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als 10 milions d’euros i amb una
ràtio d’endeutament del 35,04%.

Opinió grups
municipals

Editorial
Hem arrencat el 2021 amb les esperances posades a la vacuna contra la Covid-19. Sabem que aquesta és l’única solució per acabar
amb la pandèmia i, tot i que ens
ajuda a veure el final més a prop,
ens hi anem acostant a poc a poc.
Això vol dir que hem de seguir
sent responsables i mantenir els ja
hàbits de rentat de mans, distància social i mascareta.
A Santa Eulàlia de Ronçana,
les dues llars d’avis del municipi ja han rebut les dues dosis
de la vacuna. És un alleujament
saber que un dels col·lectius més
vulnerables davant la Covid-19
està una mica més protegit, però,

Després d’un 2020 molt complicat per a molts sectors, ara és el
moment que des de l’Administració Pública s’impulsi un creixement econòmic molt necessari.
El sector públic ha de ser aquest
motor i l’Ajuntament de Santa Eulàlia, conscient d’això, ha
aprovat uns pressupostos de 2021
expansius i ambiciosos, arribant

El Consistori ha apostat per duplicar les inversions al poble i
centrar-se en diferents projectes
que permetran la modernització
d’equipaments culturals i esportius i, alhora, millores tant en
infraestructures com en la via pública. Totes aquestes actuacions
dinamitzaran Santa Eulàlia, el
seu teixit econòmic, associatiu
i cultural, amb la vista posada a
aquesta recuperació econòmica i, esperem propera, sortida
d’una crisi provocada per una
pandèmia a nivell mundial.
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Aprovat el pressupost de 2021,
que arriba als 10 milions d’euros

Amb aquest pressupost, el més elevat dels últims 10 anys
i caracteritzat per ser expansiu, l’Ajuntament vol dinamitzar
el municipi en l’etapa post Covid
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en el Ple extraordinari de dijous 18 de febrer el
pressupost de 2021, que suma un total de 10.010.860,48 euros, el més elevat dels últims 10 anys. De
fet, en relació a 2021, el pressupost augmenta un 17,29%. Tanmateix, el Ple va aprovar el pressupost
de l’Organisme Autònom Set Comunicació, de 98.000 euros. Els pressupostos es van aprovar amb
els vots a favor de Poble Unit i Independents-ERC, l’abstenció de PSC i el vot en contra de Ciutadans.
Marta Domínguez, regidora d’Economia, va explicar que es tracta “d’uns pressupostos expansius,
ambiciosos i de futur, per l’esforç pressupostari en diversos projectes que són la base de la remodelació
i modernització en equipaments culturals i esportius i millores en infraestructures i la via pública”.

Augment de
l’endeutament
Amb aquests pressupostos, l’Ajuntament preveu augmentar el seu
deute i el previst a 31 de desembre de 2021 és de 2.690.087,89
euros, essent la ràtio d’endeutament del 35,04%. A 1 de gener
de 2021, aquesta és del 18,79%.
Pel que fa als ingressos, els impostos directes experimenten una
reducció de l’1,60% en relació
a 2020, principalment perquè
l’Impost sobre béns immobles
(IBI) es redueix per l’impacte
de les bonificacions relacionades
amb les instal·lacions solars foto-

Economia
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D’on provenen els diners
del pressupost?

voltaiques. Els impostos indirectes s’incrementen un 28,18%.
Els ingressos per Taxes i Preus
públics experimenten una pujada del 4,64%. En aquest punt hi
destaca la reducció del 26,01%
dels ingressos previstos per l’Escola Bressol municipal, sobretot
per la disminució de la demanda i el fet que s’han afegit 36.000
euros del clavegueram de Can
Fluvià. També, els ingressos del
pla de residus s’han incrementat
substancialment.
Respecte als ingressos per transferències de capital, s’espera gairebé duplicar el previst a l’any pas-

sat. En aquest cas, el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) de la Generalitat finançarà, parcialment, les obres
de la Mota de Sant Isidre Nord,
la Plaça 11 de Setembre i la millora de l’equipament del Camp
de Futbol. Les subvencions previstes de la Diputació de Barcelona seran per a la millora de la
seguretat viària de la xarxa local
i la Plaça 11 de Setembre. La resta de subvencions de la Diputació es destinaran a finançar l’actuació Pluvials Pinedes (c. Joan I
i c. Països Catalans) i parcialment
els enllumenats.

Tota la informació sobre
els pressupostos 2021
a ser.cat

Es dupliquen les inversions
al 2021
Pel que fa a les inversions previstes per a l’exercici 2021, aquestes s’incrementen en un 111,73%,
arribant a un total de 2.415.786,10 euros. D’entre
elles, les més rellevants són les referents a urbanisme,
les inversions en vies públiques, el camp de futbol
i les reformes a diferents equipaments municipals.
En relació a les despeses, les de personal s’incrementen un 3,81%. La previsió de despeses en béns
corrents i serveis augmenta en un 1,27% pels subministraments i per despeses específiques per
cobrir necessitats derivades de la Covid-19, a més

de despeses relacionades amb la recollida, gestió i
tractament de residus.
Pel que fa a les transferències corrents, aquestes
augmenten un 7,10%. Els increments més notables
fan referència a l’aportació a Set Comunicació, a les
aplicacions pressupostàries relacionades amb benestar social i a la creació d’unes subvencions al comerç (Pla d’actuació COVID).

Personal 3.157.758,43 €

Com es
distribueix?

