros
Obra i instal·lacions: 108.741,23 euros
Direcció d’obra: 2.722,50 euros
Finançament: 
84.000 euros de préstec
27.201,32 euros de subvenció  
de la Diputació de Barcelona
262,41 euros de recursos propis

Construcció del col·lector  
d’aigües residuals del Torrent  
de les Tres Pedres
Estat: en execució
Cost: 1.474.868,52 euros
Finançament:
1.086.628,40 euros de subvenció  
de la Diputació de Barcelona
388.240,12 euros de subvenció  
de l’Agència Catalana de l’Aigua

Reforma de l’edifici municipal  
Font del Rieral
Estat: en execució,  
finalitza el primer trimestre de 2021
Cost: 348.074,70 euros
Redacció de l’avantprojecte (2017): 3.083,80 euros 
Cales (any 2018): 1.445,95 euros
Projecte executiu (any 2018): 18.498,15 euros
Obra (any 2020): 315.498,75 euros
Direcció d’obra: 9.548,77 euros
Finançament: 
240.000 euros de la indemnització  
pels defectes de construcció
108.074,70 euros de préstec

Instal·lació d’un punt de recàrrega  
per vehicles elèctrics
Estat: execució a finals d’any
Cost previst: 41.577,28 euros
Finançament: 
11.577,28 euros de subvenció de la Generalitat
30.000 euros de recursos propis

Millores del Porta a Porta
Estat: en execució
Cost previst: 12.731,94 euros
Finançament: recursos propis

Estat d’execució de les 
obres més destacades  
del pressupost 2020

Construcció de la vorera entre  
els barris de Sant Isidre i la Campinya
Estat: en licitació
Pressupost base de licitació: 58.468,78 euros
Finançament: recursos propis

Les tres obres més importants d’enguany 
son la construcció del nou espai audiovisual a 
l’antiga Biblioteca, la construcció del col·lector 
d’aigües residuals del Torrent de les Tres 
Pdres i la reforma de l’edifici municipal Font 
del Rieral, que finalitzarà el primer trimestre 
de 2021.
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Enllumenat
Estat: en execució
Cost màxim previst: 45.000 euros
Finançament: recursos propis

Arranjament i manteniment  
de paviments i asfalts
Estat: en licitació
Pressupost base de licitació: 136.725,64 euros
Finançament: recursos propis

Pacificació de la zona de la sala
Estat: en execució
Cost: 3.800 euros 
Finançament: recursos propis

Pavimentació de la vorera exterior  
del pati de l’Escola Bressol L’Alzina
Estat: finalitzat
Cost: 6.767,53 euros
Finançament: recursos propis

Millora de la vorera de la Carretera 
de Barcelona amb el carrer Pi Gros
Estat: finalitzat
Cost: 13.767,98 euros
Finançament: recursos propis

Decidim!
La Regidoria de Participació Ciutadana estrena 
la plataforma participativa Decidim. Aquesta 
eina permetrà a l’Ajuntament posar en marxa 
accions de participació ciutadana d’una manera 
molt més senzilla i directa. El Decidim estarà 
operatiu a finals d’any, coincidint amb el tret  
de sortida del primer procés participatiu  
de la legislatura, i es trobarà dins el web  
de l’Ajuntament.

Reforma de l’edifici d’Educació  
Infantil de l’Escola Ronçana
Estat: finalitzat
Cost: 28.586,40 euros
Finançament: recursos propis

Col·locació de clapetes als embornals 
del carrer Mare de Déu de la salut per 
evitar la sortida de les males olors
Estat: execució a finals d’any
Cost: 3.570 euros
Finançament: recursos propis





Les obres de reforma de la coberta de  
La Font del Rieral avancen a bon ritme
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La Fàbrica celebra els seus 20 anys d’existència
Aquest 2020 se celebren els 20 anys de la inauguració del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. Ubicada 
a les antigues instal·lacions de la fàbrica tèxtil Ferrer, La Fàbrica ha esdevingut seu d’entitats, del 
Casal d’Avis, col·legi electoral i escenari d’innumerables actes culturals i festius del municipi.  
Actualment és un dels equipaments municipals amb major afluència de públic de tot el poble, arribant a 
comptabilitzar més de 3.000 persones en un sol cap de setmana farcit d’activitats.

