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Teniu a les vostres mans una edició estiuen-

ca del Tornaveu, una de les novetats d’aquest 

any. Fins ara, des de l’Ajuntament s’editaven 

dos números, un que arribava a totes les llars 

de Santa Eulàlia al març i un altre, al novem-

bre. Tot i així, anteriorment ja s’havien pu- 

blicat tres revistes i ara volem recupe- 

rar aquest tercer Tornaveu a l’any. Juliol és 

sinònim de Festa Major a Santa Eulàlia i, per 

això, creiem que un Tornaveu d’estiu per es-

calfar motors per la Festa Major pot ser una 

bona eina per fer un repàs del que ha passat al 

poble i preparar-nos per a les vacances.

També veureu que en aquest número no 

parlem de la Covid-19. Després de moltes 

Editorial

4. Festes
El SERSONA FEST  
es consolida per  
segon any amb una 
quinzena d’artistes  
en un nou format

7. Medi Ambient
Cinc ambaixadores 
ajuden amb el nou 
repte: el Residu Zero

edicions parlant de la pandèmia, donant 

xifres de contagis a Santa Eulàlia i expli-

cant quines accions es duien a terme per 

pal·liar els efectes de la Covid, com les 

ajudes a les empreses o els serveis a la gent 

gran, sembla que, ara sí, hem recuperat 

certa normalitat com la coneixíem abans 

de 2020.

De fet, enguany recuperem la Festa Major 

amb diversos concerts i espectacles i el mític 

Joc de Colors. En les edicions de 2020 i 2021 

ens vam veure obligats a viure una Festa Ma-

jor de mínims, amb mascaretes i aforaments 

controlats en el millor dels casos. També, des- 

prés de l’èxit de l’any passat, Santa Eulàlia 

10. Benestar Social 
El projecte Porta’m, 
nascut el 2016,  
es consolida amb  
6.452 serveis des  
de la posada en  
funcionament 

14. Economia 
L’Ajuntament 
s’allibera del préstec 
ICO gràcies al 
romanent de tresoreria 
que alhora finançarà 
modificacions de 
crèdit de 2022

organitza la segona edició del Sersona Fest, 

el primer festival de música del municipi. Va 

sorgir com a iniciativa de l’Assemblea Jove i 

l’objectiu és oferir un oci de qualitat pensat 

per al jovent i prioritzant músics i artistes 

emergents i locals o de la comarca.

Aquest estiu també pren protagonisme 

a Santa Eulàlia la 12a edició de la Fira del 

Tomàquet, la qual ja s’ha consolidat al Vallès i 

aspira a convertir-se en un referent a Catalun-

ya. Com veieu, el Tornaveu número 51 arriba 

amb optimisme i amb una energia renovada 

que volem que es quedi per molt de temps.

18-19. Entrevista
Les quatre colles, 
a punt per la 
Festa Major! 

21-21. Opinió
Opinió grups 
municipals 
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Festes

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, arran de la petició 
de diversos grups locals i músics del poble, i de la proposta 
Santaka Emergent Fest, sorgida de l’Assemblea Jove, va estrenar 
l’any passat el primer SERSONA FEST. Enguany la segona edició 
del festival es concentra amb 4 dies de juliol: 14, 15, 16 i 24. El 
tret de sortida serà a càrrec de Marc Xalabarder, acompanyat del 
seu grup de músics, presentarà el seu primer àlbum “Caminar”, 
el dijous 14 de juliol, a la Biblioteca. I tancarà el cicle el 24 de ju-
liol el concert d’Slim Bay Seals, emmarcat a la Fira del Tomàquet.
El gruix dels concerts seran divendres 15 i dissabte 16 al Parc 
de Can Font, de 7 del vespre a les 3 de la matinada. Un cartell 

Santa Eulàlia es prepara per  
a la Festa Major 2022,  
enguany amb novetats 
als espais de festa
Dues zones de barraques:  
“La terrasseta del Xafarranxo”  
i l’“Espai de festa” 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia va obrir el passat 14 de juny el 
període de sol·licituds i les condicions d’ús de les barraques 
de la Festa Major 2022 de Santa Eulàlia de Ronçana, pels dies 
28, 29, 30 i 31 de juliol. El termini per demanar-les era fins 
el 28 de juny.

Una de les novetats és la distribució de les carpes segons el 
que s’ofereixi. Les barraques destinades al servei de begudes 
es col·locaran a l’Espai de festa, a la plaça de l’Ajuntament. 
I aquelles que venguin begudes i menjar, se’ls destinarà a 
la zona de “La terrasseta del Xafarranxo”, a l’aparcament de 
l’Ajuntament.

Aquesta nova distribució afavorirà a tenir unes infraestruc-
tures i logística millors per gaudir dels concerts, que es duran 
a terme tots a la plaça de l’Ajuntament. Tret del concert i ball 
de l’orquestra la Chatta que se celebrarà a la Fàbrica. Per tant, 
la Festa Major tindrà més espai lúdic cultural, amb un únic 
escenari potent i alhora un espai cuidat, on es consolida el 
Xafarranxo com a espai gastronòmic després de la prova pilot 
de l’any passat.

En aquesta edició es comptarà amb cinc barraques d’entitats 
a l’Espai de festa.

La samarreta de la  
Festa Major de Santa  
Eulàlia ja té disseny  
per aquest 2022! 

21 dissenys participen  
en el concurs
La regidoria de festes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, en col·laboració amb l’entitat Joc de Colors, va con-
vocar a finals de maig el concurs pel disseny de la samarreta 
del Joc de Colors de la Festa Major de 2022. Aquest concurs ja 
s’havia posat en marxa, amb motiu dels vint-i-cinc anys del 
Joc dels Colors, per la Festa Major 2020, i per aquest motiu, 
es va mantenir la temàtica per aquest 2022. Els dissenys del 
concurs havien d’estar relacionats amb la Festa Major i els ele-
ments propis del Joc de Colors, que enguany celebra els seus 
25 anys +2. Tots els dissenys que havien sigut presentats a la 
passada edició podien tornar a ser inclosos.

La Judit ha estat la persona guanyadora i obtindrà un xec re-
gal de Ronçana Comerç Actiu (RCA) per un valor de 50 euros 
i 4 samarretes de la Festa Major 2022. Els dissenys que han 
quedat en segon i tercer lloc rebran un xec regal de RCA per 
un valor de 35 i 25 euros, respectivament.

que reuneix una gran varietat musical, el divendres 15, Mlp 
& Fiends, el rock alternatiu de Flintt, Whisky preachers, Dys-
topia, les versions de Los mil hombres i Seek’em all, tribut a 
Metallica. També en motiu de la celebració del dia de l’orgull 
LGTBI+ es comptarà amb el concert de Las Bajas pasiones, grup 
de música electrònica-urbana. L’endemà, dissabte 16, s’obrirà 
amb la cantautora Ariana Zar, les versions de Ron&Papas, les 
actuacions de Red sky at night, de Xavi Rider & Mikid & Salma, 
també la banda de 7 músics Seyka, de música Reggae-Mestís, 
i finalment El pequeño observatorio i de Cara a la pared, que 
tancaran la jornada.

El Sersona Fest es consolida per segon any  
amb una quinzena d’artistes en un nou format

Enguany, el festival es concentra els dies 14, 15, 16 i 24 de juliol
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Joventut

1r i 2n d’ESO de La Vall  
del Tenes vota les millores 
a dur a terme amb els 
2000 € del procés 
participatiu
Es millorarà el pati i es 
comprarà material esportiu

A través del projecte “Aprenem dels Pressupostos 
Participatius”, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’Insti-
tut La Vall del Tenes va votar entre 17 propostes, les 
dues propostes a les quals es destinaran els 2.000 
€ aportats pel servei de joventut. 