3,81 %

Béns corrents i serveis 3.815.447,01 €

Transferències corrents 509.863,23 €

Set Comunicació
Benestar Social
Subvencions al comerç

1,27 %
+ 7,10 %

Subvencions esportives
Subvencions culturals
Subvencions educatives

Endeutament 112.006,03 €

Inversions

2.415.786,10 €

111,73 %

Amortització
Interessos

Vies Públiques
899.501 €

Urbanisme
476.516,89 €

Esports
489.000 €

Vorera Camí de Caldes
Can Costa - C
 an Met
65.000 €
Vorera Camí Can Sabater
93.000 €
Millora seguretat viària
xarxa local 240.000 €
Plaça 11 de Setembre
320.000 €

Mota de Sant Isidre Nord
113.841,89 €
Mota de Sant Isidre Sud
200.000 €
Guals El Sorral aigua avall
120.000 €

Gespa Camp de Futbol
220.000 €
Millora equipament
Camp de Futbol
200.000 €

Enllumenat Públic
146.000 €

Clavegueram
88.000 €

Cultura
54.770 €

Educació
47.200 €

Parcs i Jardins
34.000 €

Recollida de Residus
19.734,21 €

Policia
14.000 €

Biblioteca
4.800 €

Serveis Generals
142.264 €
Reformes equipament
Font del Rieral
80.000 €
Inversions Jutjat
i Casa del Mestre
15.000 €

03

Obres i serveis més destacats
per aquest 2021

El pressupost 2021 preveu 2,4 milions d’euros en inversions
per al nostre municipi.
Algunes de les accions més destacades dins d’aquestes inversions
són en obres i serveis del municipi.
A continuació us presentem algunes de les més destacades

Vorera al Camí de Caldes entre
el Camí de Can Costa i el Camí
de Can Met
Estat: pendent de redacció de projecte
i licitació de les obres.
Cost previst: 165.000€ finançats
a través de préstec.

Obres i Serveis
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Pavimentació de la zona de La Sala
Estat: pendent de redacció de projecte
i licitació de les obres.
Cost previst: 65.000€ finançats
a través de préstec.

Reforma de la Plaça Onze de Setembre
Estat: durant el mes de març es publicaran
els plecs del concurs d’idees.
Cost previst: 320.000€ finançats
entre subvencions i préstec.

Renovació de la gespa i condicionament
de la part inferior actual del bar
per dependències del camp
de futbol
Estat: pendent de licitació, les obres
s’executaran a l’estiu.
Cost previst: 420.000€ finançats
amb subvencions i préstec.

Reforma interior de l’edifici
Font del Rieral

Millora de la seguretat viària
de la xarxa local

Estat: pendent de decidir-ne els futurs usos
en el procés participatiu. S’ha finalitzat
la impermeabilització de la coberta. Actualment,
s’estan reparant les façanes més malmeses
i els paviments ubicats a la façana sud
de l’equipament.
Cost previst: 80.000€ finançats a través
de préstec.

Estat: pendent de definir les accions
que es duran a terme.
Cost previst: 240.000€ finançats
entre subvencions i préstec.

Fonts de finançament
Les fonts de finançament de les inversions són diverses.
Recursos propis: s’utilitzaran 80.809,21€
Subvencions: es preveu la rebuda de 959.042,44€ de diferents fonts de finançament, com
ara el PUOSC de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua o el Programa
General d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la Diputació de Barcelona.
Préstec: es preveu sol·licitar préstecs per valor de 1.339.934,45€, el que augmentaria la ràtio
d’endeutament de l’Ajuntament fins al 35,04%, una xifra que segueix mantenint el deute en
uns nivells raonables.
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La vacuna contra
la Covid-19 arriba
a Santa Eulàlia
La Llar d’Avis Santa Eulàlia
va ser la primera residència
de la Vall del Tenes en vacunar
persones residents i treballadores
El Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya va administrar la primera dosi de
la vacuna contra la Covid-19 el passat 7 de gener als residents i al personal de la Llar d’Avis
Santa Eulàlia, essent la primera residència
de la Vall del Tenes a rebre-la. En total, s’hi
van vacunar una trentena de persones. La
residència La Vall, l’altre centre del municipi, també la va rebre al cap d’uns dies. En
aquesta ocasió, es van vacunar les 21 persones
residents i les 10 treballadores del centre.

El CAP recupera
el seu horari habitual
Des de l’1 de març, el Centre d’Atenció
Primària obre de 8 a 20h
El Centre d’Atenció Primària de Santa Eulàlia ha
tornat a atendre visites en el seu horari habitual,
des de les 8h del matí fins les 20h del vespre, després de diversos mesos oferint el servei a mitja jornada.

En les darreres setmanes i d’acord al pla de
vacunació de Salut, també s’han vacunat els
agents de la Policia Local i Protecció Civil de
Santa Eulàlia, així com els professionals de
fins a 55 anys de l’Escola Ronçana i La Sagrera, l’Institut de la Vall del Tenes i l’Escola
Bressol l’Alzina. L’últim col·lectiu que ja rebut la primera dosi de la vacuna són els veïns
i veïnes majors de 80 anys que reben atenció
domiciliària.

Per demanar hora al centre del Rieral cal contactar a través del telèfon 93 326 89 01, de dilluns a divendres de 8 a 22h, o a través del web
http://citapreviasalut.cat, a través del qual l’usuari pot explicar la seva necessitat i el personal
administratiu d’atenció primària gestionarà la
seva petició.

Xifres de vacunació al Vallès Oriental
1a dosi

2a dosi

de la població

de la població

6,9 % 2,3 %

Font: Grup de Recerca
BIOCOM-SC de la
Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC)
i Departament de Salut
de la Generalitat de
Catalunya

Salut
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També es pot contactar amb els professionals de
referència a través de La Meva Salut i l’eConsulta.
Fora de l’horari del centre o en cas d’urgència, cal
trucar al 061 i, en cas d’emergència, al 112.

*Actualitzat a 9 de
març de 2021

Positius

Casos diagnosticats amb
PCR i test d’antígens els
últims 14 dies
Índex de risc

Santa Eulàlia

353

7

Lliçà d’Amunt

803

39

Bigues

427

5

Lliçà de Vall

382

27

TOTAL

1.965

78

94.09

(Mitjà)

412.95

(Molt alt)

22.00

(Molt baix)

512.29

(Molt alt)

Taxa de reproducció
rho7 (l’epidèmia creix
si és superior a 1)

1.14
1.75
0.50
1.24
*Actualitzat a 9 de març de 2021

La Guia Comercial ja incorpora
una trentena d’empreses
L’Ajuntament de Santa Eulàlia va
presentar a finals de l’any passat
una nova Guia Comercial en format digital per donar a conèixer
comerços, empreses, productors
i autònoms del municipi. El directori va néixer arran d’una de
les accions recollides en el Pla
d’Acció contra la Covid-19, en
l’apartat de reconstrucció per al
foment i la promoció econòmica.