Santa Eulàlia, municipi compromès 
amb la cultura segura
Santa Eulàlia s’ha declarat municipi compromès amb la cultura segura. Així ho va acordar el ple 
de l’Ajuntament el passat mes de setembre. En la moció es donava suport també al moviment 
Alerta Vermella, promogut pel sector d’empreses dels esdeveniments i els espectacles. En aquest 
sentit, fem un repàs dels actes culturals que s’han dut a terme aquest 2020 a Santa Eulàlia:

A més, si la situació  
ho permet, estan previstos  
altres actes culturals des 
d’ara i fins que acabi l’any:

1 Activitats i espectacles infantils i familiars 
5 Tallers i xerrades 
1 Activitats i espectacles musicals 
4 Clubs de lectura
Premis Tardor
Fira d’Art Jove

85 
Activitats

Cursos 
trimestrals: 

5 temàtiques

9è Concurs de 
Punts de Llibre

11è Certamen 
Literari de 
Relat Breu

Diada 11 de 
Setembre

Flama del Canigó Activitats durant 
el confinament

Exposicions

14

Clubs de lectura Activitats infantils 
i familiars

Espectacles  
musicals

Tallers i xerrades Cursos i tallers 
anuals: 14 
temàtiques

11 8 10 14

5

16

3
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Les Festes més 
atípiques

La pandèmia ha obligat a suspendre la majo-
ria de Festes i actes previstos per aquest any. 
Tot i així, alguns s’han hagut de reinventar i 
s’han pogut celebrar seguint les mesures de 
seguretat, però de forma diferent a com els 
coneixíem fins ara. Per exemple la Festa Ma-
jor s’ha convertit en la iniciativa “Festa Major 
tot l’any”, amb la qual l’Ajuntament ha reu- 
bicat tots els actes, espectacles i concerts de 
la Festa Major d’estiu al llarg de tot l’any.

Reis

Festa Major  
tot l’any

Calçotada popular

Carnaval

Les festes  
que s’han pogut  

celebrar aquest any.

Fe
st

es
De dalt a baix i d’esquerra a dreta:  
el taller de trapezi, l’espectacle infantil, JazzVermut i la competició de minitennis.
Fotografia: Àngel Bravo
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oció econòm

ica

La Covid-19 posa l’economia local  
en el punt de mira

La Fira del Tomàquet i la 
Festa del Pagès, al 2021

La Covid-19 no ha passat desaper- 
cebuda en cap dels àmbits, tampoc 
en la promoció econòmica i del 
municipi. Enguany, la Fira del To-
màquet del Vallès i la Festa del Pa- 
gès n’han patit les conseqüències i 
s’han vist ajornades fins l’any vinent. 

D’una banda, la Fira del Tomàquet 
s’ha vist afectada pel fong míldiu, 
que va afectar les tomaqueres i va 
reduir dràsticament la collita. A 
més a més, el fet d’intentar fer la 
fira el mes de setembre va provo-
car que un gran nombre dels pro-
ductors que assistien a l’esdeveni-
ment declinessin la seva presència. 
Així doncs, haurem d’esperar al 
2021 per poder gaudir de nou 
dels tomàquets vallesans. Ajun-
tament, Consell Comarcal i les 
entitats organitzadores de la fira 
ja treballen en la propera edició, 
que ja es presenta amb novetats 
respecte a les anteriors.

