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Entrevista a l’alcalde
Francesc Bonet p. 4 i 5

Francesc Bonet, del partit Poble Unit, va ser proclamat
alcalde el passat 13 de juny davant d’una Sala de Plens
plena a vessar. Ningú es va voler perdre l’acte d’investidura
del setè alcalde en democràcia del nostre municipi. Passats
gairebé 5 mesos des d’aquell dia, la revista Tornaveu ha
volgut parlar amb Bonet per conèixer com serà la Santa
Eulàlia dels propers 4 anys. Una entrevista que pretén
descobrir, a la vegada, el costat més personal de l’alcalde.
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Agraïment al Joan Jordana

Des d’aquestes línies volem agrair a l’arquitecte
municipal Joan Jordana el servei prestat al
nostre poble durant més de 39 anys. El passat
24 de setembre el Joan es va jubilar, tot i que
aquest Ajuntament segueix comptant amb els
seus serveis de forma externa. Un exemple de
perseverança i dedicació al llarg de 4 dècades.
Gràcies Joan!

TEMPS DE CANVI A SANTA EULÀLIA
Poble Unit dóna la sorpresa en la seva estrena a les urnes
Els resultats de les eleccions municipals del passat 24 de maig van demostrar que
els ciutadans de Santa Eulàlia volien un canvi. Poble Unit va estrenar-se en uns
comicis aconseguint 1.025 vots, un 33,65% del total. I-ERC va sumar-ne 774,
CIU 472, el PSC 312, ICV-EUiA 241 i el PP 172. Aquesta última formació no va
aconseguir els suficients vots com per tenir un regidor dins de l’arc municipal. A
dia d’avui, Poble Unit forma un govern en minoria amb els següents 5 regidors:
Francesc Bonet, Jordi Orriols, Montse Torras, Francesc Dantí i Anna Montes.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. MUNICIPALS 2015
PARTIT

REGIDORS

%VOTS

VOTS

PU

5

33.65

1025

I-ERC

4

25.41

774

CiU

2

15.5

472

PSC

1

10.24

312

ICV-EUIA

1

7.91

241

PPC

0

5.05

172

27S: ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA
JxSí guanya al nostre municipi amb 2.012 vots
Les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre va fer que la
participació al nostre municipi fos de rècord. Un total de 4.273 santaeulaliencs
van exercir el seu dret a vot, el que suposa un 79% de participació. Del bloc
independentista, Junts pel Sí va obtenir 2.012 vots (47,34%) i la CUP 379
(8,92%). Del bloc favorable al dret a decidir, però no a la independència,
Catalunya Sí que es pot va obtenir 332 vots (7,81%) i Unió 100 (2,35%). Del
bloc en contra la independència, Ciutadans va obtenir 763 vots (17,95%), el
PSC 348 (8,19%) i el PP 252 (5,93%). Aquests resultats indiquen que més de
la meitat dels ciutadans del poble de Santa Eulàlia (56,26%) estan a favor que
Catalunya esdevingui un nou estat.
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AJUNTAMENT - EL CONSISTORI

Francesc Bonet Nieto

PU

I-ERC

CDC

PSC

ICV-EUiA

- Alcaldia
- Governació
- Urbanisme
- Obres i Serveis

Jordi Orriols Vilaró
1r Tinent d’Alcalde

Ramon Vilageliu Relats

Pere Cabot Barbany

Regidor

Regidor

Alícia Moreno Rodríguez

Àngel Exojo Lozano

Regidora

Regidor

- Educació

Esteve Aymà Pedrola

Vicenç Fuertes Bergua

- Cultura

Regidor

Regidor

Abraham Requena Ruiz

Agustín Gonzalo Álvarez

Regidor

Regidor

- Participació
- Consum
- Atenció Ciutadana
- Promoció Econòmica
- Medi Ambient
- Comunicació

Montse Torras Bajona
2a Tinent d’Alcalde
- Economia
- Hisenda
- Recursos Humans

Francesc Dantí Espinasa

- Sanitat

Anna Montes Cabot
4a Tinent d’Alcalde
- Benestar Social
- Joventut
- Festes
- Esports
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ENTREVISTA

“M’agrada molt el model de poble en el que m’he criat
sempre; amb veïns ben avinguts i on s’hi pugui gaudir”
Entrevista a l’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Francesc Bonet
Quina valoració fa dels 5 mesos
que porta com alcalde del poble
de Santa Eulàlia?
A nivell global positiva, perquè hem
entrat com a govern i pel bon equip
de treball que ens hem trobat a l’Ajuntament, que ens està ajudant molt.
Tenim moltes ganes de tirar endavant
tots els projectes que tenim, malgrat
les dificultats. En dos mesos no ho
podem arreglar tot, però espero que
d’aquí 1 o 2 anys es comencin a veure
els resultats.
Veu preparat Poble Unit per governar en minoria durant 4 anys?
Crec que sí. Ara mateix portem poc
temps, però ens estem ensortint. Vam
crear la Comissió Municipal per a que
els grups de l’oposició, abans de la Junta de govern, puguin donar el seu punt
de vista. Escoltem les seves propostes i
mirem de col·laborar entre tots.
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En quina situació econòmica es troba ara mateix l’Ajuntament?
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Econòmicament està ordenat, però
estem molt endeutats. El proper 2016
pagarem 1.200.000 euros d’amortització de crèdit més els interessos, i això
fa que ens haguem de plantejar una
legislatura de mínims.
Això afectarà el capítol d’inversions en els propers 4 anys?
Sí. Partim de la base que tindrem
un dèficit de 300.000 euros de
cara al 2016, i hem de mirar com