Es tracta d’una eina que suposa un pas cap al futur del sector
econòmic del nostre poble, ja
que pot servir per a molts comerços i empreses com a impuls de la
seva presència a internet. Alhora,
suposa una eina útil per a tots els
veïns i veïnes de Santa Eulàlia,
que poden trobar aquells productes i serveis que requereixin
des d’un mateix lloc.

Com apuntar-s’hi?
A la guia són els propis usuaris els qui donen d’alta el seu negoci. D’aquesta manera, la fitxa de cada establiment o empresa conté molta més informació i aquesta estarà sempre actualitzada, ja que amb l’usuari
i contrassenya s’hi pot accedir tantes vegades com es vulgui per modificar-ne el contingut.

Accedeix a l’enllaç

guiacomercial.ser.cat
A la part superior dreta
trobarem un botó que diu
“ALTA ESTABLIMENT”.

4

Afegeix
imatges

És el moment d’adjuntar
el logotip i les imatges
de la nostra empresa.

2

Emplena
les dades

5

Guarda
i espera

En aquest apartat haurem
d’emplenar tots els camps que
ens apareixen: Nom comercial,
correu electrònic i contrasenya.

Un cop haguem omplert
tota la informació i haguem
posat les imatges del nostre
negoci, hem de clicar el botó
“Guardar” que trobarem
a la part inferior esquerra.

Pots consultar el manual d’inscripció a la Guia
Comercial de Santa Eulàlia de Ronçana per gaudir
d’una informació més detallada seguint aquest codi QR.

3

Omple el
formulari

Omple el formulari amb la
informació del negoci (seran
les dades que veurà la clientela,
com el sector, activitat, nom
comercial i adreça, entre d’altres)

Enhorabona,
la vostra feina
ja està feta!
Rebreu la validació
des de l’Ajuntament.

Promoció Econòmica

1

Dona’t
d’alta
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La Biblioteca
compleix 10 anys
El 26 de març de 2011 la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i
Calonja obria les seves portes amb l’objectiu de convertir-se en
un centre de difusió i promoció de la cultura a Santa Eulàlia.
Les noves instal·lacions comptaven amb un ampli fons documental, heredat de l’antiga biblioteca Sant Jordi, però s’hi afegien diversos espais que han estat utilitzats al llarg d’aquests
anys per acollir moltes activitats del municipi, des de xerrades i
conferències a concerts o els Plens de l’Ajuntament, en aquest
darrer cas des del gener del 2016.
La Biblioteca ha celebrat els seus aniversaris coincidint sempre
amb l’acte d’entrega de premis del concurs de Punts de Llibre.
Enguany, però la festa haurà d’esperar. La seva directora, Belén
Martínez, explica que encara no saben com ni quan ho podran
fer, però espera poder celebrar els 10 anys de la Biblioteca amb
un acte participatiu a l’aire lliure.

Cultura
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Presentació Passamaneria de Pruden Panadés Sant
Jordi 2019, Club de lectura setembre 2020, Concert al jardí Jaume Arnella, Hora menuda
a la Sala infantil, Visites escolars a la biblioteca, Exposició punts de llibre 2020.

Qui va ser en
Joan Ruiz i Calonja?
Autor: Arnau Queralt i Bassa

En Joan va néixer a Barcelona el
31 de maig de 1923. Llicenciat
en Filosofia i Lletres, destacà en
múltiples facetes. Escriptor, pedagog i investigador, fou autor
de la primera història de la literatura catalana publicada després de la Guerra Civil (any 1954)
i l’antologia Panorama del pensament català cotemporani (1963).
Fou cap de redacció de l’editorial Teide, on el 1970 començà a
editar llibres d’ensenyament en
català.
Va ser el primer director de l’Escola de Segon Ensenyament (ara
IES) de la Vall del Tenes, creada
l’any 1980, des d’on treballà per
oferir una formació que ajudés
els nois i les noies en el seu
procés de maduració com a persones conscients, responsables i
solidàries, que els impulsés l’esperit de treball, la creativitat i el
gust per la feina ben feta. Una
escola arrelada als pobles de la
Vall del Tenes i compromesa
amb la llengua i la cultura catalanes. Aquest compromís amb el
país era el que ell havia mantingut en els foscos anys de la dictadura franquista.
A la Vall del Tenes s’implicà en diverses iniciatives socials i culturals,
com la Colla del Pa amb Tomàquet
(amb la qual l’any 1978 participà
a la volta amb carro als Països Catalans) i la revista Ronçana. El 8 de
desembre de 2008 l’Ajuntament li
lliu-rà la Creu de Santa Eulàlia en
reconeixement a la seva aportació al poble en l’àmbit cultural i
de l’educació. Morí el 27 de gener
de 2010.

L’espectacle familiar
“El monstre de colors”
esgota les entrades
El dissabte 27 de febrer, La Fàbrica va rebre un espectacle
de titelles, música i colors pensat per fer viatjar als infants pel
món de les emocions. Seguint totes les mesures higièniques i
de seguretat establertes, les famílies van exhaurir les entrades
que es van haver de posar a la venda amb antel·lació per l’elevada demanda.

El Concurs de
Punts de Llibre
es dedica als
10 anys de
la Biblioteca
Amb motiu del desè aniversari de
la Biblioteca de Santa Eulàlia, les
propostes presentades al Concurs
de Punts de Llibre havien de plasmar el que millor representi els
espais o racons de la biblioteca, llibres o lectures, narracions de contes, tallers, concerts, moments viscuts, persones, personatges reals o
imaginaris, alguna cosa que hagin
après o allò que vulguin dedicar a
la biblioteca.
Els punts de llibre s’exposaran
fins al 25 d’abril i el lliurament de
premis serà divendres 26 de març.