S’ha decidit invertir el pressupost de 1.500 € en la 
millora del pati amb la construcció d’una zona per 
relaxar-se, amb taules, pèrgola i arbrat. Aquesta 
proposta va rebre 1284 punts. La tercera proposta 
més votada, amb 1213 punts, va ser per comprar 
material esportiu com pilotes de futbol i bàsquet, 
entre d’altres, amb un pressupost de  500 €.

Tot i que la proposta més votada va ser la ins-
tal·lació d’una màquina de vending amb un pres-
supost de 1.000 €, aquesta responia a la deman-
da de recuperar els esmorzars a l’hora del pati i 
des de la direcció del centre es preveu retornar a 
aquesta normalitat després de les restriccions per 
la Covid-19. Aquest procés participatiu ha buscat 
educar a l’alumnat de primer cicle d’ESO en els 
valors de la democràcia i la participació, fomen- 
tant competències relacionades com són el pen-
sament crític, el compromís ètic, la comunicació 
i la gestió de les emocions.

Recull de les activitats realitzades  
de l’Assemblea Jove 2022

1a  Femmart II  jornades de feminisme i art  
12-13/03 (700 vots amb l’Esplai Santaka)

2a  Torneig de Futbol 7 de Setmana Santa 
11-12/04 (527 vots) 
15 equips es van disputar la final

3a  Fluor Party 30/04 (732 vots amb Jay Events)

4a  Sessió doble de Cinema Assemblea Jove 
14/05  al Casal Parroquial (306 vots)  NOVA!

5a  Santaka Party flor 28/05 (353 vots)

Dins la Festa de l’esport: 28/05
6a  Bubble Football (479 vots)  NOVA!
7a  Curses populars (205 vots)  NOVA!

Properes activitats:  
1r torneig 1vs1 del League of Legends, Hip 
Hop Fest, Joc del Calamar, Esquiada Jove...

Mobilitat i Joventut fa recordatori per a  
la sol·licitud d’ajuts de transport 
Se’n podran beneficiar els joves d’entre 16 i 25 anys

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana publicarà aquest 
desembre les bases per sol·licitar ajuts de transport. Els i les 
joves que tinguin entre 16 i 25 anys i resideixin a Santa Eu-
làlia podran demanar l’ajuda de mobilitat en cas de cursar es-
tudis de batxillerat, cicles o d’universitat fora del municipi. 
Es recorda a les persones interessades que han de conservar 
els tiquets i abonaments que s’hagin fet servir des del gener 

fins al desembre de 2022 (títols T-Jove, T-Casual, T-Usual, 
S1, S2, S3, S4, S5 i S6 de Sagalés). Caldrà presentar els títols 
de transport públic, la matrícula del curs escolar pel qual es 
sol·liciti l’ajut i estar empadronat al municipi.  Aquest suport 
econòmic va sorgir de l’Assemblea Jove 2021.

En cas de dubtes us podeu adreçar a La Taka info@lataka.cat
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L’alumnat de l’institut 
recull 978 kg  
de residus  
L’Ajuntament i l’IES 
la Vall del Tenes es 
van sumar al Let’s  
Clean Up Europe
Uns  240 alumnes de l’IES la Vall del 
Tenes, acompanyats per personal do-
cent i tècnics de diferents àrees de 
l’Ajuntament, van recollir deixalles 
del medi natural de Santa Eulàlia or-
ganitzats en petits grups i equipats 
amb guants i bosses reutilitzables. 
Van netejar des d’àrees properes a l’in-
stitut, com el camp de futbol, el camí 
de la deixalleria i també zones més 
allunyades com el caminet de Can 
Burguès, la Font del Rector i el bosc de 
Can Naps davant de l’Escola Bressol 
Municipal L’Alzina. 

En total van recollir 978 kg de residus, 
la major part va ser degut a les troballes 
de runa, mobiliari i elements metàl·lics 
de grans dimensions. El conjunt de vo-
luminosos va sumar uns 700 kg, 150 
kg d’envasos, 60 kg de paper i cartó i 
68 kg de vidre. Amb relació a l’edició 
anterior, que es van recollir 459 kg de 
residus, l’augment del volum i pes de 
la recollida és un resultat agredolç que 
constata que en el municipi es llencen 
gran quantitat de residus sense tenir 
consciència mediambiental.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, 
hi ha un compromís ferm amb aquestes 
campanyes. Es van iniciar recollides 
el 2016, i des del 2019 s’han adreçat a 
l’alumnat de l’IES Vall del Tenes, sent 
des de llavors un èxit de recol·lecta.

Santa Eulàlia premia  
a 10 participants  
del projecte LIFE 
REthink-
WASTE
L’alcalde, Francesc 
Bonet, va fer entrega 
dels lots regal

El passat novembre 2021, Santa Eulàlia 
va inscriure’s per ser municipi pilot i 
formar part del projecte europeu LIFE 
REthinkWASTE, juntament amb tres 
municipis catalans (Sant Just Desvern, 
Cardedeu i El Brull) i tres italians (Vare-
se, Bitetto i Bassano del Grappa).

Més de 130 persones voluntàries es 
van involucrar en el pla pilot  “Coneix 
el que llences”  (de les sigles en anglès 
KAYT, “Know As You Throw”) que tenia 
l’objectiu de millorar el comportament 
que tenien amb relació als residus. Els 
barris amb més participants van ser el 
Rieral, la Sagrera, la Primavera i Can 
Font. Durant tres mesos, les persones 
implicades van rebre missatges set-
manalment amb preguntes o bé reptes 
que se’ls proposava a fer i mitjançant 
els quals anaven acumulant puntuació. 
Les persones que van obtenir entre 40 
i 50 punts van entrar al sorteig dels 10 
lots de productes locals valorats en 100 
€ cadascun.

Les persones premiades van quedar 
força repartides pel municipi, tres provi-
nents de Can Torras, dues de Can Font, 
dues del barri de la Primavera, dues del 
barri Font d’Abril, i finalment una d’El 
Rieral i una de la zona de Ca l’Unyó.

Cinc ambaixadores 
ajuden amb  
el nou repte: el  
Residu Zero
Bona acollida en les 
xerrades de consum 
sostenible
La Marta Castilla, en Josep Villaronga, 
en Carlos Marco, la Sílvia de Creado-
ras de Bosques i Les actives van donar 
suport a la regidoria de Medi Ambient 
en la darrera aposta per la reducció de 
residus: El cicle de xerrades  Jo Coco:  
el repte Residu Zero. Volem agrair de 
nou el suport dels vídeos ambaixadors! 
Sense vosaltres no hagués estat possible!

Aquesta primavera, el Centre Cívic i 
Cultural La Fàbrica va acollir cinc xer-
rades d’aquest cicle. Cada una s’enfoca-
va en un repte diferent. Des de conèix-
er els comerços verds del municipi, fins 
a conèixer tots els trucs per tenir un 
estil de vida lliure de residus. 

