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TORNAVEU39

LES OBRES DEL FUTUR
Santa Eulàlia afronta el 2017 amb l’ambició d’executar 
dues obres molt esperades al nostre municipi. La Diputació 
de Barcelona subvencionarà per valor de 621.152,57 euros 
els treballs per connectar els pobles de Santa Eulàlia i Lliçà 
d’Amunt a través d’un camí de vianants, mentre que per a 
la construcció del col·lector definitiu del Torrent de les Tres 
Pedres en destinarà 1.086.628,40. Dues molt bones notícies 
que se sumen a les inauguracions, durant aquest 2016, del 
nou bar del camp de futbol, el camí dels Ametllers, el pas de 
vianants al carrer Sant Cristòfol i l’ampliació del cementiri amb 
27 nous nínxols.
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Ajuntament Oficines  93.844.80.25
Autobusos Sagalés  902.13.00.14
Biblioteca Casa de Cultura  93.844.81.88
Camp municipal d’esports  93.844.95.41
CanalSet Santa Eulàlia Televisió  93.844.67.43
CAP, Ambulatori, Seg. Social  93.844.95.37
Casal d’Avis  93.844.63.44
Centre Cívic La Fàbrica  93.844.86.59
Consell Comarcal Vallès Oriental  93.860.07.00
Consultori mèdic Santa Eulàlia  93.844.95.37
Deixalleria Comarcal  93.844.68.58
Emergències  112
Escola Bressol Municipal l’Alzina 93.844.83.16
Escola La Sagrera  93.844.92.75
Escola Ronçana  93.844.81.85
Estabanell i Pahissa Oficines 93.860.91.00
Farmàcia Anna Riu Pelegrí  93.844.79.81
Farmàcia Salayet  93.844.89.80
Fecsa-Endesa Oficines  93.879.19.92
Funerària  93.861.82.30
Informació  012
Instal·lacions Esportives  93.844.86.33
Institut La Vall del Tenes 93.844.82.25
Jutjat de Pau 93.844.81.38
Oficina Correus  93.844.97.24
Oficina Gestió Tributària 93.841.83.24
Pavelló poliesportiu  93.844.92.01
Pinedes Castellet 
Policia Local de Santa Eulàlia  93.844.64.64
Punt d’Informació Juvenil La Taka 93.844.91.66
Sefed  93.841.43.31
Servei d’Ocupació
de la Vall del Tenes 93.841.58.12
Serveis de Taxi
Noelia Arco  699.391.490
David Tamayo  622.612.466
SOREA 93.844.96.06

La Llei 19/2013 obliga a totes les Administra-
cions públiques a garantir la transparència en 
la seva activitat i de regular el 
dret d’accés dels ciutadans a la 
informació pública. 

Accedeix al següent codi QR:

Ja coneixes el nostre portal 
de Transparència?  

TELÈFONS D’INTERÈS OBRES I SERVEIS

Camí de vianants Santa Eulàlia - Lliçà d’Amunt i col·lector 
del Torrent de les Tres Pedres
El poble de Santa Eulàlia està d’enhorabona. Durant el transcurs del proper 
any 2017 s’iniciaran un parell d’obres de grans dimensions al nostre municipi 
que suposaran una millora més que notable pels seus ciutadans i ciutadanes. 
El passat mes de setembre la Diputació de Barcelona va confirmar que 
aportarà 621.152,57 euros per unir Santa Eulàlia amb Lliçà d’Amunt a través 
d’un camí de vianants que transcorrerà paral·lel a la carretera de Barcelona. 