Convocada la 12a edició
del Certamen Literari
de Relat Breu
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha convocat una
nova edició del certamen, que enguany vol homenatjar l’autor
del gran clàssic universal “La Divina Comèdia”, amb motiu de
la commemoració dels 700 anys de la mort de Dante Alighieri.
Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys i presentar un treball original i inèdit, escrit en prosa i en català,
inspirat i/o que contingui els dos primers versos de la versió
de Joan F. Mira de l’obra: “A la meitat del camí de la vida em
vaig trobar dins d’una selva obscura…”.

El cinema en
català, cada mes
a La Fàbrica

El termini per presentar
propostes acaba
el 7 de maig.

El Cicle Gaudí de cinema en català
ha arribat a Santa Eulàlia. Mensualment, el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica acull la projecció
d’una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent.

Pots consultar les bases
en aquest enllaç:

Més informació en aquest
enllaç:
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La Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz
i Calonja celebra els seus 10 anys

Belén Martínez Català
Entrevista a la directora de la Biblioteca
Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja

“Hi ha molta gent que encara no sap com
de bé s’ho pot passar llegint”
Nascuda a Conca (Castella - La Manxa), es va traslladar amb la família a Montornès del Vallès quan tenia sis anys i des de llavors sempre ha viscut al
Vallès. Llicenciada en Periodisme i amb un postgrau de Producció i Realització, va treballar durant
una bona temporada a TV3 fins que, per millorar
condicions i horaris, es va quedar al departament
de documentació de la cadena. Després d’estudiar Documentació i Biblioteconomia, va descobrir
l’àmbit de les biblioteques. Lluny d’avorrir-s’hi,
com va pensar en un primer moment, se li va obrir
tot un món.

Entrevista
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Com vas arribar a ser la directora de la Biblioteca
de Santa Eulàlia? Vaig estar uns sis o set anys treballant com a tècnica auxiliar a diferents biblioteques. Quan va sortir la plaça de direcció a
Santa Eulàlia, que feia la nova biblioteca, vaig
començar a treballar la memòria per defensar la
meva proposta. Al conèixer el poble, de seguida
em va agradar, sobretot pel moviment associatiu i
cultural. Al febrer de 2011 ens vam conèixer amb
l’equip, però ens vam trobar amb una biblioteca
que estava encara sense acabar. De fet, van arribar
tots els llibres del fons, 9.000 documents en caixes,
però no funcionava l’ascensor perquè encara no
teníem llum. Va ser molt divertit, els vam descarregar al jardí i entre la brigada i gent de l’Ajuntament vam fer una cadena humana per pujar-los.

Va ser un moment de molts nervis i molta il·lusió
per arrancar un projecte de zero.
La Biblioteca celebra aquest any el seu desè aniversari. Com teniu previst celebrar-ho en aquest context de pandèmia? No serà com ens hagués agradat, més que res perquè encara no sabem com
ho podrem fer. Les celebracions que més ens
agraden són les participatives, cada any hem fet
una festa de celebració coincidint amb l’entrega
del concurs de punts de llibre, envoltats de molta
gent. Per poc que puguem, farem alguna activitat
a l’aire lliure. A banda, estem preparant una exposició, amb cartells i fotos de tots aquests anys, i
un vídeo. També tenim una conferència pendent
sobre Joan Ruiz i Calonja, que ja havíem de fer
l’any passat i vam haver d’ajornar.
Com ha evolucionat la Biblioteca al llarg d’aquests
anys? Hem notat que cada any s’ha arrelat més a la
població. Hi havia moltes persones que al principi
pensaven que la biblioteca no era per elles, sinó
per gent que llegeix o molt seriosa, però al final
han vingut. Ens ha ajudat molt la feina que fem
amb les escoles, els posem el caramel a la boca
perquè després vinguin amb les famílies i siguin
ells qui els mostrin la Biblioteca. Sovint hi ha un
desconeixement, però quan venen s’emporten
una sorpresa. També ens ajuden molt els clubs
de lectura i qualsevol activitat que impliqui participació. A més, estem molt contents amb el personal voluntari que ens ha ajudat des del principi.
Ens agradaria que vingués encara més gent, que li
perdessin la por a la Biblioteca: segur que tenim
alguna cosa amb la que tothom hi connectarà. De
fet, ja hi ha un 45% de la població de Santa Eulàlia
que s’ha fet el carnet; tenim més de 3.000 persones
usuàries. En aquests anys també hem crescut molt a
nivell de fons bibliogràfic: ara tenim 27.000 exemplars. Tenim un bon fons, de diferents temes i gèneres per respectar tots els gustos i tendències.
Quins punts forts i quins punts febles té la Biblioteca de Santa Eulàlia? El punt fort més important
és l’equip i les instal·lacions. És una biblioteca preciosa, amb un espai acollidor, i que compta amb
un equip il·lusionat i entregat a la feina. Som tres