Un dels motius de la iniciativa era do-
nar eines a aquells habitatges que es 
vulguin sumar a la bonificació del 5%, 
que s’aplicarà a la taxa del 2023, per 
aquelles famílies que generin poca res-
ta (d’entre 16 i 26 aportacions a l’any).
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Llicenciada en Periodisme i amb un postgrau de Producció i 
Realització, Belén Martínez va treballar durant una bona tem-
porada a TV3, però, després d’estudiar Documentació i Bibliote-
conomia, va descobrir el món de les biblioteques. Va començar 
treballant com a tècnica auxiliar, fins que va sortir la plaça de 
direcció a Santa Eulàlia. Va ser a principis de 2011, quan el mu-
nicipi traslladava la Biblioteca de l’antic edifici a l’actual.

Al llarg d’aquests 11 anys, la Belén, amb la col·laboració de la 
resta de l’equip, ha impulsat el creixement de la Biblioteca i ha 
estat una peça clau perquè l’equipament es converteixi en una 
referència al municipi. En aquests últims dos anys, a més, 

D’entre els 44 treballs presentats, el jurat va decidir atorgar 
el primer premi a la resident a Palau Solità i Plegamans, Ana 
Maria Campillo Arrebola, per l’obra “Sang i foc”. El jurat va 
valorar-lo per ser un “relat ben estructurat, fàcil de llegir, 
mantenir la tensió literària i alhora ens fa gaudir de metà-
fores, poesia i imatges suggeridores. Lema ben integrat”.

El segon premi va ser per “La flor del mal”, de Josep Rafart Ca-
nals, resident a Barcelona, per ser “una obra ben construïda, 
amb ritme, tensió dramàtica i un punt d’ironia” .

El tercer premi va recaure en l’obra “Tots dos sabem que ho 
sabem”, de Clara Ibáñez Martí, resident a Barcelona. El jurat 
va valorar-ne que fos “una història àgil, fresca, original i en-
ganxa ràpid. Manté un bon ritme i el foc i la passió la con-
necten amb el lema del Certamen.”

La temàtica dels treballs presentats havia d’homenatjar Gabriel 
Ferrater i Soler en la commemoració del centenari del seu naixe-
ment. Les propostes havien de sortir de la inspiració dels versos 
“Acabades les vacances, sí, vaig veure que al meu món algú li 
havia fet una cara nova. Sang i foc”, o contenir-los total o par-
cialment, del poema “In memoriam. Les dones i els dies.

El jurat, d’aquesta ocasió, estava format per Marina Alcojor, 
Txell Català, Fina Dantí, Àngel Exojo, Maite Marin i Ramon 
Vilageliu.

Després de l’entrega de premis, Fina Dantí va presentar als as-
sistents la vida polifacètica de Gabriel Ferrater. Seguidament, 
va donar pas a Jordi Pagès, artista granollerí, autor de l’ex-
posició “Les dones i els dies” que es va poder veure fins al 30 
de maig. Per acabar, Jaume Arnella va donar el punt musical 
amb el poema “Dits”.

han hagut d’enfrontar-se al repte de la pandèmia i reinventar 
algunes activitats de la Biblioteca per fer-les a distància.

La Belén es mostra “satisfeta de la tasca feta en aquests anys i 
de la resposta de bona part de la població del municipi” i està 
“segura que amb el nou relleu continuarà i millorarà el servei 
de qualitat humana i professional de la Biblioteca”. Una de les 
experiències més satisfactòries, assegura, “és el treball per la 
lectura fet amb les escoles, les famílies i els clubs de lectura”.
De part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, fem ar-
ribar un enorme agraïment a la Belén per la feina feta i la seva 
dedicació. Gaudeix de la jubilació!

Belén Martínez, directora  
de la Biblioteca Casa de Cultura  
Joan Ruiz i Calonja, es jubila

Va coordinar la creació de la nova 
Biblioteca el 2011, any a partir del 
qual en va ser la directora

Ana Maria Campillo 
Arrebola guanya el primer 
premi del 13è Certamen Literari 
de Relat Breu

La Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja va acollir al 6 
de maig l’entrega de premis de la 
13a edició del Certamen Literari 
de Relat Breu. L’entrega de premis 
va ser a càrrec d’Anna Montes, 
regidora de Cultura.

C
ultura
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Esports

El divendres 24 de juny es van reobrir les instal·lacions de 
Pinedes del Castellet després del tancament, degut a la fina- 
lització de la concessió, el setembre de 2021. Durant aquest 
període es va aprofitar per realitzar-hi inversions de millora. 
Les més esperades eren entorn les de tennis i pàdel que ara 
llueixen nous terres i també nova gespa artificial, marcatge de 
pintures de joc i també un nou sistema d’il·luminació.

Les millores han consistit en reparacions a diferents zones 
de l’equipament esportiu per a la seva reobertura i per dur a 
terme el Casal d’estiu. Les primeres accions que s’hi van dur 
a terme van ser resoldre les humitats de la teulada i l’arranja-
ment de les goteres de l’edifici. Seguidament, es va procedir 
a pintar la façana i també els vestuaris. Una altra actuació, 
també molt esperada va ser la projecció d’una rampa per fer 
l’edifici accessible.

Les tasques més laborioses i alhora les més desitjades van ser 
les que estaven enfocades en millorar les pistes de tennis i 
pàdel. A les dues pistes de tennis es van reparar els forats i 
esquerdes del paviment i es va col·locar un gruix de paviment 
de formigó porós de 10 cm per aconseguir un drenatge òptim 
i impedir que es generin esquerdes. També es van pintar les 

pistes així com el marcatge de les línies de joc; amb uns aca-
bats mats i antilliscants. Per acabar de dotar les instal·lacions 
de tennis, es van subministrar jocs de pals i una xarxa nova. 
Finalment, es va condicionar el paviment de les tres pistes de 
pàdel i a més a més s’hi va col·locar gespa artificial. L’estruc-
tura metàl·lica exterior es va repintar així com també es van 
canviar les portes d’accés. Per millorar-ne la visibilitat del joc, 
s’instal·larà un nou sistema d’il·luminació amb projectors LED.

Pinedes del Castellet ha obert de nou 
amb millores al conjunt a les instal·lacions

En els darrers mesos l’Ajuntament ha adjudicat la nova licitació 
i ha dut a terme les millores previstes a tota la instal·lació

Millores dutes a terme

• Es pinten els vestuaris i la façana
• Es millora l’accés amb una rampa
• Es realitzen millores a les pistes de pàdel i tennis:  

paviment, gespa i il·luminació.
• Es fa manteniment dels elements de jardineria
• S’instal·len alguns dels jocs infantils que es trobaven  

a la plaça Onze de Setembre

Vols conèixer com serà la 
piscina coberta mancomunada? 

Horaris d’estiu
Fins a l’11 de setembre (inclòs)

Piscines de 10 a 20 h   
Pistes i restauració de dilluns a dissabte  
de 10 a 23.30 h i diumenges de 10 a 20 h

Tarifes d’entrada a la piscina dia feiner dia festiu
Menor  de 3 anys gratuït
Infantil (de 4 a 14 anys) 4 € 5 €
Adult (a partir de 15 anys) 5 € 6 €
Jubilat (caldrà ensenyar document que ho acrediti) 4,5 € 5 €

30 abonaments de piscina (abonaments personals i no compartits) 75 €
15 abonaments de piscina (abonaments personals i no compartits) 45 €
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Benestar Social

El transport i l’acompanyament 
de les persones grans de Santa 
Eulàlia de Ronçana compta  
amb 81 persones beneficiàries  
i 5 modalitats d’ajudes.

L’octubre de 2016 va entrar en funcionament el projecte Por-
ta’m, la iniciativa de l’Ajuntament de Santa Eulàlia per donar 
resposta als problemes de mobilitat reduïda de la gent gran. 
Un sistema pràctic, flexible i ambientalment sostenible.