ho esmenem. Si no tenim recursos
propis per dur a terme les coses que
tenim pensades fer, anirem a buscarlos fora, com pot ser les subvencions
de la Diputació.
En quina fase es troben els
Pressupostos 2016?
Ara mateix estem plantejant-los. Tot
just ara estem treballant amb les
ordenances. En algunes no hi hem
pogut intervenir, com és el cas de la
pujada del 10% del cadastre, que
ve donada per l’obligació de l’estat.
Estem estudiant formules perquè
el ciutadà no hagi d’assumir aquest
percentatge tant elevat.
Els tres cavalls de batalla de
l’anterior legislatura van ser la
recollida d’escombraries, l’escola
bressol Font del Rieral i el bus
urbà. Referent a les escombraries,
com teniu pensat abordar el
tema?
La Diputació està fent un estudi
econòmic-ambiental per valorar quin
és el millor mètode. Crearem un
Consell Medi Ambiental i escoltarem
els altres grups municipals sobre
quin creuen que és el millor mètode.
Durant l’any i mig que ens queda de
contracte amb l’empresa de recollida
d’escombraries amb contenidors,
difondrem a la gent el cost econòmic
i mediambiental de cadascun dels
sistemes, per després sotmetre-ho a
referèndum a la gent del poble.

Quin ús se li ha de donar a l’escola
bressol La Font del Rieral?
Ara estem pendents de la resolució
judicial per tal de començar a actuarhi. Fins que no estigui arreglada no
podem fer res. A partir de llavors sí
que tenim pensat dur-hi a terme
algun tipus d’activitat, consensuat
sempre amb l’oposició, i si fa falta
fent una consulta entre la gent del
poble. Està clar que li hem de donar
algun ús perquè és un edifici del
centre del poble que se li pot treure
molt profit.
I del bus urbà què me’n pot dir?
Estem estudiant de cara a l’any que
ve quin pla de mobilitat apliquem.
Econòmicament és difícil, però alguna
cosa s’hi ha de fer perquè molta gent
ho està reclamant, i per tant se’ls hi
ha de donar el servei.
El POUM ja és d’aplicació des del
passat 17 de setembre. N’està
content?
Estem contents perquè hi havia moltes
persones del poble inquietes amb
temes urbanístics. S’ha solucionat
el tema del riu, on les cases de la
Campinya i Can Sabater ja no corren
cap tipus de perill.
El POUM marcarà el que serà la
construcció del poble en els propers
20 anys, però actualment el nivell de
construcció és mínim i, per tant, no
serà un gran canvi visual. El temps
dirà.

ENTREVISTA

Com s’imagina o com li agradaria
que fos la Santa Eulàlia del 2019,
just quan acaben mandat?

Estem en contacte amb la Diputació
per rebre algun tipus de subvenció.
L’alcalde de Lliçà ho veu perfecte i
esperem tenir-ho resolt en dos o tres
anys. També volem unir-nos amb Bigues a través del camí fluvial.

Imagino una Santa Eulàlia neta, on s’hi
pugui passejar tranquil·lament, amb
més zones verdes i més boscos de propietat municipal. M’agrada molt el model
de poble en el que m’he criat sempre;
amb veïns ben avinguts i on s’hi pugui
gaudir.

Molts veïns es queixen del mal estat del paviment dels nostres carrers. Com té pensat abordar aquesta problemàtica generalitzada?
Tenim la intenció d’anar fent petites
actuacions: perxejats de carrers, arreglar voreres i enllumenat, etc. No li
podem prometre a algú l’asfaltat sencer del carrer, perquè l’estaríem enganyant. Hem arribat i ens hem trobat
que a les urbanitzacions fa molts anys
que no s’hi actua.
Vau retirar els radars semafòrics
de la Carretera de la Sagrera per
les continues queixes dels veïns,
però ara voleu fer un treball pedagògic amb els conductors. Com?
Posarem un panell de velocitat mòbil
on surt una cara somrient o trista depenent a la velocitat que s’hi circula.
Hi ha molta gent del poble que ens
diu que pel seu carrer corren, i aquest
panell ens ajudarà a estudiar com
abordar el conflicte.
Aviat farà un any de la forta ventada al nostre municipi. Com està
el tema a dia d’avui?
Anem arreglant boscos mica en mica,
però la majoria són de propietat privada. Requerim als propietaris que facin
la neteja, però costa.

Què n’opines dels resultats obtinguts a les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 27S?
A nivell de Santa Eulàlia molt content
perquè hi va haver molta participació,
igual que a la resta de Catalunya. Els
resultats reflecteixen el sentir de la societat, on el “sí” és va imposar. Faria falta,
com a pas final, un referèndum legal
per poder decidir.
Vostè va ser un dels 400 alcaldes
que va anar a recolzar el president
Mas el dia que va haver de declarar
al TSJC. Quines sensacions va tenir?
Va ser molt maco i emocionant. Com
alcalde hi havia d’anar, no tant per recolzar el president Mas, sinó perquè és
injust que s’imputi algú per dur a terme
un acte democràtic.