Per altra banda, la Festa del Pagès 
també s’ha hagut d’ajornar fins 
la tardor vinent. El motiu prin-
cipal és la situació sanitària i les 
mesures restrictives que es regis- 
traven aquesta tardor. Aquest 
2020, la Festa del Pagès arribava 
a la seva 8a edició i girava entorn 
de l’avellana, un dels productes 
més preuats de l’agricultura de 
Santa Eulàlia. Des de la regidoria 
de Promoció Econòmica ja s’està 
treballant per reeditar-la el 2021.

Ajuts econòmics per comerços i serveis

Des de l’àrea de Promoció Econòmica i dins del Pla d’Acció Co-
vid-19, es destinaran 15.000 euros en ajuts econòmics per comerços 
o serveis afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19.

L’objecte de l’ajut anirà destinat al pagament del lloguer del local i 
als subministraments dels serveis bàsics necessaris per la realització 
de l’activitat econòmica. Properament es faran públiques les bases 
per acollir-se a aquest ajut.

També està previst fer una rebaixa del 16% en la taxa de residus 
comercials de l’any 2021 adreçat als comerços i empreses que 
han hagut de tancar.

Santa Eulàlia estrena una nova guia comercial

Aquest passat octubre s’ha estrenat al web i l’app de l’Ajuntament 
una nova guia comercial. Aquesta acció, recollida dins el Pla d’Ac-
ció contra la Covid-19, s’ha tirat endavant des de les regidories de 
Promoció Econòmica i de Comunicació. En aquest nou directori, 
cada empresa, comerç o persona autònoma pot donar-se d’alta de 
manera independent, creant-se un usuari propi des d’on gestionar 
la fitxa del seu negoci. Aquest sistema permet que cada persona 
usuària pugui posar molta més informació i actualitzar-la sempre 
que sigui necessari. Encara no hi esteu donats d’alta?

La 8a edició dels Premis 
Tardor queda a l’aire

Els Premis Tardor 2020 havien 
de celebrar-se aquest proper 28 
de novembre en un format mixt 
entre el directe i la televisió. En 
concret, el públic presencial al 
Centre Cívic La Fàbrica havien 
de ser únicament les persones 
nominades. Enregistrat en un fals 
directe, tot Santa Eulàlia seguiria 
els Premis Tardor a través de Ca-
nal SET el mateix dia 28.

Ara, però, la duresa de la situa- 
ció sanitària ha fet que l’organit- 

zació – Canal SET, Ronçana 
Comerç Actiu i l’Ajuntament 
– es decidís per suspendre la 
gala d’enguany. La propera cita 
en el calendari podria ser la 
primavera del 2021, on s’inten-
tarà celebrar la gala i entregar 
els guardons corresponents al 
2020. Així doncs, totes aquelles 
propostes fetes a l’enquesta es 
mantenen per més endavant. 
De no ser possible, la 8a edició 
dels Premis Tardor seria al no-
vembre de 2021.       



Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia

L’@ajsantaeulalia se suma al Dia Internacional de l’Orgull #LGTBI+ pen-

jant pancartes al poble, amb la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó 

del consistori i pintant el pas de zebra del davant de l’Ajuntament.

La TAKA Punt Jove @LaTAKAjove

El jovent de #SantaEulàliadeRonçana d’entre 14 i 30 anys estan convi-

dats a participar en la 16a Assemblea Jove. Enguany, degut a la situ-

ació sanitària, l’Assemblea Jove tindrà lloc al gener. Participa-hi!

Policia Local
La Policia Local de #SantaEulàliadeRonçana incauta haixix i marihuana 

en diversos espais del municipi. Es van denunciar 10 joves, 5 de Santa 

Eulàlia i 5 de municipis veïns, per #tinençadedrogues

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia

L’@ajstaeulalia demana un estudi de seguretat viària a la Diputació de 

Barcelona per analitzar la mobilitat de la carretera de Barcelona entre 

els carrers Pi Gros i Sant Joan Bosco. #mobilitat #seguretat

Canal Set @CanalSET 

@CanalSET arrenca la seva 30a temporada d’emissions regulars. El 

passat octubre el Casal d’Avis també va celebrar el seu 30è aniversari. 