persones a jornada completa i una tècnica auxiliar
a mitja jornada, tots ens ho creiem i naveguem en
el mateix sentit. També destacaria que treballem
en xarxa, tant amb altres biblioteques com amb el
suport de l’Ajuntament, especialment de Serveis
Socials, Cultura i Educació.
Com a punt feble, diria que estem aïllats, però perquè Santa Eulàlia ja no té un espai cèntric. Un altre
problema són les dimensions, és difícil mantenir un
espai tan gran, amb les despeses i totes les incidències
que sorgeixen. També és complicat gestionar el tema
del silenci i de voler ser alhora un espai de trobada.
Com us heu hagut d’adaptar en aquest últim any a
causa de la Covid-19? Heu hagut d’implementar molts
canvis? Bàsicament hem descobert el món virtual
per fer les activitats, que encara continuen en aquest
format i n’estem molt satisfets. Mantenim els clubs de
lectura i les hores del conte i els tallers, que els tenim
penjats a Youtube i Instagram. Quan això és presencial, arribem a la gent que ve i prou, i d’aquesta manera hi ha gent que hi participa que potser no hagués
vingut, i també molta gent gran que ens ho agraeix
perquè és com si sortissin de casa. A l’inici de la pandèmia ens vam espavilar a muntar vídeos, vam demanar que es gravessin llegint un poema per Sant Jordi
i va quedar un vídeo preciós. Sí que hem notat que el
perfil d’usuari ha canviat: a les xarxes ens segueix gent
que no venia a la Biblioteca i hem aconseguit nous
seguidors que, a més, ens responen. Això va ser tota
una sorpresa, hi ha una comunicació diferent.
Quin paper han jugat la cultura i la literatura en la
pandèmia i, especialment, durant el confinament?
S’ha demostrat que la cultura va ser molt necessària.
En el nostre cas, la gent havia de triar llibres que
tenia a casa perquè estava tot tancat. Fèiem promoció d’una lectura, però si no el tenien a casa, no el
podien llegir. Ens feia molta pena no poder donar
llibres perquè feien molta falta! Les biblioteques del
Vallès Oriental vam crear un projecte de narració
de contes, “A les 12 menja’t un conte”, on cada una
contractava un narrador. Això va funcionar des de
mitjans d’abril i fins al juny, n’estem molt contents,
l’assistència al directe va pujar molt. Esperem que no
hi torni a haver un confinament domiciliari, però, si
més no, que la Biblioteca pugui continuar fent servei
de préstec, com si fos una farmàcia.
Enguany el 12è Certamen literari de relat breu és un
homenatge a Dante Alighieri i “La Divina Comèdia”.
Tenim bons escriptors i escriptores a Santa Eulàlia?
Segur que sí, però en aquest cas competeixen amb
tot Catalunya. Al principi el certamen es feia per
veïns i veïnes de Santa Eulàlia, però el vam haver
d’obrir per donar-li qualitat. L’any que més participació hem tingut han sigut uns 60 treballs, però de
mitjana en tenim entre 30 i 40.

Seguim llegint o els mòbils i les pantalles estan desterrant els llibres? Quan va sortir el llibre electrònic
ho vam notar, alguns usuaris que eren molt lectors
van deixar de venir. Tot i que es deia que el llibre
aniria de baixada, hem vist que en general es manté
i té futur: ha de conviure amb el llibre electrònic i
també amb les pantalles. La música i el cinema en
CD i DVD sí que ho tenen pitjor, però la lectura és
un altre tema. S’ha de fomentar la lectura des de
petits i, per això, és el que intentem fer amb les escoles. No és que el mòbil impedeixi llegir, sinó que
els dos formats poden coexistir. Tenim un públic
jove molt lector que també té TikTok, i els encanta
llegir i recomanen lectures i les gaudeixen molt. Hi
ha molta gent que encara no sap com de bé s’ho
pot passar llegint, i aquesta és la nostra tasca, fer
saber que a banda de passar-t’ho bé, la lectura et
forma i t’amplia el món.

Més personal
Un referent: la Fe Fernández
de la llibreria L’Espolsada,
pel seu amor a la literatura
i la difusió que en fa
Una persona treballadora de
l’Administració Pública ha de…
tenir consciència de servei
Santa Eulàlia en una paraula:
aplec
Un lloc del poble on t’hi passaries
hores: qualsevol camí de l’entorn,
Can Burguès o la vora del Tenes
Una afició: caminar per la natura,
collir bolets i espàrrecs

Com creus que seran les biblioteques d’aquí a uns
anys? Seran espais participatius, de trobada i d’aprenentatge. Dubtem si han de ser sorolloses o silencioses, però de lectura, per suposat, sigui en format
paper o electrònic, però el fet de continuar llegint
i vivint històries, ho tenim a l’ADN. Seran llocs per
descobrir coses i aposto per un espai on es pugui
treballar amb tranquil·litat. Penso que seran espais
amb accés fàcil a les noves tecnologies i amb eines
per experimentar.
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Tret de sortida al
procés participatiu
de la Font del Rieral

ERC guanya i torna a ser
el més votat al Parlament

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021,
a Santa Eulàlia de Ronçana, ERC va millorar el resultat de 2017 en
percentatge de vots. Esquerra va aconseguir 809 vots i el 26,78% del
total, però a poca distància de Junts per Catalunya, que amb 762 vots
va sumar el 25,22% del suport dels votants. La tercera força al municipi va ser el PSC, amb 515 vots i el 17,05% del total.
1.227

1.198

Participació
3.055 vots / 52,60%

1.056

4.680 vots / 84,35%

2021
2017

461

Participació

306

124
12

l’Assemblea
Jove 2021

Joventut
14

Del 19 al 28 de febrer, més de 70 joves
de Santa Eulàlia s’han reunit per participar de les taules de discussió organitzades per l’Assemblea Jove 2021. En
aquesta edició, s’han fet diversos grups
per complir amb les mesures per la
Covid-19 i han tingut lloc de forma virtual i presencial, amb joves que han assistit presencialment a La Taka i altres
que hi han participat des de casa. S’han
fet un total d’11 taules i a cadascuna hi
han participat entre sis i nou joves del
municipi.

La segona fase consta de les propostes d’usos i va del 22 de març
al 4 d’abril. Es poden fer a través
del Decidim o omplint el tríptic
que arribarà a totes les llars. Addicionalment, els dies 24 i 31 de
març a les 19h tindran lloc dues
sessions informatives i d’elaboració conjunta de propostes.
Posteriorment, es farà una validació tècnica de les propostes i les
que passin se sotmetran de nou a
votació entre el 31 de maig i el 13
de juny.
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Resultats de

Aquest mes de març ha començat
el procés participatiu que decidirà
el futur de l’equipament Font del
Rieral. La ciutadania de Santa Eulàlia ja es pot inscriure a la plataforma de decisió Decidim, des
d’on es vehicularà tot el procés.
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Nom de l’acció, millora o activitat

Pressupost

Vots

Millora del Work-out de Can Font

2.500€

764

Sarau de Primavera

2.500€

713

Beques de mobilitat pel transport en autobús

2.500€

712

FemmArt 2a edició

500€

700

Esquiada Jove

400€

833

Fira musical d’estiu

1.000€

796

Torneig de Paintball

800€

702

Torneig de Futbol 7

300€

529

Millora de la futura pista de futbol exterior

1.500€

460

Construcció d’un Parkour park

2.500€

396

Ampliació de l’Skatepark

1.500€

389

Bloc majors de 18 anys

Bloc menors de 18 anys:

Santa Eulàlia en 6 tuits
Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia
#SantaEulàliadeRonçana instal·la dos nous desfibril·ladors
externs automàtics #DEA a l’Ajuntament i a La Fàbrica.
Amb aquests, el municipi ja compta amb 10 DEA.