L’agent comunitari va iniciar-se prestant assistència a una 
dotzena de persones i va acabar donant servei a 27, el primer 
any d’entrada en funcionament. Des de la creació, el departa-
ment de Benestar Social ha anat donant cada vegada més servei, 
en excepció de durant la pandèmia de la Covid-19, i avui ja són 
81 les persones beneficiàries. L’Ajuntament va tornar a notar un 
creixement notable de demanda el 2021 i pronostica tornar a les 
xifres de 1.300-1.500 serveis a l’any. En aquests primers mesos 
de 2022 ja s’han realitzat 556 assistències.

D’un inici, es van projectar tres branques diferenciades. Porta’m 
al CAP,  Porta’m de la Farmàcia i Porta’m de la botiga. Aquestes 
línies de treball s’han mantingut vigents des de la creació del pro-
jecte, i se n’han afegit dues més: Porta’m de la Biblioteca i Porta’m 
socialitzador, mesura iniciada l’abril de 2017 per connectar les 
persones usuàries amb el Casal d’Avis i per assistir als Tallers de 
memòria de La Fàbrica.

Aquest servei de desplaçament a demanda en poden gaudir les 
persones majors de 65 anys amb mobilitat reduïda que tinguin 
uns ingressos de la unitat familiar inferior a 2,5 del sou mitjà 
interprofessional i que no disposin de suport familiar o veïnal. 

El projecte Porta’m, nascut el 2016, es consolida 
amb 6.452 serveis des de la posada en funcionament

Igualment, des de Serveis Socials d’atenció primària valoren 
sol·licituds concretes.

Totes les peticions s’han de fer a través del departament correspo-
nent, contactant per telèfon al 93 844 80 25 (extensió 2) o per correu 
electrònic ser@ser.cat  Un cop s’ha confirmat l’assistència, el telèfon 
de contacte per fer les comandes és el 687 541 935, operatiu de dil-
luns a divendres, i fins a les 11 del matí, per a fer els encàrrecs.

La infraestructura amb les que compta el Porta’m al CAP és una 
furgoneta adaptada, de 9 places, que disposa de plataforma eleva-
dora, per a desplaçar les persones usuàries fins al centre de salut. 
Aquesta és l’ajuda més demanada i consolidada. Pel que fa a la 
modalitat Porta’m de la Farmàcia, es gestiona l’entrega segons la 
prescripció mèdica; i el Porta’m de la botiga i de la Biblioteca, es 
coordina amb Ronçana Comerç Actiu i la Biblioteca amb l’agent 
comunitari que porta allò que encomanen a les cases de les per-
sones que gaudeixen del servei.

La iniciativa l’organitza el departament de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el suport de Ron-
çana Comerç Actiu i l’Institut Català de la Salut.

Beneficiaris 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sol.licituds 36 34 8 15 10 18
Baixes 9 6 15 10 7 10
Total beneficiaris 27 55 69 71 69 81

Tipologia 
serveis Cap Comerç Farmàcia Podòleg Préstec 

llibres
Socialitzador

Total
Casal avis Tallers

2016 116 25 29 5 50 225

2017 506 217 316 41 319 94 1.493
2018 416 190 368 46 163 184 1.367
2019 496 151 313 42 238 226 1.466
2020 175 86 171 19 37 53 541
2021 290 62 180 43 22 106 101 804



Entre elles, 13 van ser 
noves donants
El Centre Cívic i Cultural La Fàbrica ha acollit ja les tres primeres 
campanyes de donació de sang de l’any. La propera campanya 
de donació a Santa Eulàlia serà el dimecres 20 de juliol, ja podeu 
apuntar-vos i agafar hora a https://donarsang.gencat.cat/ca.

Al llarg d’aquest 2022, 192 persones han estat donants, i en 
el recull de dades s’ha volgut fer visible les noves generacions 
de donants. A Santa Eulàlia, aquest 2022, s’ha comptat amb 
13 persones que era la primera vegada que donaven. Aquesta 
xifra podria créixer, depèn de totes les implicacions, fins i 
tot de les persones que no poden ser donants, poden ajudar 
fent d’altaveu de les futures campanyes.

20 de juliol,  

De 10 a 14  i de 17 a 21 h,

Centre Cívic La Fàbrica, 
Camí del Gual, 40

Ja podeu demanar hora!

L’activitat es va dur a terme  
el dimarts 14 de juny a càrrec 
d’Oriol Ciurans
Santa Eulàlia va estrenar el 2013 l’espai lúdic i de salut, un cir-
cuit constituït per diferents mòduls d’activitats que formen un 
recorregut que permet treballar les facultats físiques i sensori-
als. Aquesta instal·lació, que forma part del mobiliari urbà de 
la Diputació de Barcelona, es va ubicar a l’aire lliure, al Parc de 
la Fàbrica.

El passat dimarts 14 de juny, de 10.30 a 11.30 h, les regidories 
de Benestar Social i Esport van organitzar un taller explicatiu 
dirigit per Oriol Ciurans. L’espai està pensat per poder realitzar 
més de 150 exercicis, entorn l’equilibri, la coordinació, la mo-
bilitat articular, els estiraments musculars, la força i l’agilitat 
cardiovascular. La intenció del taller és que totes les persones 
interessades a fer ús del circuit puguin ser assessorades de com 
utilitzar-lo i treure’n un bon rendiment, fer salut i alhora gau-
dir fent exercici. S’organitzaran més tallers específics per poder 
conèixer a fons la instal·lació.

Les tres primeres campanyes de donació de sang 
de l’any compten amb 192 donants

“Com fer ús de l’espai de salut”  
el taller per conèixer la instal·lació  
del Parc de La Fàbrica

Data 02/02/2022 06/04/2022 01/06/2022

Sang 61 63 68

Oferiments 10 2 4

Nous 9 3 1

Plasma 7 14 0
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SalutTaller de l’espai salut el passat 14 de juny de 2022

Inauguració de la instal·lació el 2013

 



La vigília de Sant Jordi, la regidora de Gent Gran, Mònica Pons,  
va fer entrega de roses a la Residència La Vall i a la Llar d’avis  
Santa Eulàlia. Les roses de l’Institut La Vall del Tenes van servir  
per finançar el viatge de final de curs.
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L’Ajuntament s’allibera del préstec ICO gràcies 
al romanent de tresoreria que alhora finançarà modificacions  
de crèdit de 2022 

El Ple aprova a l’abril la modificació de crèdit per poder fer efectives 
noves aplicacions per l’exercici del 2022 i al maig, la concertació  
de préstec amb el Programa de Crèdit Local de la Diputació  
de Barcelona

El Ple de l’abril va aprovar per unanimitat la modi-
ficació de crèdit 3/2022 per crear 11 aplicacions pres-
supostàries no existents a l’exercici 2022 i suplemen-
tar-ne 28 més. La modificació de crèdit, per un import 
total de 650.888,05 euros, es finança amb Romanent 
de Tresoreria per Despeses Generals, és a dir, amb els 
estalvis acumulats de l’Ajuntament a tancament del 
2021. Entre aquestes modificacions, en destaquen els 
266.570,42 euros destinats a l’amortització del préstec 
ICO. Sumats al que ja es van consignar al pressupost 
inicial de 2022, totalitzen 533.140,84 euro, l’import 
pendent d’amortització del préstec ICO a dia d’avui. 
Amb això, es farà la  liquidació definitiva d’aquests 
préstecs  sol·licitats per l’Ajuntament  entre els anys 
2012 i 2013 per fer front al pagament de proveïdors 
per un total de gairebé 3,4 milions d’ euros. 