La connexió unirà els barris del Rieral de Santa Eulàlia amb el de Pineda Feu de 
Lliçà d’Amunt mitjançant un camí de 703 metres de llargada i 2,5 d’amplada. 
Les obres inclouran enllumenat, una tanca de fusta protectora, bancs per 
a descansar i una rasa per al possible pas, en el futur, de la xarxa de fibra 
òptica. El nou itinerari suposarà modificar el traçat de la via en alguns punts 
del recorregut per tal de preservar l’arbrat existent i els entorns d’alt valor 
paisatgístic com la bassa de can Falgar. Està previst que les obres comencin 
entre els mesos de maig i juny del 2017 i que tinguin una durada de 5 mesos. 
Amb aquesta subvenció de la Diputació, l’Ajuntament haurà d’aportar 
67.292,90 euros (un 10% del total) per fer realitat l’anhelada connexió entre 
els dos pobles veïns. El cost total de l’obra serà de 688.445,47 euros.

El passat 3 de novembre, la Sala Pau Casals de la Biblioteca va acollir la 
presentació del projecte de construcció del camí de vianants. L’acte va comptar 
amb la presència del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,  Jordi 

Presentació del projecte del camí de vianants a la Biblioteca
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OBRES I SERVEIS

Fàbrega, l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet  i l’alcalde 
de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón. Una de les novetats d’aquest 
projecte és que, durant el temps que estigui en exposició 
pública, els veïns podran aportar matisos per tal de que sigui 
una obra basada en la participació ciutadana.

L’altra gran obra projectada per al 2017 és el col·lector definitiu 
del Torrent de les Tres Pedres. La Diputació de Barcelona va 
concedir a Santa Eulàlia el passat mes de setembre un ajut 
econòmic de 1.086.628,40 euros per a la construcció del 
futur clavegueram que connectarà els barris de la Primavera, 
els Ametllers, Can Met, Can Maset i el Camí de la Serra amb 

el sistema de sanejament que actualment passa pel barri del 
Rieral. L’execució de l’obra anirà a càrrec del Consorci Besòs 
Tordera i els treballs duraran 4 mesos. Amb aquesta construcció 
es veurà resolta, per fi, una problemàtica mediambiental que 
arrossega el nostre municipi des de fa més d’una dècada. El 
nou col·lector funcionarà per gravetat i amb els diàmetres 
dimensionats per tal de desaiguar el conjunt d’aquests barris. 
Cal recordar, que l’actual sistema funciona per bombeig a 
través d’una canalització provisional que es va haver de fer 
d’urgència a principis de l’any 2011 arran d’un suposat 
abocament incontrolat d’aigües residuals.

El col·lector del Torrent de les Tres Pedres serà una realitat el 2017Fàbrega, Bonet i Simón durant la presentació del projecte

CONSULTA EL PROJECTE DEL 
CAMÍ DE VIANANTS

Si vols consultar el projecte 
del camí de vianants entre 
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, 
accedeix al següent codi QR

El camí de vianants serà una realitat a finals del 2017
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OBRES I SERVEIS

2016: UN ANY RIC EN OBRES A SANTA EULÀLIA

Durant l’any 2016 s’han vist culminades a Santa Eulàlia 
tres obres de gran importància. El passat mes de juliol es 
van inaugurar el nou bar del camp de futbol i el camí dels 
Ametllers, entre el carrer Piscines i el camí de Can Costa. 
Aquest mateix mes de novembre també han finalitzat els 
treballs de remodelació del camí de vianants al carrer Sant 
Cristòfol, entre el gual de Sant Isidre i el pont de Can Font. 
Properament també s’ampliarà el cementiri amb la cons-
trucció d’una nova illa de 27 nínxols a l’interior de l’actual 
recinte, es farà una millora de la pavimentació al cementiri 
nou i es crearà un accés entre el cementiri nou i el vell.

Bar del camp de futbol, camí de vianants als Ametllers i Sant Cristòfol i cementiri

LA DIPUTACIÓ APORTARÀ 678.500 EUROS AMB LES 
MESES DE CONCERTACIÓ

La Diputació de Barcelona aportarà durant els propers 
4 anys, a través de les Meses de concertació, un total de 
678.500 euros. D’aquests, 230.000 seran per a la mi-
llora entre el camí de Can Brustenga i el camí de la Ro-
vira, 180.000 pel parxejat de trams de calçada malmesos, 
168.500 per a programes de cohesió social i 100.000 per 

amortitzar deute de l’Ajuntament amb el Govern espanyol. 
Les Meses de Concertació són espais oberts de relació entre 
els representants de la Diputació i els governs locals per tal 
de contrastar necessitats i acordar les actuacions a fer en el 
període de mandat. Gràcies a aquests ajuts, Santa Eulàlia 
podrà tirar endavant diversos projectes.