Un referent polític:

no en tinc cap
Un bon alcalde ha de...

saber escoltar el poble i
treballar a mb sentit comú
Santa Eulàlia en una
paraula:

la millor
Un lloc del poble on s’hi
passaria hores:

qualsevol dels boscos que
tenim
Una afició:

l’enduro (modalitat de
motociclisme que es
practica a ca mp obert i
ta mbé cobert)
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Parli’ns del camí de vianants que
s’està estudiant fer entre Santa
Eulàlia i Lliça d’Amunt.
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OBRES I SERVEIS
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CAMP DE FUTBOL, CAN
COSTA I GAS NATURAL

ADÉU ALS CONTROLS
SEMAFÒRICS

Repàs a les obres més destacades
del nostre poble

Poble Unit els retira per les continues
queixes veïnals

El camp de futbol de Santa Eulàlia encara el mes de novembre amb l’objectiu de finalitzar les obres d’una segona zona
de dutxes, quatre porxos i un bar amb terrassa exterior. Pel
que fa el camí de Can Costa, aquest ja llueix nou paviment
asfàltic que millora els pendents per tal d’evacuar l’aigua de
forma més pràctica. El cost ha estat de 144.211,05 euros,
tot i que s’ha aprofitat l’obra per asfaltar el carrer Vinya
Elies per un import de 16.098,25 euros. Referent al gas
natural, les obres segueixen endavant i unes 150 llars dels
barris de la Font d’Abril, Mas Vendrell i la Font de Sant Joan
ja han contractat el servei de subministrament.

Els 3 controls semafòrics ubicats a la carretera de Barcelona
ja són història. Des del passat 28 de maig, els aparells que
fotografiaven aquells cotxes que es passaven el semàfor en
vermell van deixar de funcionar. L’alcalde Francesc Bonet i
el seu partit Poble Unit van decidir no renovar el contracte
amb l’empresa que els gestionava, argumentant la decisió davant “les continues queixes dels ciutadans”. Aquests
controls es van posar en funcionament l’octubre de 2013 i
en un any i mig es van tramitar 3.017 sancions, el que ha
suposat un impacte net per a l’Ajuntament de 143.846,67
euros.

SANTA EULÀLIA ESTUDIA LA POSSIBILITAT DE CONSTRUIR
UN CAMÍ DE VIANANTS FINS A LLIÇÀ D’AMUNT
El passat 23 de setembre el tècnic de la Diputació de Barcelona Hugo Moreno va realitzar una visita al nostre municipi
per tal de poder iniciar un estudi per fer la connexió d’un
camí de vianants paral·lel a la carretera de Barcelona, entre
el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt. El van acompanyar l’alcalde Francesc Bonet, l’arquitecte municipal Joan Jordana i
l’arquitecta del Consell Comarcal Maria Poble.

BENESTAR SOCIAL

APINDEP COMPLEIX
EL SEU SOMNI

CÀRITAS PARROQUIAL
ESTRENA NOU LOCAL

Inauguració de la 2a i 3a fase del centre

S’ubica a la plaça Maragall s/n

Apindep Ronçana va fer la inauguració, el passat 17 d’octubre, de la 2a i 3a fase del seu Centre Ocupacional. L’entitat
ha ampliat les seves instal·lacions en 550 metres quadrats,
dels que hi destaquen una aula de fisioteràpia, dues aules
per dur-hi a terme activitats diverses, una sala polivalent, una
zona de suport per activitats i una esplanada per plantar-hi
arbres fruiters. L’obra s’ha dut a terme gràcies a la subvenció
de 200.000 euros de la Diputació, els 140.000 de l’IRPF social de l’Estat i els 30.000 dels fons propis de l’entitat.

Càritas Parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana va estrenar el passat 4 d’octubre el seu nou local del Banc d’Aliments, ubicat a la plaça Maragall s/n. Ho va fer envoltat d’una cinquantena d’assistents, entre els quals s’hi
trobaven mossèn Aaron de Larrazábal i mossèn Francesc
Catarineu, que es va encarregar de beneir el nou local.
Poc després, tots els allí presents van poder gaudir d’un
piscolabis i visitar in situ el recinte, accedint fins i tot a la
zona on s’emmagatzemen els aliments.

SANTA EULÀLIA, AMB ELS REFUGIATS DE GUERRA
L’Ajuntament habilita un correu electrònic per atendre oferiments

s?
Ho sabie
- L’ajuntament de Santa Eulàlia ha destinat més recursos econòmics pel nou curs escolar: 10.050 euros en ajuts
materials i 9.761 euros en ajuts en sortides escolars. Un increment del 42% i el 39% respecte l’any anterior.
- El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Eulàlia han atorgat 65 ajuts individuals de menjador pel curs
escolar 15-16.
- Des del passat 14 d’octubre i fins el proper 16 de desembre La Fàbrica imparteix un taller de memòria dirigit
a persones més grans de 60 anys. Cada dimecres de 10 a 11.30 h.
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Durant el Ple ordinari del passat 24 de setembre va aprovar-se per unanimitat una moció de suport a l’acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. La preocupació que actualment s’està vivint al
centre i est d’Europa, on estan arribant milers de persones fugint de la guerra de Síria i altres conflictes internacionals, va fer que l’Ajuntament actués amb celeritat. A fi
d’atendre els nombrosos oferiments per part de particulars, l’Ajuntament ha habilitat l’adreça de correu electrònic
refugiats@ser.cat. S’hi poden adreçar aquelles persones
que vulguin ser acollidores, voluntàries o rebre qualssevol
tipus d’informació.
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MEDI AMBIENT

PENSANT EN VERD
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura omple d’activitats el municipi
Santa Eulàlia va celebrar a mitjans del passat mes d’octubre la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Tot
amb l’objectiu de conscienciar grans i petits de la importància de ser respectuosos amb el nostre medi ambient. La
primera de les activitats va tenir lloc el passat 12 d’octubre
amb la 2a Caminada Verda, que va reunir una trentena de
persones que van omplir 50 bosses d’escombraries (25 de
petites i 25 més d’industrials). L’activitat va començar amb
un esmorzar a Sant Simplici, i tot seguit els caminants van
dirigir-se al torrent de les Tres Pedres, netejant el bosc que
hi ha entre l’institut de La Vall del Tenes i la deixalleria.
Precisament, una de les zones on més brutícia acumulada
es va trobar va ser al voltant de l’institut, on els materials
més abundants van ser llaunes, embolcalls de pastes, papers de plata i brics de suc.