Amb aquesta modificació de crèdit s’ha dotat pres-
supostàriament la partida del parxejat dels asfaltats 
i l’adequació de voreres amb uns 180.000 euros. Al-
hora, es duran a terme altres inversions o actuacions 
que no estaven previstes en el pressupost inicial, 
com ara una segona línia de bus per l’IES i l’Escola 
La Sagrera, les obres per a la rehabilitació d’un pont 
de vianants al camí fluvial, l’adquisició de material 
informàtic, la dinamització d’activitats per a la gent 
gran, el control de plagues urbanes i l’adequació de 
la jardineria de Pinedes del Castellet. Altres par-
tides, com la de festes o la de dinamització comer-
cial, també s’han incrementat.

A més a més, en el Ple extraordinari de maig es 
va aprovar, amb els vots a favor de Poble Unit, d’Inde-
pendents-ERC i C’s, i l’abs-tenció de SER-CP, la con-
certació de préstec amb el Programa de Crèdit Local 
(PCL) de la Diputació de Barcelona, de 874.151,32 eu-
ros. Aquest import servirà per finançar la major part 
d’inversions que conté el pressupost de 2022. Algunes 
de les més destacades són les reformes de l’equipa-
ment del Rieral, la perllongació de l’itinerari dels vi-
anants de la carretera BV-1435,  així com la millora 
de seguretat dels vianants al camí de la deixalleria. A 
més, s’invertirà en l’enllumenat, en les instal·lacions 
de Pinedes del Castellet ien l’edifici de la policia. 

Modificació de crèdit per  
import total de 650.888,05 €

Exemples de les inversions

28%

Parxejat  
i adequació  
de voreres

Amortització  
del Crèdit ICO

20.000 €
Festes

Inversions o 
actuacions que 
no estaven 
previstes 

15.000 €
Nova línia de bus 
per l’IES12.000 €

Compra d’un 
nou escenari

15.000 €
Pont al camí  

fluvial del càmping 

Operacions  
pendents 
d’aplicar

3%

28%

41%

16.898 €
Adequació i  

manteniment de tota 
la jardineria  
de Pinedes



La 8a Festa del Pagès  
es comença a preparar  
a Alcampell (Osca) 

El dissabte 14 de maig,  
una cinquantena de pagesos  
de Santa Eulàlia van ser convidats 
a Alcampell
El dissabte 14 de maig, el municipi aragonès Alcampell va rebre 
la visita d’una cinquantena de pagesos de Santa Eulàlia. Cèlia 
Boter i Jaume Facerías, col·laboradors habituals de la Festa 
del Pagès, van voler convidar a la pagesia de Santa Eulàlia per 
mostrar-los el municipi i les Cases-Museu. Van ser rebuts per 
la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alcampell, Pilar Pena 
Peralt, qui va acompanyar al grup en la visita del poble i va ob-
sequiar l’Ajuntament amb dos exemplars del llibre Estudi i in-
terpretació de les cabanes de volta de la Llitera de Laia Brualla 
Piulats. L’Ajuntament va fer entrega a la regidora del llibre d’El 
Patrimoni històric de Santa Eulàlia.

A més a més, Boter i Facerías  van obrir les cases museu, El Cau 
i El Niu, per mostrar-los les dues cases particulars on han expo-
sat, minuciosament, tota mena d’objectes, majoritàriament de 
temàtica agrària. També altres col·lecionables com estampetes i 
cromos, claus, màquines de fotografiar i estris de la vida diària. 
La majoria dels objectes, datats des de 1900 en endavant, han 
estat disposats a la casa en habitacions perfectament decorades 
segons l’època.

A l’excursió també hi van assistir Mònica Pons, regidora de Salut 
i Gent gran, i Manel Imedio, regidor de Promoció econòmica 
i Festes. Des de la regidoria de Promoció Econòmica es valora 
molt positivament la sortida perquè va afavorir a continuar lli-
gant vincles amb la pagesia i per treballar conjuntament amb la 
propera edició de la Festa del Pagès.

La Festa del Pagès vol recuperar cada any les feines de camp, al-
gunes d’elles encara presents, com llaurar i aplanar (2013), segar 
i batre (2014), la verema (2015), la mongeta del ganxet (2016), la 
matança del porc (2017-2019) i l’oli (2018). Després d’una inter-
rupció de dos anys, aquest 2022 es recupera l’edició dedicada a 
l’avellana. La primera activitat consistent en la feina d’estren-
yar, treure la branca seca de l’avellaner, ja es va dur a terme el 
2020. Es preveu que el final de festa sigui a partir de la segona 
quinzena de setembre, amb la recollida de l’avellana.

 Èxit de participació a 
la trobada “Encaixa 
amb la Xarxa local”

Ronçana Comerç Actiu,  
la Mancomunitat i l’Ajuntament  
organitzen un networking  
per trobar clients, proveïdors  
i/o col·laboradors de proximitat  
a La Fàbrica.
Unes 25 empreses van participar a la sessió de networking. L’ac-
tivitat estava destinada a qualsevol negoci local que volgués de-
scobrir altres negocis locals amb qui col·laborar i treballar ple-
gats: comerços, serveis professionals, empreses, emprenedors 

del Vallès Oriental, per finalment crear una xarxa de contactes 
de proximitat.

El Centre Cívic i Cultural La Fàbrica va acollir la trobada, el dil-
luns 16 de maig de 9 a 14 h, que va ser dinamitzada per Mónica 
Mendoza, conferenciant experta en la conducció de network-
ing, consultora i promotora especialitzada en vendes. Donada 
la bona acollida, es preveu poder fer una segona jornada al llarg 
del segon semestre del 2022..
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O
bres i Serveis

Comencen les obres 
d’eixamplament del pont 
de ca l’Unyó

La carretera BV-1435 que uneix 
Santa Eulàlia i Bigues estarà 
tallada fins al 4 de setembre

El passat 4 de juliol es van iniciar les 
obres d’eixamplament del pont de ca 
l’Unyó, a càrrec de la Diputació de Bar-
celona. Es procedirà a reomplir els murs 
alhora que es mantindrà l’estructura 
del pont. Finalment, s’ha optat pel tan-
cament dels dos sentits del trànsit del 
pont, que implica la mateixa estona d’es-
pera que si s’haguessin instal·lat semà-
fors provisionals, previstos inicialment 
en el projecte. Aquesta opció de tancar 
el trànsit completament és un benefici 
pels veïns i veïnes perquè el temps de 
recorregut serà menor així com el temps 
d’execució de les obres, concretament, 
es passa dels sis mesos previstos en pro-
jecte a dos mesos de tall del trànsit.

La via alternativa entre les poblacions 
de Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai 
s’haurà d’efectuar a través de l’avinguda  
de Maspons i Anglasell i del Camí del 
Flix. Es senyalitzarà els passos alternati-
us que indicaran que els camions es des-
viïn des de la C-17 i només es permetrà 
el pas als turismes, furgonetes i camions 
de menys de 3.500 quilos, i el pas dels 
autobusos de transport públics. També 
s’informarà a Google Maps del tallat 
per a que els conductors que utilitzin 
navegador siguin desviats.