Mobilitat
Dilluns 15 de febrer es posa en marxa la línia de #bus
Vall del Tenes - @UABBarcelona que cobreix la mobilitat
amb la #universitat en les franges de matí, migdia i tarda

Polítiques de gènere i Igualtat
#SantaEulàliadeRonçana se suma al #8M, Dia Internacional
de la Dona, amb diferents actes del 2 al 12 de març per reivindicar
la corresponsabilitat

Educació
Els centres educatius celebren la jornada de #PortesObertes marcada
per les mesures per la #Covid19, amb cita prèvia per l’escola Ronçana i
La Sagrera i de forma virtual a l’Institut La Vall del Tenes

Educació
S’implanta el projecte “Estudiem des de casa” per a l’alumnat d’ESO,
que ofereix orientació i acompanyament a les famílies en les tasques

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia
Es posa en marxa la nova Oficina d’Atenció Ciutadana
#OAC a una sala més gran de l’Ajuntament per oferir
un millor servei a la #ciutadania

Comunicació

extraescolars
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Participació ciutadana:
Com fomentar-la
a Santa Eulàlia?

Opinió
16

La participació ciutadana és un actiu fonamental en la governança local, sobretot en
aquelles accions que busquen, en el seu present i futur, una implicació de tota la comunitat. A Santa Eulàlia en tenim experiència, ja
que aquest passat febrer ha tingut lloc la 16a
edició de l’Assemblea Jove. De manera més
global, en la passada legislatura es va impulsar el quadernet de participació familiar i el
procés participatiu per decidir el model de
recollida de residus, tots dos amb una quantitat de participació molt satisfactòria.
La participació ciutadana, però, no passa
només per les eleccions cada quatre anys o
per l’organització de processos participatius
esporàdics. La participació es fomenta des
dels carrers i les places, i sobretot des de les entitats i associacions. És per això que des de Poble Unit treballem perquè tot el teixit social i
cultural de Santa Eulàlia estigui ben articulat,
disposi de recursos i tingui recolzament. Una
de les tasques pendents al nostre municipi és
el d’oferir més espais a tots aquests col·lectius per poder realitzar les seves activitats. Més
espais de trobada conduiran a un foment de
la participació ciutadana en aquestes entitats, que en definitiva son el que enriqueix el
nostre poble. En la recerca d’aquests espais,
un primer pas s’ha fet recentment amb la
diagnosi d’equipaments municipals que s’ha
elaborat pel procés participatiu de la Font
del Rieral. Aquesta radiografia als nostres
equipaments ens ha donat una informació
molt valuosa sobre el nivell d’ús de cada edifici i el seu estat de conservació, dues dades
que a partir d’ara seran fonamentals per a la
gestió dels llocs que son i han de ser espais de
trobada per a totes i tots nosaltres.

Participar activament en la presa de decisions forma part dels rudiments democràtics
més bàsics. És per això, per aquesta necessitat tan viva de generar espais democràtics
bàsics que l’apel·lació a la participacio ciutadana ha de ser constant. La participació en
la vida pública, tan necessària, s’ha de generar com a un element més que formi part
d’una actitud crítica i una mobilització constant a favor del bé comú.
Per això, la pràctica bàsica de la participació
ciutadana exigeix l’existència d’alguns factors previs, innegablement necessaris com
són que les possibles opcions que es posen a
escrutini públic siguin possibles, assumibles
per l’administració i que estiguin ben pautades. No seria la primera vegada que es posa
a disposició de la ciutadania la solució a una
qüestió que fuig de les seves atribucions (és
coneguda la tria en un procés de participació ciutadana de l’agramatical “el Figaró”
en comptes de l’etimològicament correcte
“el Figueró”).
A Santa Eulàlia de Ronçana tenim l’experiència positiva del procés participatiu
que va escollir el sistema de recollida d’escombraries. L’èxit actual del sistema triat té,
com a base, la feina ben travada de la Comissió mediambiental que, durant un any va estar avaluant les diferents opcions des de tots
els punts de vista i, després d’aquesta feina,
els representants de tots els grups polítics
van consensuar la proposta de diferents opcions, totes possibles, que van ser posades a
disposició de la gent perquè, en un procés
participatiu madur, pogués decidir.
Ara, amb el procés participatiu sobre els
usos futurs de l’edifici de l’escola bressol la
Font del Rieral el govern s’ha deixat aquesta
part prèvia i necessària: sense treball previ,
la participació perd legitimitat.

La participación ciudadana no debe ser sólo
un eslogan
En los últimos tiempos hemos visto como la
política se ha degradado sobremanera, es una
realidad que debemos asumir los que ostentamos un cargo público. Hemos visto como
los dirigentes se encierran en los despachos
y desde allí toman decisiones que luego repercuten en el día a día de los ciudadanos y
que en muchas ocasiones son contrarias a sus
intereses o a su bienestar diario.
Desde Cs proponemos una participación
ciudadana real, con la asignación de concejales de barrio que estén presentes en el día
a día del ciudadano, que conozcan de primera mano sus problemas y por lo tanto el
gobierno de turno pueda poner soluciones.
El político debe tener un contacto de tú a tú
con la ciudadanía, y más en Santa Eulalia de
Ronçana, donde se tiene facilidad para ello.
La labor de la política municipal es solucionar los problemas de sus vecinos, está a pie
de calle, y hacer la vida de los ciudadanos
mejor, y eso se consigue pisando el terreno
y abandonando el despacho que en muchas
ocasiones lleva a tomar decisiones erróneas.
Creemos prioritario el poder llevar a cabo
asambleas abiertas a la ciudadanía en cada
barrio o punto de Santa Eulalia de Ronçana,
donde los ciudadanos puedan expresar sus
inquietudes o problemáticas de su entorno.
Ellos mejor que nadie conocen su realidad.
En definitiva consideramos que la participación ciudadana debe ser mucho más
que un simple eslogan, que lamentablemente casi siempre los gobiernos de turno
se quedan sólo en eso, en titulares grandilocuentes pero vacíos de contenido. Es
hora de un trabajo real, cuenten con Cs para
llevarlo a cabo y para ser su voz, sin hipotecas, en el consistorio.