l’e7 (que també van fer ús del metro i dels Ferrocarrils de
la Generalitat) van arribar 23 minuts abans que el vehicle
privat. El trajecte amb bus
La Caminada Verda
va durar 1 hora i 7 minuts,
mentre que el de cotxe va ser omple 50 bosses
de 1 hora i mitja.
d’escombraries i la
Pels més petits, el divendres pedalada sostenible
16 d’octubre, la Biblioteca
contra el canvi
va acollir una Hora del conte
amb titelles. La companyia climàtic suposa un
Patawa hi va representar “La estalvi de 101,76
papallona Colorins a la vil·la
kg de CO2
d’aires nets”. Una forma divertida i totalment pedagògica per conscienciar els més
petits de la importància de mantenir net el nostre medi
ambient.
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La setmana es va tancar, diumenge 18 d’octubre, amb
una nova Pedalada contra el canvi climàtic. L’historiador
Jaume Dantí va dirigir una ruta de 7 km per conèixer a
fons dades i dates del patrimoni santaeulalienc. Amb sortida des de Sant Simplici i arribada a La Fàbrica, la ruta va
fer parada a Can Cabot de la Vall, Can Farell, Can Pallàs,
Can Farrarons i Can Corder. L’activitat va reunir 108 ciclistes, el que va suposar un estalvi de 101,76 kg de CO2 pel
fet d’haver-se desplaçat en bicicleta en comptes del cotxe.
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El dimecres 14 d’octubre va tenir lloc la cursa de transports, amb l’objectiu de saber si sortia més a compte fer
ús del transport privat o el públic per arribar fins a la plaça
Gal·la Placídia de Barcelona. La tècnica de Medi Ambient
de l’ajuntament de Santa Eulàlia Cristina Fígols va ser l’encarregada de pujar a l’autobús exprés de la Vall del Tenes
des de la parada de la Sala, unint-se als alcaldes de Bigues
i Riells i Lliçà d’Amunt, Joan Galiano i Nacho Simón. Paral·lelament, un cotxe amb tècnics d’altres municipis van
emprendre el mateix viatge. Un cop més, els resultats van
ser favorables al transport públic, ja que els usuaris de

CULTURA

LA DIADA MÉS SIGNIFICATIVA
El 27S va marcar un acte que va comptar amb 34 entitats del poble
Santa Eulàlia de Ronçana va celebrar amb gran èxit, un any
més, la Diada Nacional de Catalunya. Malgrat que la pluja
va fer acte de presència en algun moment del matí, la jornada va comptar amb més de 200 assistents. Un esmorzar
popular amb coca i xocolata desfeta va endolcir la matinal,
a la vegada que la cobla Ciutat de les Roses va organitzar
la tradicional ballada de sardanes. Poc abans de les 12 del
migdia va començar l’acte institucional. El regidor Ramon
Vilageliu va fer la lectura del manifest del Consell Nacional
de Santa Eulàlia, on va apel·lar, entre d’altres coses, al dret

dels catalans de lluitar per allò que ens pertoca. Tot seguit,
el regidor de Cultura Francesc Dantí va animar a tots els allí
presents a celebrar com cal un dia tant significatiu. L’acte
va prosseguir amb la lectura de diferents poemes en català,
mallorquí, rossellonès i valencià. 4 grans teles vermelles representant la Senyera es van desplegar al mig de la plaça 11
de setembre al mateix temps que sonava la Santa Espina.
L’ofrena floral davant del monument de l’11S va comptar
enguany amb 34 entitats del poble. El cant de “Els Segadors” per part de tots els assistents va concloure l’acte.

El passat 11S Barcelona va viure un moment històric, reunint a la Meridiana 1.400.000 persones reclamant la independència de Catalunya. Més de 300 santaeulaliencs

i santaeulalienques van omplir 6 busos organitzats per
l’ANC i l’ERA per tal de formar part de la Via Lliure. Una
nova demostració de força del sobiranisme català.
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SANTA EULÀLIA ES BOLCA AMB LA VIA LLIURE
DE LA MERIDIANA
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
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LA FESTA DEL PAGÈS,
DEDICADA A LA VEREMA

COMPROMESOS AMB
LA TERRA

Collita de 200 quilos de raïm a les vinyes
de El Bruguer Vell

La Fira del Tomàquet i el Lliga’t a la terra
apleguen centenars de persones

La verema va ser l’antiga feina de camp que es va dur a
terme durant la tercera edició de la Festa del Pagès. El passat dissabte 5 de setembre una vintena de persones van
reunir-se a les vinyes de la masia de El Bruguer Vell per fer la
collita del raïm. En total es van obtenir 200 quilos d’aquesta
fruita. Al dia següent, la Fàbrica va acollir una versió teatralitzada del procés d’elaboració del vi a càrrec del Teatre Nacional del Tenes. Aquell que ho va voler va poder trepitjar el
raïm collit el dia anterior. Durant aquell diumenge van estar
oberts al públic 7 cellers del nostre poble: Can Brustenga,
Can Cabot, Can Maspons del Rieral, El Bruguer Vell, Can
Gafa, Can Burguès i Can Noguera.

La 6a edició de la Fira del Tomàquet celebrada el passat 25
i 26 de juliol va aplegar 500 persones a La Fàbrica. Allí van
poder observar les diferents varietats antigues de tomàquet
del Vallès que existeixen. Una desena de parades van oferir
els seus productes, trobant-hi agricultors de diferents pobles de la comarca. Altres activitats que es van dur a terme
van ser les visites a l’hort de l’Espelt, el tast de varietats
antigues de tomàquets organitzat per Slow Food Vallès o el
Show cooking organitzat per CuinaVO. El passat dissabte
18 d’abril La Fàbrica també va acollir la 6ª Fira de la pagesia,
més coneguda com a Lliga’t a la terra. La cita va aplegar
350 persones i es van vendre 10.000 unitats de planter.