#fites #comunicació #gentgran

Esports
Marc Brustenga es proclama Campió de Catalunya Elit Sub23 

per tercera vegada en la 3a edició del #MemorialPereVilardebò 

el passat agost. #esports 

Santa Eulàlia en 6 tuits
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Quins Objectius de  
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) s’hauria de marcar el 

poble de Santa Eulàlia  
a nivell local?

L’any 2015 es van establir un conjunt d’ob- 
jectius globals per tal d’erradicar la pobresa, 
protegir el planeta i assegurar la prosperitat 
econòmica i social, en el que es coneix com 
l’Agenda del Desenvolupament Sostenible. 
Cinc anys després, en paraules del propi 
Secretari General de la ONU, encara estem 
molt lluny dels objectius. Per a canviar aquest 
rumb és indispensable l’acció multinivell, des 
de la societat civil fins les diferents esferes de 
govern. En aquest punt ens hem de plantejar 
quin és l’encaix de Santa Eulàlia en aquest 
projecte. És evident que cal ser realistes i as-
sumir que titulars com “fi de la pobresa” o 
“pau, justícia i institucions sòlides” són molt 
ambiciosos per un poble com el nostre. 
Ara bé, és importantíssim que tots aportem 
el nostre grau de sorra, des de les adminis-
tracions però també des del nostre dia a dia. 
Sense ser-ne excessivament conscients, els 
ODS formen part de la política local i les ac-
tuacions de qualsevol administració. En un 
municipi històricament lligat al món agrícola 
i l’entorn natural, un ODS com el 15, que fa 
referència a la gestió sostenible del medi i la 
vida dels ecosistemes, és inherent a la política 
ambiental i alhora econòmica. Precisament 
en aquests àmbits hi té un rol capital l’apli-
cació d’una política com la del porta a porta. 
Política que, per cert, té impacte en gran part 
de les metes relatives a l’ODS 13 sobre acció 
per combatre el canvi climàtic. Evidentment, 
un objectiu com el de “ciutats i comunitats 
sostenibles” (ODS 11) ha de ser a l’horitzó de 
Santa Eulàlia i seguir apostant per un model 
de mobilitat sostenible i de comerç proper i 
de qualitat. L’Agenda de Desenvolupament 
Sostenible és un projecte transversal en el 
qual tothom, d’alguna manera o altra, s’ha 
de poder emmirallar. És importantíssim, 
però, ser capaços de donar-hi el nostre con-
text i poder empènyer des de Santa Eulàlia 
cap al futur que volem.
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En genèric, els 17 Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS), han d’impregnar 
tota l’acció política de cada poble i país per-
què la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’ed-
ucació, les desigualtats, la inclusió, la pros-
peritat econòmica, la protecció del planeta, 
la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i 
els territoris, l’energia, el consum i la pro-
ducció sostenibles i la governança són qües-
tions que interpel·len tothom i a tots niv-
ells. A Catalunya el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sotenible té, entre altres 
funcions, vetllar pel compliment d’aquests 
objectius mentre que al nostre poble hauria 
de ser el Consell de Medi Ambient qui en 
tingués cura. 
Per tant, com a pas previ cal tornar a convo-
car aquest Consell: des de l’inici d’aquesta 
legislatura no ha tornat a trobar-se per cus-
todiar les accions proposades.
I per iniciar les seves activitats de nou, 
caldria establir els compromisos polítics, 
normatives i recursos necessaris per garan-
tir reduccions de gasos d’efecte hivernacle 
a Santa Eulàlia de Ronçana per arribar al 
balanç net zero no més tard de 2040 i si pot 
ser abans de 2035, així com aturar la pèr-
dua de la biodiversitat i restaurar els ecosis-
temes, única resposta possible per evitar un 
col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs 
l’humà. 
També, i en coordinació amb els municipis 
que integren la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, proposem recuperar el servei d’auto-
bús municipal del qual va gaudir la població 
de Santa Eulàlia en el passat i del qual dis-
posen els habitants dels municipis veïns, al-
hora que també ens sembla molt important 
instal·lar punts de recàrrega ràpida de vehi-
cles elèctrics a la via pública.
Com a marc general en sembla que hauríem 
de garantir que les entitats bancàries amb 
les quals opera l’Ajuntament no estan vin-
culades a empreses i fons que inverteixin en 
combustibles fòssils i, també, elaborar un pla 
de foment de la biodiversitat a Santa Eulàlia.