Cada 4 anys, els ciutadans escullen els governs municipals. En un clar exemple de
participació es tria el model de poble que es
considera adient.
D’instruments n’hi ha molts, però el que
cal és la voluntat real de fer-los efectius. Si
analitzem les escasses comissions existents,
en les que es demana la participació de representants del poble que no siguin càrrecs
polítics, ens n’adonem que són simples reunions que el govern utilitza com a instruments informatius.
A tall d’exemple, la comissió de barris, que
amb prou feines es convoca 1 cop l’any (a
vegades ni això), no decideix res. Senzillament se la informa del que s’ha aprovat al
pressupost.
La participació comporta codecisió en les
mesures que es volen portar a la pràctica,
d’acord amb un programa de govern concret. Cal portar propostes concretes, a debat
de la ciutadania, perquè realment s’hi pugui
implicar.
El porta a porta ha estat un bon exemple,
de com es poden fer aquests debats per codecidir el model que volem. Com a impulsors dels pressupostos participatiu hem reiterat, any rere any, la necessitat què hi hagi
més espais on la ciutadania pugui debatre
propostes concretes.
Creiem necessari l’impuls de la comissió de
barris, la creació del consell d’infants, el de
la gent gran, la comissió de comerciants i
potenciar l’assemblea jove. És possible ampliar els espais de decisió ciutadana més enllà de l’exercici del vot cada 4 anys.
En definitiva, cal una voluntat política real,
per avançar en la co-governança ciutadana,
ja que aquestes mesures permeten la implicació de la ciutadania en les decisions que es
prenen i que són complexes de reflectir en
un programa de govern determinat.
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Temàtica lliure
dels grups municipals

Opinió
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On és la joventut?

Com a societat, tenim la tendència de
protegir les criatures més petites i també
aquelles persones d’edat avançada. Normalment, aquesta protecció l’exercim des
de l’edat adulta. Però sovint ens oblidem
de l’esglaó del mig: el jovent. S’ha demostrat que el jovent és un dels col·lectius
que més ha patit els efectes directes de la
pandèmia del coronavirus -angoixa, depressió, ansietat, patiment- i el col·lectiu
qui més en patiran els efectes que se’n derivin -crisi econòmica, desigualtat social,
inestabilitat del sistema-.
La gent jove del nostre poble és determinant per al desenvolupament del nostre
municipi i del nostre model social. Les
polítiques de joventut a Santa Eulàlia han
estat ambicioses: vam ser un dels primers
municipis en implantar els pressupostos
participatius de joventut, un referent a
nivell estatal i europeu per l’exercici de
democràcia directa que representa. Tot
i així, el nostre jovent sempre ha trobat
a faltar una cosa: un espai per als joves.
Un casal on les persones professionals de
joventut puguin desenvolupar polítiques
directes i de contacte amb el teixit juvenil
de Santa Eulàlia, que sigui proper i que
estigui al seu abast. Un espai on les persones joves puguin trobar-se i reunir-se en
un entorn segur i ple de propostes.
Una segona assignatura pendent amb
la joventut de Santa Eulàlia és el de poder-los oferir habitatges assequibles al
nostre poble, sense la necessitat que hagin
de marxar als municipis de les rodalies o
pagar lloguers abusius. Malauradament,
aquest és un problema estructural que
requereix d’una cursa de fons i d’un
canvi estructural en tot el sistema actual,
començant per un canvi en el model de
gestió, on es pugui fomentar el lloguer i,
a l’hora, una política pública d’habitatge
impulsada per la Generalitat que arribi al
volum dels nostres veïns europeus, fins al
15-20% de l’habitatge.

Pla d’acció municipal
Sovint és important fer les preguntes correctes perquè només així les respostes poden
ser pertinents. Qüestionar-se la finalitat de
qualsevol acció sol portar, implícita, una
declaració d’intencions evident. Per això,
reclamem un Pla d’acció municipal en què
els diferents actors del poble puguin veure les
respostes a les qüestions que han de marcar
el futur de Santa Eulàlia de Ronçana.
Com a mostra, un botó: el Centre de dia per
a la gent gran. És necessari? Des d’Ind-ERC
creiem que sí, del tot. Però cal conèixer els
Centres de dia municipals que funcionen
d’una manera òptima i utilitzar el coneixement que es té sobre aquest tema, perquè la
nostra gent gran tingui recursos de qualitat
i esdevingui un autèntic centre de serveis
obert a tota la gent gran posant l’accent a
aportar serveis a la gent que està sola (tallers
de memòria, fisioteràpia, àpats a domicili,
podologia, perruqueria, serveis d’acompanyament i servei d’ajuda a domicili). I alhora treballar ja amb empenta per tenir una
residència assistida i mancomunada.
Alhora cal posar les bases perquè l’accés a
aquests Centres de dia arribi a la major part
de la població i, per tant, cal reactivar el
bus municipal que agafi el testimoni d’èxit
del bus que hi havia fa uns pocs anys i que
duplicava i fins i tot triplicava la taxa d´ús
que tenien pobles com Bigues i Riells o Lliçà
d’Amunt i que hores d’ara ja tenen dues i
vuit línies respectivament.
Per això, per donar resposta a un servei
bàsic cal un Pla d’acció que respongui a la
pregunta de per què el volem i, després, la
que es centra en com l’obtindrem i quan
s’implantarà. Un Pla d’acció municipal amb
voluntat de servei públic, perquè el bé comú
s’imposi.