UN TAXI S’ENCARREGA DE DESPLAÇAR ALS
CIUTADANS FINS AL MERCAT DELS DISSABTES
Des del passat 5 de setembre un taxi contractat per l’ajuntament de Santa Eulàlia s’encarrega de fer el desplaçament de forma gratuïta a tots els ciutadans que vulguin
anar al mercat setmanal dels dissabtes. La mesura es va
prendre arran de la poca assistència que el bus registrava
cada dissabte, computant-hi una mitjana de 4-5 persones
per viatge en un bus amb capacitat per 30 places. El taxi
fa un total de 4 viatges d’anada i tornada als barris de La
Primavera i Can Marquès, i té capacitat per a 7 persones.

EDUCACIÓ

COMENÇA UN NOU CURS ESCOLAR
Santa Eulàlia inicia el curs amb 19 alumnes matriculats menys que l’any passat

Dels 4 centres educatius del nostre municipi, l’institut La Vall
del Tenes és el que ha incrementat més el nombre d’inscrip-

cions. Han començat les classes 534 alumnes (13 més que
fa un any), 126 dels quals cursen batxillerat, 372 l’ESO i 36
Cicle formatiu. L’escola de primària Ronçana compta aquest
curs amb 385 matriculats (24 menys que fa un any), mentre
que l’escola La Sagrera ho ha fet amb 417 alumnes (7 més
que fa un any). Pel que fa l’escola bressol l’Alzina el nombre
de nens matriculats ha estat de 60, mentre que fa un any
ho van fer 75.

ESCOLA RONÇANA

ESCOLA LA SAGRERA

IES VALL DEL TENES

Num.

Num.

CURS

CURS

TOTAL

P3

25

0

0

25

P3

23

23

46

1r ESO

91

P4

23

21

0

44

P4

22

22

44

2n ESO

94

P5

25

0

0

25

P5

22

22

44

3r ESO

101

1r

24

25

0

49

1r

23

23

46

4t ESO

86

2n

20

20

20

60

2n

25

26

51

1r BATX

63

3r

22

21

0

43

3r

25

25

50

2n BATX

63

4t

24

23

0

47

4t

24

24

48

CFGM1

16

5è

22

21

0

43

5è

25

26

51

CFGM1

20

6è

24

25

49

42

6è

19

18

37

CURS

Num. TOTAL

Num. Num. TOTAL

385

EB L’ALZINA
CURS Num. Num. TOTAL
0-1
any
1-2
anys
2-3
anys

7

0

7

12

0

12

21

20

41

534

417

SEGUEIX ENDAVANT EL PROJECTE D’ANGLÈS
D’ACOMPANYAMENT A LES ESCOLES
Per tercer curs consecutiu les escoles de primària Ronçana
i Sagrera tornen a acollir el projecte d’anglès d’acompanyament a les escoles, que té com a objectiu potenciar

60

la conversa d’aquest idioma entre els alumnes de 6è de
primària. Les classes s’imparteixen en hores no lectives un
cop a la setmana, a 3 grups dividits per nivell.
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El passat 14 de setembre va començar un nou curs escolar.
El nostre municipi ho va fer amb una lleugera disminució
d’alumnes matriculats respecte el curs anterior: enguany
1.396 alumnes han omplert les aules, 19 menys que ara fa
un any, amb 1.415 matriculats.
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JOVENTUT

20N: ELS JOVES TORNARAN A DECIDIR EL PRESSUPOST
A L’ASSEMBLEA JOVE
Igual que l’any passat, es disposarà d’una partida de 15.000 euros
El proper divendres 20 de novembre es celebrarà al Centre
Cívic La Fàbrica l’11a assemblea jove de Santa Eulàlia de Ronçana. Els joves del municipi podran tornar a decidir com es
distribueix el pressupost d’activitats joves pel 2016.
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Durant aquest any 2015, es van rebre 83 butlletes, les quals
es van canalitzar en 40 propostes concretes. Finalment es van
portar a votació de l’Assemblea 32 d’aquestes, de les quals
van ser escollides 23, tot i que finalment s’han dut a terme 21.
Els joves que van participar a la 10a assemblea jove el passat
21 de novembre de 2014 van ser 87. Els joves que han liderat
les 21 accions realitzades han estat 53, amb mes de 100 joves
actius en l’organització de cada una d’elles. El càlcul estimat
de joves participants de les activitats han estat més de 4.000
durant aquest any 2015. Les activitats realitzades han estat: la
Märzfest Biergarten, la peli de 4rt d’ESO “Deshumanitzats”,
el Bus nit per la FM de Granollers, el Cinema a la fresca amb
“Interestellar”, la Holi Party de Festa Major, el Torneig futbol
de 4rt d’ESO, el Torneig de “LOL” i la Setmana Crític, el Paintball, la 8a Esquiada jove, el Ball de fi de curs de 4rt d’ESO,
la 2a batalla de galls, el Calendari jove 2015, el Passatge del
terror, la 3ª fira Artarreu, la festa de Carnestoltes, el concert
d’Increscendo (amb Arbra), el Sopar Jove de Festa Major (amb
SerJove), la Sala d’Estudis, el Torneig de futbol sala de Nadal i
la segona prova d’orientació a Santa Eulàlia “Busca’m” (amb
SerJove).
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La valoració general des del servei de Joventut de l’ajuntament
de Santa Eulàlia és que el procés ha tornat a ser un èxit, tant a
nivell d’implicació dels joves, com d’impacte de les activitats realitzades. Això reforça la idea de continuar l’aposta per aquest
mètode de democràcia directe. Altres aspectes a destacar són
els aprenentatges que han adquirit els joves en el procés; com
el diàleg, el consens, el compromís, la responsabilitat o l’autoestima. També es valora la construcció d’un mecanisme de
democràcia directe eficient i eficaç amb la gestió dels diners
públics, que obliga a l’Ajuntament a ser més transparent i estar
més a prop de la gent jove i partir de les seves necessitats. Un
altre aspecte important és l’increment d’un sentiment positiu
de comunitat entre la gent jove de Santa Eulàlia.