L’Assemblea  de Nacions Unides va aprovar 
l’any 2015,  l’Agenda 2030 de ODS universal-
ment aplicables a tots els països. I fan referèn-
cia a tres importants àreas: social, econòmica 
i  mediambiental.  
En el darrer any, Santa Eulàlia de Ronçana 
s’ha situat en una taxa d’atur d’un 12,54% 
(408 aturats), en conseqüència, elaborar un 
Pla d’ocupació, a nivell municipal, que aju-
di als aturats a trobar un treball digne, ha de 
ser una meta fonamental per a tots els partits 
polítics. 
Cs proposar donar als petits comerços i a les 
empreses del polígon industrial, eines i/o 
ajudes per facilitar la contractació dels habi- 
tants de la població,comportant un creixe-
ment econòmic important i una disminució 
de la taxa d’atur. Promocionar la nostra 
ramaderia i agricultura,fomentant el cultiu 
ecològic i de proximitat, fent que els ali-
ments puguin arribar amb més facilitat als 
comerços i a les llars, és un punt a destacar, 
que hauria de gaudir del recolzament in-
qüestionable del nostre Ajuntament.
Hem d’aprofitar i millorar el nostre entorn 
natural,garantir una vida saludable i pro-
moure el benestar de tots els nostres habit-
ants, potenciar i facilitar l’accés a activitats 
que promouen l’esport. 
Per desgràcia, l’Ajuntament va votar en con-
tra de la moció que el nostre grup va pre-
sentar fa uns mesos per a impulsar hàbits 
saludables. 
Facilitar l’accés a una energia sostenible, 
segura, assequible i moderna per a tots: 
la instal·lació de plaques solars a les llars 
i, crear punts de càrrega per als vehicles 
elèctrics. Cs aposta per ampliar les ajudes 
als seus contribuents en aquests temps tan 
difícils.
Tots aquests objectius farien créixer al nostre 
poble tant a nivell social, econòmic com me-
diambiental. Per a Ciutadans és fonamental 
que al nostre poble lluiti per aconseguir el 
màxim d’objectius possibles marcats a l’Agen-
da 2030 de Desenvolupament Sostenible.