Redoblar esfuerzos para recuperar la confianza de los ciudadanos
El pasado 14 de febrero se celebraron las
elecciones catalanas, unos comicios muy diferentes a los que estamos acostumbrados, a
buen seguro nunca se debieron celebrar en
estas fechas, en plena tercera ola de COVID-19, en Cs así lo manifestamos en diversas
ocasiones, pero el separatismo nos volvió a
‘deleitar’ con otro de sus espectáculos bochornosos que nos abocó a la celebración de
las elecciones en una fecha nada adecuada.
Pese a ello, no esconderé de ningún modo
el mal resultado obtenido por Cs. Así lo ha
reconocido nuestra presidenta, Inés Arrimadas, y nuestro líder en Cataluña, Carlos Carrizosa. En nuestro partido somos gente que
siempre da la cara, y en los malos momentos
mucho más.
Quiero agradecer a los 160 vecinos de Santa
Eulalia de Ronçana que depositaron su confianza en Cs y tomaron la valiente y decidida decisión de votar naranja. A ellos puedo
decirles que no les defraudaremos y que
estaremos a la altura de las circunstancias,
haciendo una oposición contundente pero
a la vez responsable, alejados de radicalismo
que al único camino que nos conducirán es
a un callejón sin salida.
No quiero dejar pasar la oportunidad de
lamentar la baja participación que se produjo en nuestro municipio, tan sólo el 52,63%
de los ciudadanos acudieron a votar, lo que
sin duda debe hacernos reflexionar a todos
los partidos políticos. Estos datos de participación debilitan nuestra democracia y es
algo que no podemos permitirnos.
En Cs hemos hecho y seguiremos haciendo
autocrítica durante las próximas semanas en
primer lugar por nuestros malos resultados
y en segundo lugar para volver a atraer a
los ciudadanos a las urnas, a la fiesta de la
democracia, que tanto les costó a nuestros
antepasados lograr.

Pressupost municipal
L’eliminació de la regla de la despesa, aprovada pel govern de Pedro Sánchez, ha permès destinar els superàvits municipals a
combatre la pandèmia i ajudar a les famílies
més vulnerables.
Amb quasi dos mesos de retard, Poble Unit
ha aprovat un pressupost que incorpora
augmentar partides, gràcies a l’eliminació
de la regla de la despesa. La ràtio d’endeutament de l’ajuntament està a l’entorn del
18%. Això permet fer un pressupost molt
més expansionista, especialment en un moment en què la pandèmia i la crisi econòmica exigeixen que el sector públic mobilitzi
el màxim de recursos disponibles per ajudar
als que més o necessiten.
En aquest sentit, ens hem abstingut en la
votació del pressupost perquè, a banda
de no facilitar-nos tota la documentació
necessària per avaluar-lo, no dona resposta a
les necessitats que els veïns de Santa Eulàlia
necessiten. No hi ha hagut voluntat d’incorporar cap de les propostes presentades.
1. Les partides socials no són suficients per a
combatre la pandèmia i els seus efecte.
2. No s’instal·laran càmeres de seguretat als
nostres barris, per ajudar a la policia en el
control dels robatoris, com va dictaminar la
Junta de Seguretat Ciutadana.
3. No s’actuarà per realitzar el pas semafòric
a la carretera de Caldes.
4. Reconstrucció dels camins de les fonts.
5. Construcció dels parcs infantils als barris
de la Campinya, Can Sabater, Mas Vendrell,
Pinedes de Castellet, etc.
6. Pla municipal integral per complir els ODS.
7. Recuperar el bus urbà.
8. Cap mesura per implantar les zones 30.
9. Cap acció per reduir la sinistralitat a la ctra
de Barcelona davant de la Sala o el Condis.
Per últim ,el mateix dia de la votació, hem
estat informats que els representats dels treballadors volen impugnar el pressupost, perquè en la seva opinió, es vulneren els drets
dels treballadors.

19

Una curiositat de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi amb molta història i ple de curiositats i anècdotes.
En aquest espai del Tornaveu, volem descobrir amb vosaltres els secrets més ben guardats
del poble.

Volem comptar amb la vostra participació!
Ens voleu explicar una curiositat de Santa Eulàlia?
Escriviu-nos un correu electrònic a comunicacio@ser.cat amb el vostre text i, a ser possible, amb una
imatge que l’acompanyi. En el proper número del Tornaveu, publicarem una de les vostres històries.
Per començar aquesta secció, hem comptat amb la col·laboració de Pere Nadal, de Canal SET.

La primera notícia
del poble

La tradició fotogràfica
a Santa Eulàlia

La primera notícia escrita de Santa Eulàlia és de l’any 932, quan
en l’acta de consagració de l’església de Sant Genís de l’Ametlla
s’esmenta el terme de Santa Eulàlia. A partir d’aquesta data, les
notícies sobre un indret al Vallès
conegut com Santa Eulàlia sovintegen. La parròquia va ser, per tant,
l’eix vertebrador del territori i la
població s’aglutina al seu voltant.

Durant la celebració de la Festa
Major de 1999, es va dur a terme
el tradicional Concurs Fotogràfic
en la modalitat de diapositives, essent la 18a edició. Anteriorment,
s’havia celebrat el Concurs Provincial de Fotografia, fins l’any
1981, en la modalitat de paper
en blanc i negre. Aquella va ser
la 17a edició, per tant, podem dir
que la tradició fotogràfica al nos-

tre poble està ben arrelada. L’última va ser al 2004, arribant a un
total de 40 edicions.

Roselles, de Josep Montes

L’arxiu històric

Passatemps
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Una fotografia de tres dones al
pou de Can Naps, una de les masies més grans de la Sagrera. La
família de l’Elvira de Can Sastre
ha recuperat algunes de les fotografies antigues que l’àvia guardava a casa. La seva besnéta, l’Anna Montes, les va escanejar i va
fer un llibre de les cinc generacions de la família.
Aquesta foto en concret creuen
que va ser recuperada abans de
l’enderroc de la masia, però desconeixen la identitat de la dona
que hi apareix al centre.
Sabeu qui és? Envieu-nos
un correu electrònic a
comunicacio@ser.cat
i intentarem posar-li nom!

D’esquerra a dreta: Elvira Cuscó Sala, ? i Pepa Cuscó Sala, al pou de Can Naps.