ESPORTS

LA NOVA TEMPORADA JA ÉS AQUÍ
L’esport santaeulalienc encara amb il·lusió els nous reptes
La temporada esportiva pels diferents clubs del nostre poble ja ha començat. Els equips de futbol, bàsquet, escacs,
patinatge, ciclisme i motor assumeixen el repte de seguir
brindant als ciutadans de Santa Eulàlia moments d’autèntica emoció.

de la Carla Méndez, en el Campionat d’Espanya disputat a
Múrcia el passat 9 i 10 d’octubre. El Club Patinatge Artístic
Ronçana compta per aquest inici de curs amb 30 patinadors. Cal tenir en compte la incorporació estrella en el seu
equip d’entrenadors de la campiona d’Espanya Carla Pey.

En futbol el primer equip del Club Esportiu Santa Eulàlia
encara l’inici de curs amb l’objectiu de salvar la categoria
del grup 9 de Tercera CatalaEl 9è Obert na quan abans millor. El bon
d’Escacs de Santa paper fet la passada Lliga
(quedant sisens a la classifiEulàlia bat rècords cació amb 54 punts) demosd’inscrits amb 246 tra el bon treball dut a terme
participants, 35 per l’entrenador Raúl Rossúa,
que ha incorporat 12 jugadors
més que fa un any nous i n’ha donat de baixa 11.
També caldrà seguir de ben a prop el Juvenil, que l’any passat va guanyar la Lliga i va pujar a Primera Divisió. Pel que fa
a les categories inferiors, aquestes seguiran apostant per la
formació més enllà dels resultats.

El Club Ciclista Vall del Tenes segueix a l’alça, i el passat 4
d’octubre va celebrar amb gran èxit una contrarellotge de
12 km per diferents camins de Santa Eulàlia. Aquest club
organitza sortides pel territori català cada primer diumenge de mes. Pel que fa al Motoclub Ronçana aquest ja s’ha
consolidat com un referent del motor a la comarca. A la 7a
edició de les 3HDV celebrada el passat mes de juliol hi van
participar un total de 63 equips i hi va haver un miler de
persones de públic.
La mala notícia d’aquest inici de temporada és la desaparició del Futbol Sala Santa Eulàlia, que s’ha fusionat amb el
Bigues i ha deixat el nostre poble orfe d’aquest esport.

En escacs la temporada ha començat de forma immillorable pel Club d’Escacs de la Vall del Tenes. El seu 9è Obert
d’Escacs ha batut el rècord de participació amb 246 inscrits,
35 més que l’any passat. Caldrà seguir de ben a prop la
progressió del jugador del club Josep Navajas, que el passat
mes de juny va assistir al campionat d’Espanya sub-10 (gràcies a ser 3r de Catalunya) aconseguint una 74ena posició.
En patinatge, els 2 clubs del nostre poble segueixen al més
alt nivell. El Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana compta per aquesta nova temporada amb 81 patinadors. Destaca
la 5a posició en figures obligatòries i 26a en lliures de la
de la Mariona Cabeza, i la 8a i 10a posició respectivament

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

En bàsquet el CEB Ronçana presenta enguany un total de
8 equips federats, als que cal sumar-hi un equip de veterans, un equip format per jugadors del centre APINDEP i els
equips d’escola. Cal destacar l’acord que el club del nostre
poble ha arribat amb la Unió Esportiva Mataró, per tal de
cedir-se jugadores mútuament en el cas que sigui necessari.
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PROS I CONTRES D’UNA
POLÍTICA

RESUM DELS PLENS
Ple extraordinari del 9 de juliol
de 2015

Ple ordinari del 30 de juliol de
2015

Ple ordinari del 24 de setembre
de 2015

Aprovació de la creació d’una comissió municipal, on abans de cada
junta de govern es debatran els temes amb els membres de l’oposició.

Aprovació de la proposta relativa a
les retribucions i indemnitzacions
dels regidors/es i dels grups
municipals del consistori.

Aprovació de la moció de suport
a l’acollida de població refugiada
víctima dels conflictes armats a la
Mediterrània

Votacions
PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
CDC 2 a favor
PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

Votacions

Votacions

PU 5 a favor
I-ERC 4 abstenció
CDC 2 a favor
PSC 1 en contra
ICV-EUiA 1 a favor

PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
CDC 1 a favor (absència al ple del
regidor Vicenç Fuertes)