Reforma de la Plaça Onze 
de Setembre 
Estat: Obres en execució.  
Prevista la seva finalització al 
setembre del 2022. 
Cost previst: 472.892,25 €: 
Subvenció PUOSC - Generalitat de 
Catalunya (125.000 €) Subvenció 
Diputació de Barcelona (140.000 €)

Renovació joc infantil al 
parc de la Biblioteca 
Estat: Instal·lat juny 2022
Cost previst: 19.600 €

Urbanització del camí  
de vianants del carrer  
Fonteta, entre el carrer 
Font del Gat i camí  
de Can Feu 
Estat: Iniciades aquest  
juliol de 2022
Cost previst de les obres: 
150.000€

Millora de les cunetes 
del camí de la Rovira 
Estat: Finalitzat
Cost previst de les obres: 67.500 €

Nou edifici de l’Institut 
La Vall del Tenes
Estat: Prevista la seva finalització 
a l’agost del 2022.
Cost previst: 402.568,92 €

Remodelació del gual de la 
font de Sant Cristòfol
Estat: Prevista la seva finalització 
al setembre del 2022.
Cost previst: 138.998,75 €
Subvenció PUOSC - Generalitat de 
Catalunya (60.000 €)

Reforma del Jutjat de Pau i 
de la Casa del Mestre
Estat: Fase de redacció del projecte.

Reforma interior de l’edifici 
Font del Rieral 
Estat: Primera fase finalitzada. 
Segona fase de redacció finalitzada. 
Durant el mes de juliol es preveu 
aprovar el projecte i licitar les obres.

Millores del paviment  
exterior i la col·locació dels 
dibuixos de joc  
de la pista vella
Estat: Finalitzat juny 2022 
Cost de les obres: 15.000 €

Obres i serveis més destacats 
Us presentem algunes de les accions més destacades:



Santa Eulàlia en 6 tuits
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Cultura
XII Certamen de Relat Breu: Ja podeu llegir els relats guan-

yadors d’aquesta edició #GabrielFerrateriSoler

Medi Ambient
Més de 730 persones ja s’han registrat a l’apartat de 

Residus de l’app de l’Ajuntament #reciclatge #deixalleria 

#residus #novataxa

Ajuntament de Santa Eulàlia @ajsantaeulalia 
El regidor a l’oposició per Independents-ERC, Arnau 

Queralt, emprèn el relleu de Cristina Gallego

Polítiques de gènere
#SantaEulàliadeRonçana s’adhereix al manifest de la 

Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Inter-

nacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+. 

Educació 
Cicles Formatius o la Universitat, les dues opcions de 

l’alumnat de l’Institut La Vall del Tenes. 47 alumnes de l’IES 

s’examinen de la Selectivitat i 15 decidiran si fer les proves 

al setembre o fer un Cicle Formatiu.

Mobilitat
El Pla Local de Seguretat viària se centrarà al camí de la 

Rovira, davant l’IES, i l’encreuament de la zona comercial 

de la carretera de Barcelona.
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Les quatre colles, a punt 
per la Festa Major!

Blaus, Grocs, Verds i Vermells ja es preparen per participar al tradicional Joc de Colors de 

Santa Eulàlia, un conjunt de proves que es realitzen durant la Festa Major i que mouen a grans 

i petits. Hem parlat amb Susana Barrios, cap de colla dels Blaus; Emma Peruga, cap de colla 

dels Grocs; Jordi Ruiz, dels Verds; Checa Avilés, cap de colla dels Vermells, i Carme Oller, 

presidenta dels Cocos. Després d’aquests dos anys amb una Festa Major atípica, per fi en-

guany Santa Eulàlia podrà recuperar el Joc de Colors i es tornaran a fer algunes de les proves 

clàssiques, així com alguna de nova. Les quatre colles ja estan a punt i arriben amb moltes 

ganes i energia per viure una nova Festa Major.

Ja ho teniu tot llest per la Festa Major 2022?
Susana (S): En tenim moltes ganes! Aquest any ens ha costat 
molt moure la gent, estaven adormits no sabem si per por 
o per mandra, però en aquestes últimes setmanes ens hem 
tornat a mobilitzar. Han tornat dos caps de colla i ens hem 
activat, ja estem fent els assajos pel musical.
Emma (E): Sí, i amb moltes ganes. Ja estem fent coses, tot i 
que ens ha costat ajuntar a la colla perquè després de dos anys 
estàvem una mica parats. Ara ja estem preparant les proves 
que s’han d’assajar i tot el que necessitem per la barraca.
Jordi (J): Fa tres anys que els Verds ens vam mobilitzar també 
pel Carnaval i això ens ha portat a fer un grup de gent molt 
trempada i treballadora, i són els que ja estan fent coses. 
Estem molt actius i amb ganes de passar-ho bé, ja tenim la 
maquinària a punt!
Checa (Ch): I tant, estem molt engrescats. A més, tenim noves 
incorporacions a la colla i ja estem preparant la primera prova 
del musical.
Carme (C): Ja fa setmanes que tenim el programa i estem tre-
ballant en les proves, tot i que sempre hi ha els preparatius 
d’última hora. En tenim ganes perquè fa dos anys que no els 
podem fer i sembla que la gent està molt animada, però, d’al-
tra banda, potser hi ha qui prefereix marxar de vacances, ja 
que precisament portem dos anys sense poder viatjar. Espe-
rem que vingui molta gent!

Quants integrants sereu a la vostra colla aquest any?
S: Esperem que sigui com en anys anteriors. Al grup de 
Whatsapp, sense comptar els nens, ja som més de 100 adults 
i uns 70 joves. A aquests costa més moure’ls, perquè els petits 
van amb la família, però tenim un grup que ara tenen uns 19 
anys i és més difícil que vulguin participar de la festa.
E: Com sempre, al final va venint la gent. La prova que ja es-
tem preparant costa més perquè s’ha d’assajar, però pel cap 

de setmana de Festa Major comptem amb tothom. De fet, ens 
han demanat samarretes i esperem que siguem els mateixos 
de cada any.
J: Fa dies que estem fent trucades perquè cada any hi ha gent 
nova i gent que marxa, però calculem que serem com sempre, 
entre 125 i 140 persones.
Ch: Hauríem de ser més perquè han vingut sis o set famílies 
més, però no sabem si tindrem baixes, hi ha gent que encara 
no ens ha dit res. Estem contents perquè no ens ha costat gens 
mobilitzar-nos, de seguida que vam dir que hi havia proves, a 
la primera reunió ja érem més de 30.
C: Aquest any només som sis, estem sota mínims, ja que al-
tres anys érem 10 o 12.

En quines proves creieu que podeu destacar? Quines són 
les que anireu a guanyar a la FM 2022?
S: Volem guanyar-les totes! Anem a participar, això està clar, 
però si guanyem, millor, però no som gaire competitius. 
Esperem que se’ns donin bé la prova de la piscina i la pista 

Cursa d’obstacles, de la Festa Major de 2019

Entrevista
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americana perquè tenim molts joves; a la resta anem a pas-
sar-ho bé.

E: Intentem que totes les proves se’ns donin bé: ens agrada molt 
la piscina i l’americana, l’estirada de corda i també les culturals. A 
totes intentem donar-ho tot.
J: El musical és el que ens agrada als quatre colors, és la prova per 
antonomàsia. La piscina sempre ens ha anat molt bé... Aquest 
any anem a gaudir i a somriure, després d’aquests dos anys.
Ch: Solem ser forts a la prova de divendres, la del musical o el ball, 
és a la que normalment hi posem més ímpetu, tot i que després 
pots guanyar-la o no, però nosaltres hi posem moltes ganes.