L’actual pandèmia mundial ha reforçat l’es-
tratègia del govern central envers el compli-
ment dels ODS, amb els qual està compro-
mès i n’ha sigut impulsor.
D’entrada, cal fer front a la pandèmia i re-
construir l’activitat productiva per ajudar 
als més vulnerables. Tot seguit, reconduir 
l’economia i el país cap a una transició eco- 
lògica i tecnològica que posi en valor l’eco- 
nomia circular que promou la UE i lluiti 
contra el canvi climàtic.
140 mil milions d’euros, dels quals 72 mil mi- 
lions en transferències directes ha aconse-
guit de la UE el govern actual de l’Estat per 
fer-hi front. A més, el seu pla, dividit en 10 
eixos per transformar el país, compta amb 
l’aval de la UE.
La supressió de la regla de la despesa, així 
com l’alliberament dels superàvits dels ajun-
taments són un recursos addicionals per tal 
d’avançar cap a la consecució dels ODS reco- 
llits a l’agenda 2030 de la UE.
El nostre programa electoral, centrat en 
aquests ODS, plantejava les línies marc a se- 
guir aquest anys, per aconseguir-los.
En destaquem diversos:
1. L’elaboració d’un pla de sostenibilitat 
municipal, incloent la substitució de llu-
minàries leds de fanals públics i el Projecte 
planta’m.
2. Pla d’accessibilitat municipal .
3. Adequació dels vials municipals per ga-
rantir  la  seguretat. Zones  30 i de prio- 
ritat de vianants.
4. Creació del mapa de camins escolars i 
millora accessos a SER com el pas semafòric 
del barri del Mas Vendrell, per augmentar la 
seguretat dels veïns.
5. La promoció d’habitatges sostenibles po-
tenciant l’eficiència energètica.
6. Consensuar amb els barris el servei de bus 
urbà i mancomunar-lo per fer-lo sostenible.
7. Crear el casal municipal.
8. Creació d’un parc d’habitatges socials i de 
lloguer a preus moderats.
9. Construcció d’una residència pública per 
a la gent gran.
10. Ampliació dels pressupostos participa- 
tius als barris, la gent gran i la festa major.
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Des de Poble Unit entenem la participa- 
ció ciutadana com una eina per involu-
crar a la població de Santa Eulàlia en de-
terminades decisions que afecten d’una 
manera o altra la vida del poble. Ens vam 
estrenar en la passada legislatura amb el 
quadren familiar i després amb el procés 
participatiu per decidir el model de gestió 
d’escombraries pel nostre municipi, que 
va aconseguir una participació del 8% 
(molt ben valorada entre les persones ex-
pertes, que situen la xifra d’èxit dels pro-
cessos participatius al voltant d’un 4% de 
participació). 
Des de fa uns mesos, la regidoria de par-
ticipació ciutadana està treballant colze a 
colze amb una empresa especialitzada en 
processos participatius - recomanada per 
la Diputació de Barcelona - en el disseny 
de procés que seguirem a l’edifici munic-
ipal Font del Rieral. 
L’objectiu fonamental d’aquest procés 
participatiu és el d’oferir tota la infor-
mació necessària per tal que la ciutadania 
pugui reflexionar, proposar i decidir en 
base a un coneixement el més ampli pos-
sible de la situació dels diferents equipa-
ments municipals, les necessitats que se’n 
deriven de la situació actual i les possibili-
tats de la Font del Rieral. D’aquesta man-
era, aconseguim implicar a la ciutadania 
en la presa de decisions entorn els usos 
dels equipaments municipals i fomentar 
la corresponsabilitat en la gestió munici-
pal.
El procés es dividirà en sis fases diferents: 
disseny general, difusió, debat, validació 
tècnica, votació popular i retorn. En 
aquests moments ens trobem en el primer 
esglaó d’aquest procés, que començarà a 
veure la llum en els propers mesos.
Des de Poble Unit apostem perquè sigui 
la ciutadania la que, amb les dades a la 
mà, pugui detectar les necessitats del mu-
nicipi i proposar futurs usos per La Font 
del Rieral, un edifici que cal retornar al 
poble després de gairebé vuit anys tancat.
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El tresor de la participació
Formar part d’alguna decisió és partici-
par-hi encara que, agafant-se a l’extensió del 
mateix concepte, una participació pot ser, 
només, “l’acció d’assabentar-se d’una notí-
cia”. El matís és important perquè el trajecte 
entre una o altra “participació” és decisiva. I 
aquest matís és el que hi ha hagut al Ple de 
l’ajuntament de Santa Eulàlia pel que fa als 
usos futurs de l’edifici de l’escola bressol la 
Font del Rieral. 
En una moció presentada per Ind-ERC, i da-
vant de la notícia que el govern de l’ajunta-
ment volia iniciar imminentment un procés 
participatiu que definís aquests usos, el nos-
tre grup proposava la creació d’una “comis-
sió d’estudi dels usos de l’edifici de l’Escola 
Bressol la Font del Rieral” amb l’objectiu 
final de proposar uns usos concrets per l’es-
mentat edifici, que siguin possibles i que 
s’adaptin a les necessitats del poble”. 
Aquesta comissió havia de ser l’inici d’un 
procés en què la participació de tota la po-
blació es basés en l’anàlisi de dades reals, 
que tingués en compte les necessitats de la 
gent i que ho constrastés tot amb les opin-
ions de persones, associacions, i responsa-
bles d’administracions superiors o entitats 
que puguessin aclarir amb exemples d’èxit 
o amb experiències semblants els possibles 
usos de l’edifici de l’escola Bressol la Font 
del Rieral. Una vegada fet aquest treball pre-
vi, aquesta comissió, alimentada amb criteris 
eficients, havia de dictaminar un les opcions 
possibles i adequades a la situació real de 
Santa Eulàlia de Ronçana i, finalment, havia 
de posar tot aquest gruix de treball a escru-
tini de tota la gent del poble perquè, amb 
els criteris generats, hi pugués en un procés 
participatiu sobirà i eficient. 
Doncs això no ha estat possible i el gov-
ern ens va fer participar de la notícia que 
una empresa externa faria la feina pròpia 
dels grups polítics i presentar al poble les 
opcions d’ús de l’edifici perquè decideixi 
(amb quines dades?, amb quins criteris?, 
amb quins objectius?).