PSC 1 a favor
ICV-EUiA 1 a favor.
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Poble Unit és una agrupació d’electors formada per gent de diversa procedència. Molts tenim ascendència
de pobles de fora de Catalunya, però coincidim a dir que estem en un moment extraordinari per poder
construir un nou estat, basat en la seva gent, prioritats i necessitats reals. Considerem que Europa està
tractant bé l’Estat Espanyol donant tolerància i permetent negociar els seus graus d’endeutament,
d’aquí el conflicte, quan veiem que Espanya no compleix el mateix criteri amb les seves comunitats
autònomes, ja que mentre Catalunya aporta una gran quantitat de recursos, se li fa un ofec constant tot incomplint
promeses, acords i compromisos. En els darrers anys, hem vist que les forces independentistes han anat guanyant adeptes,
fet estretament lligat amb la constant reducció de les partides pressupostàries essencials del govern espanyol cap a la
Generalitat de Catalunya (benestar social, sanitat, educació, competències autonòmiques, inversions en infraestructures).
Sabem que no serà fàcil i que no tot serà positiu respecte al que tenim ara, però tindrem un país on predominarà la il·lusió
per contribuir a la construcció d’un país més just, amb estabilitat i llibertat econòmica, amb un augment de la renda per
càpita, amb futur pel nostre jovent i on podrem treballar per tenir administracions públiques eficients amb competències
clares i definides, amb capacitat d’autogestió i on podrem fixar nosaltres el llindar de solidaritat amb Espanya. Però també
perdrem coses, com el fet que probablement la societat catalana no tornarà a tenir un nexe d’unió tan transversal com el
que tenim ara, que perdrem l’oportunitat de transformar realment l’Estat Espanyol, un estat que podríem dir que si no està
en concurs de creditors, poc li falta. Però tot i així, una ruptura pactada no deixaria de ser una tercera via federal, on tothom
miraria de solucionar les seves mancances i on es podria col·laborar obertament amb els nostres veïns.
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La independència de Catalunya, a grans trets, esdevé un dels puntals
sobre els quals gira el discurs d’ERC, tenint present que el compromís
essencial que ens empeny és amb les persones, amb cadascuna de les
persones amb les que convivim i ens relacionem. La independència de
Catalunya, així, és un factor aglutinador en el sentit que les persones esdevenim bé comú en la mesura que els
drets i les possibilitats de creixement individual es basen en una idea de desenvolupament col·lectiva. Així doncs,
tenim la consciència que només vetllant pel bé comú som capaços d’acostar-nos als valors republicans de justícia
social, llibertat i igualtat d’oportunitats. Per tant, aquest compromís, aquesta manera d’entendre la societat està
profundament arrelada en un concepte de sobirania nacional.
Per això, com a treballadors incansables per eixamplar la consciència del bé comú com a element central d’emancipació
personal, ens sentim propers a les persones que esdevenen les autèntiques víctimes d’interessos que conculquen
sistemàticament les barreres que aquest bé comú marca i observem amb esperança i compromís el camí que el país
ha iniciat cap a l’enfortiment de les estructures de suport a les persones precaritzades que comporta la nova sobirania
nacional a la qual aspirem. I és en aquest sentit que la nació catalana a la qual aspirem, fruit de la sobirania nacional
i amb uns fonaments clarament identificats amb el bé comú, té la necessitat d’incloure totes les persones, vinguin
d’on vinguin i amb el sentiment d’identitat que tinguin, en un nou concepte de ciutadania que identifiqui els drets de
ciutadania com a element bàsic del nou Estat independent pel qual lluitem.

CATALUNYA INDEPENDENT
Catalunya sempre ha estat solidaria amb la resta d’Espanya, ha sigut un País d’acollida de persones d’altres
indrets de l’Estat i d’altres països on tothom a tingut cabuda i que han acabat integrant-se en la nostra
cultura en la nostra forma de fer i de ser i que entre tots hem fet una Catalunya forta dins d’un País Espanya
que no sempre ens a tingut en estima i respecte, i especialment durant aquets últims anys en la falta de
sensibilitat que ha tingut el Govern Central respecte als trets culturals de la identitat de Catalunya i especialment en l’educació i
en el dret que conjuntament amb la llengua constitueix el fonament de la nostra personalitat.
Això, acompanyat de tot el procés de l’Estatut d’Autonomia i del procés participatiu del 9 N, de les manifestacions dels darrers
anys del 11 de setembre i d’aquestes últimes eleccions ha comportat que una majoria de la ciutadania Catalana volem conforma
un nou País. Arribat aquí es just que es preguntem els pros i contres d’aquesta importantíssima decisió, que no es capritxosa,
sinó tot el contrari molt motivada per una relació poc equitativa entre Catalunya i Espanya i així ho veu una gran majoria de la
població catalana A favor per la configuració d’aquest nou Estat d’Europa, podríem donar moltes xifres, però tenim una dada
molt significativa, si comparem els diners que ha rebut Espanya des de que pertany a la Unió Europea 1.986 fins al 2014 son
118.000 milions d’euros, dons be Catalunya amb les mateixes dates la diferència neta entre allò que nosaltres hem aportat amb
allò que hem rebut segons un estudi recent es de 380.000 milions d’euros a favor de Espanya, es a dir, mes del triple, suficient per
preguntar-nos, quants hospitals, escoles, carreteres o altres serveis o equipaments públics podríem disposar de mes, a part de
tenir unes millors pensions? La resposta es obvia. En contra, certament que al ser un País geogràficament mes petit i amb menys
habitants no tindríem el pes específic en l’àmbit internacional dels països grans i pròspers, però lo verdaderament important es la
qualitat de vida i el progrés de les persones basada en la justícia social