Què creieu que defineix el Joc de Colors de Santa Eulàlia? 
Quins són els valors o les característiques que el fa diferent 
al d’altres municipis?
S: No conec com ho fan a altres llocs, però aquí en destaca el 
companyerisme, l’amistat, el fer poble i el fair play. Amb les 
altres colles sempre hi ha hagut molt bon rotllo.
E: No hi ha rivalitat, el joc fa molt poble, fa que la gent es 
conegui i es facin noves amistats. Durant l’any, per diverses 
circumstàncies, no coneixes a tothom, però en aquests dies 
la gent s’ajunta molt. És clau per la Festa Major, és molt im-
portant perquè aglutina molta gent i és una activitat diferent.
J: Jo sóc de Barcelona i vaig venir a viure aquí i veig que no 
és la típica Festa Major. Es comparteix amb el veïnat, és una 
festa espectacular. Tot i que som quatre caps de colla, estem al 
davant de tot un poble i és una festa on no es busca el consum, 

sinó sortir al carrer, pintar-se, ballar... Hi ha ganes de viure.
Ch: Diria la germanor que es crea. Serveix per conèixer el po-
ble i la gent, perquè al ser un municipi tan disseminat, amb la 
Festa Major pots conèixer la gent.
C: És una festa de la família, que implica totes les edats. És 
una manera d’integrar-te al poble i de relacionar-te amb al-
tres famílies.

Creieu que tindrem Joc de Colors per anys a Santa Eulàlia?
S: Sí, i a més seria una llàstima que es deixés perdre. Als Blaus 
érem quatre caps de colla i em vaig quedar sola, però no vaig 
voler plegar perquè em sabia greu, hi porto participant tota la 
vida. Bona festa a tothom i a gaudir-la aquest any que podem!
E: Espero que sí, si més no, nosaltres treballem per això, in-
tentem estar davant de la colla i animar-los per seguir. Pels 
Grocs sempre hi haurà Festa Major, m’agrada molt que hi hagi 
Joc de Colors, si no, no seria Festa Major. Ser Groc és com ser 
del Barça!
J: Crec que sí perquè a cada colla hi ha petits. Els Verds ens 
identifiquem per tenir moltes famílies i nens, així que men-
tre hi hagi nens hi haurà continuïtat. Hem de treballar perquè 
sigui així molts anys.
Ch: Jo crec que sí i la intenció es que sigui així durant molt 
de temps!
C: Sempre hi ha alts i baixos, però és una festa molt arrelada i 
els nens, de joves marxen, però quan es fan grans tornen amb 
la família. Ens agradaria que hi participés més gent jove, que 
sempre costa de mobilitzar. Bona Festa Major!

Prova musical, de la Festa Major de 2019
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Temàtica lliure 
dels grups municipals

Projectes en marxa

Aquest 2022, molts dels projectes que teníem per aquesta legis- 
latura han començat a veure la llum gràcies a la bona situació 
econòmica dels comptes municipals. Així doncs, projectes com la 
Plaça Onze de Setembre o el gual de Sant Cristòfol estan en marxa 
i dins els terminis d’execució, així com també la vorera del carrer 
Fonteta. Aquest mes de juliol s’aprovarà també la segona fase de 
reforma de la Font del Rieral com a futur equipament per als joves 
del nostre poble, que podrà estrenar-se l’any vinent. 

En matèria de mobilitat, dues novetats: d’una banda, s’ha comen-
çat l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària, que posarà el 
focus en la zona comercial de la carretera de Barcelona i en diver-
sos punts del camí de la Rovira, sobretot al seu pas per l’institut. 
D’altra banda, pel curs vinent ampliarem la ruta del bus escolar 
de l’Escola Ronçana per tal que també doni servei a l’alumnat de 
l’Escola La Sagrera, així com també una nova ruta per a l’Institut 
La Vall del Tenes, que passarà de 60 places a 105, un augment del 
75%. Cal afegir, en aquest àmbit, que aquest estiu s’estan duent a 
terme les obres d’ampliació del pont de Ca l’Unyó, al límit entre 
Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai, que n’augmentarà la segure-
tat. Aquesta és la primera de les quatre fases per connectar el nos-
tre municipi amb el poble veí a peu. 

En salut pública, ja s’ha iniciat la campanya de control de la po-
blació de coloms al barri del Rieral amb una empresa especia- 
litzada per solucionar els problemes de brutícia que produeixen 
aquestes aus. També s’estan ultimant els detalls d’una futura cam-
panya de tinença responsable d’animals de companyia. 

Amb tot, celebrem que aquest mes de juliol arriba farcit d’actes i 
activitats que s’estan organitzant des de les regidories de festes, 
cultura, joventut i esports, així com també des de moltes entitats 
del nostre poble. Ens fa molta il·lusió poder celebrar de nou una 
Festa Major com les de sempre, amb els carrers inundats de les sa-
marretes del Joc de Colors i la gresca dels actes més festius. 

Des de Poble Unit us desitgem un bon estiu i bona Festa Major! 

Sense pla

La creació de centralitats i la necessitat de punts de trobada és 
un dels objectius d’una planificació urbanística que compti amb 
la mobilitat com a factor determinant. I resulta improbable que 
es generi, acompassadament, un poble que promocioni l’activitat 
comercial i econòmica sense un planejament que observi amb ate-
nció els recursos i les necessitats de la població. Així, si els barris 
del poble necessiten un centre d’activitat comercial, també és ur-
gent que les persones que se n’han de servir tinguin recursos de 
mobilitat col·lectiva eficients i zones d’aparcament òptimes. 

L’estructura de Santa Eulàlia de Ronçana, com a municipi de po-
blació dispersa, fa difícil generar aquestes zones pacificades i cen-
trals, que afavoreixin el passeig i l’esbarjo. Per tant, observant tot 
el poble, des de la Campinya fins a la Font d’Abril (per dir dos bar-
ris representatius) ens ha semblat, des de fa temps, que ens cal tre-
ballar en un Pla de Mobilitat, que sigui inclusiu i general, i, alhora, 
definir les centralitats i els usos que se’n desprenen. 

Així, si ens fixem en el Rieral com a nucli on s’hi concentra la ma-
jor part de l’activitat comercial del poble, no podem obviar que, 
alhora, amb la carretera de Barcelona com a eix central, també és la 
zona amb més trànsit. Per tant, doncs, i en una zona molt concreta 
del poble, hi tenim el màxim de vianants i d’automòbils, generant 
una combinació complexa de gestionar per la perillositat d’aquests 
dos factors posats en un mateix espai.  

Com hem dit altres vegades, si tinguéssim a mà un Pla d’Acció Mu-
nicipal concret (és a dir: uns objectius de mandat que poguessin 
ser avaluats a mesura que es van fent accions), tindríem criteris 
clars per poder veure el grau d’acompliment dels objectius inicials. 
Dissortadament, a un any de les eleccions municipals, no sabem 
on som perquè no sabem a on anem.

Això sí: ens sembla urgent generar mesures que pacifiquin la con-
vivència entre activitat comercial i mobilitat a la zona més cèntrica 
del poble.