Elaboración de un plan municipal para 
evitar la okupación ilegal de viviendas
Los delitos de okupación de edificios y vivien-
das, calificados como “usurpación” y tipifica-
dos en el Código Penal como utilización de 
inmuebles ajenos sin autorización, con o sin 
violencia, han experimentado un crecimien-
to durante los últimos años en Sta. Eulàlia 
de Ronçana.
La okupación es un acto ilegal que merece 
el reproche de los poderes públicos. Convi-
erte a los dueños y a los vecinos en víctimas. 
Las comunidades de vecinos también sufren 
del deterioro de la convivencia. Sin embar-
go, el fenómeno del empleo a veces es por 
necesidad, no siempre es para cometer ac-
tividades delictivas. El derecho a la vivienda 
ocupa un lugar central entre las preocupa-
ciones ciudadanas. Las consecuencias de la 
crisis económica, que dejó a muchas familias 
sin vivienda y sin recursos para obtener, aún 
no se han superado; es más, se pueden ver 
agravadas por el estallido de la pandemia.
Por tal motivo Cs presentó en el último ple-
no una Moción sobre este tema a la cual se 
adhiero SER Candidatura, solicitando entre 
otras cosas:
“Elaborar un Plan Municipal contra la oku-
pación ilegal de viviendas, con el fin de 
asegurar la devolución de los inmuebles 
ocupados ilegalmente a sus legítimos propi-
etarios, que incluya la puesta a disposición 
de los propietarios afectados de servicios de 
asesoramiento y orientación jurídica. Este 
plan también debe recoger la necesaria me-
diación de la administración, en el supuesto 
de que se demuestre que la ocupación sea 
fruto de una situación de vulnerabilidad de 
las personas ocupadas (especialmente si hay 
niños o personas dependientes). Incidiendo 
especialmente en las causas según las cuáles 
Los Grandes propietarios mantienen las 
viviendas cerradas (más de 6 meses).”
Dicha moción fue votada en contra por Po-
ble Unit alegando no tener competencias. 
Cs es el  partido que lidera la DEFENSA de 
las Leyes. una vez más, Poble Unit sigue an-
teponiendo la ideología antes que el bien de 
los Ciudadanos.