Els uns ens adverteixen dels terribles perills i desgràcies a que ens aboca la independència.
Altres ens profetitzen el paradís terrenal pel simple fet de ser independents. Ni una cosa
ni l’altra.
Continuar lligats a l’estat espanyol per imperatiu legal, ni atén a mínims democràtics ni permet, com hem pogut constatar,
per culpa de l’estricte marc constitucional i la restrictiva interpretació que fan les institucions del límits constitucionals,
atendre les nostres demandes. Essent realistes, no hi ha possibilitats d’una majoria política estatal capaç de replantejar un
nou marc constitucional que pugui fer front als reptes actuals. D’altra banda, una Catalunya independent governada per la
dreta política només servirà als interessos de la oligarquia financera i empresarial, ni deixaran de baixar els impostos als que
més tenen ni ens deixaran de fer retallades als que més ho necessitem, com ha vingut succeint fins ara.
Cal doncs iniciar un procés que parteixi de les necessitats i la voluntat de les classes populars, que constituïm la gran majoria
de la població, per donar solucions a aquestes necessitats i per complir la nostra voluntat. Es tracta d’encetar un procés
constituent que ens retorni la sobirania al poble per poder decidir, no només si volem ser un estat independent o no, sinó
sobirania per decidir quina política econòmica, social… amb independència de la troika i els mercats (eufemisme per no
haver de dir el gran capital).
El gran perill és diu immobilisme i en gran mesura reformisme i possibilisme. No aprofitar la oportunitat de ruptura, pacífica
y democràtica, que ens donen les circumstancies actuals ens pot abocar a haver de patir una ofensiva recentralitzadora
acompanyada de una nova onada neoliberal de retallades econòmiques i de drets polítics i socials en nom de la estabilitat
pressupostària i política.
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Des del 2010 a Catalunya s’han destruït el 12% de llocs de treball del sector públic (metges,
mestres...), el nombre de catalans d’entre 15 i 34 anys residents a l’estranger ha augmentat el 44%,
la llista d’espera quirúrgica ha passat de 56.670 a 160.000 el febrer de 2015, - en coherència amb
l’opinió de l’actual Conseller de Sanitat: “La salut és un bé privat que depèn d’un mateix, no de
l’Estat” (ARA 25 octubre 2011), el superàvit de la seguretat social de 24.774 milions d’euros al 2009
s’havia transformat el 2012 en un dèﬁcit de -8.051 milions d’€, es podria seguir... Els responsables d’aquest desastre, i
qui els dóna suport, en lloc de fer-hi front, han prioritzat la creació d’un nou Estat, on, diuen, tot això no passaria i no
tindria cap efecte sobre el sistema ﬁnancer ni en l’activitat econòmica, de la que depèn l’ocupació (només cal llegir la
resolució aprovada en el darrer ple municipal). Diuen que es disposarà de 16.000 milions d’€, encara que el Conseller
d’Economia de la Generalitat, que sap de què va, el 5 de desembre de 2014, deia que serien 3.228 milions.
Observar falsedats en el relat per convèncer sobre les bondats de la independència, no implica acceptar com a bo l’actual
encaix territorial d’Espanya, model que ha servit per assolir les més altes cotes d’autogovern, però que s’ha de revisar
per aconseguir una major equitat i solidaritat interterritorial. Una de les millors fórmules de governança conegudes
que permetrien superar la situació actual, és a través d’una federació, no en va s’està aplicant a distints països dels
més avançats. Per recuperar l’economia i garantir una sortida de la crisi inclusiva per a tots els ciutadans, calen nivells
de certesa i de seguretat institucional molt elevats, que no es garanteixen amb processos independentistes ni amb
immobilismes irresponsables.
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FESTES

SANTA EULÀLIA EN VERD

FESTA MAJOR: 20 ANYS DE COLORS
La colla dels Grocs obté la victòria per cinquè any consecutiu en el Joc dels Colors
La Festa Major que vam deixar enrere el passat mes de juliol
ja és història. Una història que va permetre retrobar-nos amb
els nostres éssers més estimats per compartir, durant uns dies,
moments d’alegria i diversió. Un cop més, el Joc dels colors va
centrar bona part del protagonisme, que enguany va celebrar
la seva 20a edició.
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La Milla Popular va batre rècords de participació amb 900 corredors. En categoria masculina es va imposar l’Albert Nogueras
per 2n any consecutiu, mentre que en femenina la victòria va
ser per la Maria Helena Gaeta. En categoria infantil l’Aniol Brustenga va obtenir el primer lloc. La cursa també va tenir la seva
vessant solidària, ja que es van recollir 200 quilos de menjar
que van anar a parar al Banc d’Aliments. Tot seguit el balcó de
l’Ajuntament va acollir el pregó, que enguany va anar a càrrec
del geògraf Lluís Galobart, fundador del Joc dels Colors l’any
1996. Per segon any consecutiu, la Holi Party va reunir gent
de totes les edats per impregnar-se amb pols de colors al
ritme de la música.
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a les xarxes
Segueix-nos
socials

Les proves dels colors, un total de 8, van omplir un cap de setmana plagat d’activitats. Hi van haver de tot tipus: des de preparar un gaspatxo fins a estirar la corda, passant per la piscina,
les xarxes socials, la pista americana o els balls en grup. Al final la colla dels Grocs va guanyar per 5è any consecutiu imposant-se amb 70 punts, seguit dels Vermells amb 64, els Blaus
amb 60 i els Verds amb 50. Tampoc hi van faltar els concerts al
Xafarranxo i la plaça de l’Ajuntament, els espectacles infantils,
el correfoc amb els Diables de la Vall del Tenes, o l’homenatge
als avis més grans de 90 anys.
D’altra banda, el premi de la 2a edició del pintxo a pintxo, organitzar pel projecte Mexcla’t, va recaure en l’establiment Pizzeria
di Mara. Un pintxo fet de carn de vedella cuita al forn de llenya,
amb mel, pebre negre, melmelada de tomàquet i ceba caramel·
litzada (envoltat tot això amb la massa de la pizza). Van completar el pòdium el restaurant
La Mama amb un “Pintxo i
Pantxo” i El celler d’en Pep
amb un “Menorca al plat”. Al
concurs s’hi van presentar un
total de 12 establiments del
poble.