  

 Por una Santa Eulàlia más próspera

Ciutadans sigue observando que en nuestro hermoso municipio 
Santa Eulàlia de Ronçana, hay muchas carencias pendientes de 
subsanar.
En tema de seguridad:
• Nuestra policía necesita más herramientas para ejercer su traba-
jo y, como no, unas instalaciones dignas para poder ejercerlo.
• Sigue habiendo puntos negros en los cuales se deben de poner 
más atención para evitar tanto delincuencia como accidentes.
• Sigue las ocupaciones de viviendas y terrenos.
• Seguimos teniendo problemas de plantaciones de sustancias ile-
gales.
• Seguimos teniendo problemas de delincuencia.
En tema de urbanizaciones:
• Siguen existiendo barrios pendientes de recepcionar, los cuales 
tienen problemas con el estado del asfalto, aceras. Ya que el 
gobierno actual pone la excusa de las recepciones para no tener un 
mantenimiento satisfactorio para los vecinos. 
• La iluminación de algunas zonas del municipio también deja 
mucho que desear, teniendo apagones y tardando mucho en ir a 
solucionar el problema.
En tema de limpieza:
• Nuestro municipio esta LITERALMENTE SUCIO: seguimos en-
contrando pintadas o grafitis en espacios municipales. Es de obli-
gación del gobierno mantener los espacios públicos limpios.
• El porta a porta seguimos insistiendo que en las zonas de pi-
sos No funciona, se debería de ampliar días o bien aplicando otros 
métodos.
• Encontramos Basura haya a donde vamos.
En temas de viviendas:
• Insistimos en que se haga un buen plan de viviendas para los 
jóvenes. Nuestro municipio es muy caro, tanto en compra como 
en alquileres, y nuestros jóvenes con los sueldos actuales les será 
imposible quedarse, por lo tanto y lógicamente, se irán, quedando 
así un pueblo cada vez más envejecido.
En tema de juventud:
• Queremos un pueblo más dinámico para ellos y un municipio 
más diverso.
En tema de comercios:
• Necesitamos un fuerte plan de acción para que en nuestro muni-
cipio no sigan cerrando comercios y ayudarlos.
Seguiremos estando al servicio de todos los ciudadanos.

Pas semafòric, encara no alcalde?

El 31 d’octubre de 2018, mitjançant Resolució 136/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana, la Generalitat va autoritzar l’ajuntament a in-
stal·lar el pas semafòric que fa 5 anys que reclamem.

119.700 euros directes del fons de Resiliència Local, per a ús di-
recte, per a projectes a l’ajuntament de Santa Eulàlia i 5.809.700 
euros per al conjunt del Vallès Oriental. Aquests són els recursos 
públics que els i les socialistes hem aconseguit que es destinin, 
al nostre municipi i comarca, dels fons Next Generation que ha 
negociat el govern de Pedro Sánchez amb la Unió Europea, per a la 
recuperació d’Espanya i Catalunya.

En el darrer ple vam tornar a veure com, mitjançant un debat ab-
surd sobre les competències, l’alcalde evitava contestar una vegada 
més quan construirà el pas semafòric que ha de permetre creuar la 
carretera en condicions de seguretat, a la població de Santa Eulàlia, 
ara que té l’autorització i els recursos per fer-ho.

Ja són quasi 4 anys defugint de la responsabilitat de donar respos-
ta a aquest greu problema de seguretat i mobilitat. Insisteix en un 
debat estèril amb la Generalitat, que li va donant llargues, perquè 
ja li ha cedit la competència per solucionar el problema.

Durant aquests anys, en que fugia d’estudi, hem negociat i aconse-
guit l’autorització del govern de la Generalitat. També la creació de 
partides pressupostàries de la Diputació, però l’alcalde sempre s’ha 
negat a fer-lo realitat. El que no podíem fer per ell era demanar els 
diners de la partida, aquesta SÍ és la seva competència.

Fins quan pensa continuar amb aquest absurd estira i arronsa? 
Que potser no li interessa la seguretat dels que travessen la car-
retera per anar a comprar? Ara, fins i tot el govern socialista a la 
diputació els hi ha transferit. Què espera a posar-ho a la seva agen-
da? Tan poc li importa?

Què passarà si torna a haver-hi un accident greu? A qui li trasl-
ladarà les culpes? La primera obligació d’un governant és buscar 
solucions, no pas defugir-ne.
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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. 

25+2 anys de Festa de Colors 
La Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana es caracteritza 
per ser de quatre colors, els de les quatre colles. Grocs, Verds, 
Blaus i Vermells, els quatre colors del joc del parxís, omplen 
de vida la Festa Major i són els qui es disputen el ja tradicional 
Joc de Colors. La Comissió de Colors, més coneguda com a Co-
cos, organitza cada any les proves, uns reptes on es valoren les 
aptituds físiques de les colles i també les mentals, puntuant 
aspectes com l’originalitat, la coordinació entre membres de la 
colla o l’estratègia que es pot seguir per guanyar.

Les samarretes de colors inunden els carrers de Santa Eulàlia 
des de fa 27 anys. De fet, el 25è aniversari s’hauria d’haver cele-
brat al 2020, però la pandèmia per la Covid-19 va posposar la 
festa. L’any passat tampoc hi va haver Joc de Colors, tot i que, 
amb la col·laboració de Canal SET, es va poder fer un concurs 
amb la participació dels caps de colla. Enguany, Santa Eulàlia 
sí que podrà celebrar els seus 25+2 anys d’història i tant l’or-
ganització com les colles esperen que sigui tot un èxit.

La creació del Joc de Colors, 
l’estiu de 1995

L’any 1995 va ser el primer en què Santa Eulàlia va tenir un 
Joc de Colors, amb la participació de les quatre colles actuals. 
Lluís Galobart, regidor de Cultura d’aquell moment, i Montse 
Canet, regidora de Festes, en van ser els principals impulsors.
Encara que el Joc de Colors tingui cada any una colla guan-
yadora i existeixi certa rivalitat entre elles, els quatre caps de 
colla actuals asseguren que es tracta d’una competitivitat sana 
i que, per sobre de tot, prima el companyerisme, el bon am- 
bient i les ganes de fer poble.

El Joc de Colors és tan representatiu al municipi que, fins i tot, 
compta amb una escultura commemorativa a la rotonda de la 
plaça Joan Maragall, prop de l’església.

Josep Ciurans, un dels veïns de Santa Eulàlia que ha 
impulsat el Joc de Colors també des dels seus inicis, 
explica una anècdota de la colla dels Verds: “A la prova 
de la cançó fèiem lletres com les de les chirigotas de 
Cadis, fèiem sorna del govern del moment i de l’actuali-
tat del poble. Un any, entre que la microfonia no se sen-
tia bé i nosaltres cantàvem molt malament, no es va  
entendre res i després teníem a tot l’Ajuntament al dar-
rere demanant-nos la lletra per saber què havíem dit”.

Alguns integrants de les 4 colles el primer any de la creació del Joc de Colors.

Maria Àngels Vidal, una de les primeres caps de colla, 
explica que “als primers anys hi havia quatre proves 
mítiques i la resta anaven canviant”. A més, assegura 
que no sabien de què tractarien fins que arribaven al 
lloc de la prova, “tot era molt més espontani”, diu. La 
Maria Àngels parla d’aquestes quatre proves que es 
feien cada any: “A la cultural sempre es preguntaven 
coses del poble, llavors hi havia la prova de la cançó, 
la culinària (que nosaltres havíem guanyat un parell 
d’anys!) i l’estirada de la corda”.

Recorda que, en una ocasió, “el marit de l’Ester de Can 
Ferrer va portar un burret per estirar la corda, però no 
el van deixar participar, evidentment”. Explica que era 
a la colla dels Grocs, “on hi havia molts nens i nenes, 
que a la primera estirada de corda se n’anaven a l’altra 
banda del riu”.