El futur de l’escola Bressol la Font del Ri-
eral: realment podrem decidir?
L’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana 
-Francesc Bonet- i els membres del seu gov-
ern han rebutjat una moció, que comptava 
amb el suport de la resta de representants 
de la ciutadania, que tenia per objectiu en-
degar una comissió d’estudi sobre els usos 
de l’edifici de l’antiga escola bressol de la 
Font del Rieral.
Aquesta escola va ser tancada, després d’un 
dels episodis més foscos de la democrà-
cia municipal de Santa Eulàlia (va caldre 
la presencia dels mossos d’Esquadra, a la 
polèmica votació final del ple, per dispersar 
la multitud contrària a aquesta injustificada 
decisió).
A dia d’avui, totes les actuacions que s’han 
fet a l’edifici s’han aprovat per unanimitat. 
En el darrer ple, però, el govern ha optat 
per trencar aquest consens, i organitzar per 
la seva banda una mena de procés partici-
patiu alternatiu sense cap tipus de discussió 
prèvia amb la resta de grups municipals. El 
govern al·lega que compta amb l’assesso-
rament d’una empresa especialitzada i per 
tant, per això no es permet cap tipus de con-
tribució al seu disseny.
La darrera vegada que PU va organitzar 
un procés similar, també amb la supervisió 
d’una empresa especialitzada, el resultat ob-
tingut va ser d’una participació de tot just 
un 8% del cens municipal (amb la presència 
de vots que valien doble).
No tenir dret a aquest espai de discussió, no 
permetrà que les diferents opcions es pu-
guin sotmetre a debat i aportació per part 
d’experts, tal i com es va fer amb el Porta 
a Porta. Cal contrastar la viabilitat dels pro-
jectes, amb opinions d’experts, abans de 
votar.
Lamentem que el govern torni a optar per 
aquesta via, això deixa de banda un espai de 
diàleg tan important, com podria haver estat 
aquesta comissió. La darrera experiència ex-
itosa que tenim, és la Comissió de Medi Am-
bient, que va emetre el dictamen favorable 
-per unanimitat- del sistema porta a porta.
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Des del butlletí Tornaveu volem fer rumiar les ments més inquietes de Santa Eulàlia. Si encertes els 
enigmes que et plantegem, podràs guanyar un fantàstic xec valorat en 50 euros, cedit per Ronçana 
Comerç Actiu, per comprar a qualsevol dels seus establiments.  
T’animes?! És molt fàcil, t’expliquem com fer-ho:

1. Segueix-nos al nostre compte d’Instagram (@ajstaeulaliaderoncana)
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 dels 5 barris de la sopa de lletres i respon la pregunta històrica.  
4. Etiqueta a @rcactiu i @ajstaeulaliaderoncana i utilitza el hashtag #Tornaveu47.

Entre tots els encertants es farà un sorteig per decidir-ne el guanyador. Tens temps fins  
al 15 de desembre per enviar-nos les teves respostes.

Cerca el nom dels 5 municipis que limiten amb de 
Santa Eulàlia en la següent sopa de lletres.

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

Pregunta històrica
Quin aplec té lloc al juliol a Santa Eulàlia, que compta amb una trobada de puntaires i una 

ballada de gitanes?

Fotografia amagada

Quant saps de Santa Eulàlia?

Sopa de lletres

 c A l D E s H X l M
 C A A C A O E O A P 
 A Y N L I N B A M R 
 H O F O G A B N E I
 E U E I V I R S T M
 E B I G U E s X l A 
 M A B R E E L A L V
 c I M E D M l l A E
 F I I I E R I L E R
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Consells per evitar 
la propagació del coronavirus

Rentar-se les mans amb aigua i sabó (mínim de 20  
segons) o amb solucions alcohòliques.

Tapar-se la boca i el nas a l’hora de tossir  
i esternudar, utilitzant un mocador d’un sol  

ús o bé la cara interna del colze.

A la via pública és obligatori fer 
 ús de la mascareta.

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca  
amb les mans brutes.

Evitar el contacte estret amb persones amb signes  
de problemes respiratoris (tos o esternuts).

Rentar i desinfectar freqüentment  
els objectes i les superfícies.

si creus que pots estar afectat  
pel coronavirus SAR-CoV2  
truca al 061.