Subvencions econòmiques a executar durant el quadrienni 2016-2019

Inauguració del nou bar del camp de futbol

Molts sotracs del poble quedaran reparats El camí entre el camp de futbol i la Deixalleria es veurà millorat
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GOVERNACIÓ

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
VISITA SANTA EULÀLIA

Santa Eulàlia va rebre, el passat 26 d’octubre, la visita del 
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigde-
mont, que va desplaçar-se fins al centre d’Apindep Ronçana i 
l’Ajuntament. Puigdemont va conèixer de primera mà el dia a 
dia del centre ocupacional del Camí de Caldes visitant l’hort, 
la cuina i l’aula de fisioteràpia i compartint activitats i tallers 
amb els nois i noies del centre: elaboració per fer pasta de 
paper reciclat, reciclatge de mobles amb palets, boccia, infor-
màtica, etc. El president va tenir paraules d’agraïment per als 
usuaris, familiars, voluntaris, professionals, institucions i em-
preses col·laboradores amb el centre, ja que “ens ensenyen 
com ha de ser una societat millor”. Puigdemont va recalcar 
que “si fem un projecte de país és per poder atendre amb 
dignitat a totes les nostres persones”. Malgrat no aprovar-se 
el pressupost de la Generalitat de l’any 2016, Puigdemont va 
assegurar que de cara al 2017 “seguirem posant la prioritat 
en les polítiques socials que afecten els col·lectius més vulne-
rables. No recularem i intentarem guanyar el terreny que hem 
anat perdent durant tots aquests anys” va afegir.

L’Ajuntament va ser la segona de les parades en la visita del 
president de la Generalitat, on va ser rebut amb el ball d’ho-
menatge a càrrec de la colla de gitanes de Santa Eulàlia. Un 

cop dins de l’antiga sala de plens, l’alcalde Francesc Bonet va 
obsequiar Puigdemont amb el llibre del “Patrimoni històric de 
Santa Eulàlia” i va tenir paraules d’agraïment per “la proxi-
mitat del president cap al nostre poble”. Bonet va subratllar 
que un dels actius més important de Santa Eulàlia és “la seva 
gent, que articula entitats i enforteix el teixit associatiu”. Per 
la seva part, Puigdemont va recalcar la idea de que “Catalu-
nya és un país fet de baix cap a dalt, on té molt clars els seus 
orígens i sap cap on vol anar i amb qui vol anar”. El president 
va agrair “la gran acollida que li havia brindat el poble de 
Santa Eulàlia i l’esforç del municipi per preservar i persistir en 
la idea d’una Catalunya amb futur i llibertat”.

Carles Puigdemont coneix de primera mà el centre d’Apindep Ronçana i l’Ajuntament

L’ARC MUNICIPAL ES RENOVA AMB 3 NOUS REGIDORS
Tres nous regidors han pres possessió dins de l’arc munici-
pal de Santa Eulàlia en aquests darrers mesos. La regidora 
d’I-ERC, Alícia Moreno, deixava el seu càrrec el mes d’abril 
i en el seu lloc entrava Cristina Gallego. El regidor de CDC, 
Vicenç Fuertes, també va presentar la seva renúncia du-
rant el ple del mes de maig, ocupant el seu lloc un vell 
conegut de la política santaeulalienca com és Francesc 
Montes. L’última baixa va ser la del regidor d’ICV-EUiA, 
Agustí Gonzalo, que va permetre l’entrada d’Elvira Mas 
al consistori durant el ple del 27 d’octubre. Molta sort per 
a tots tres en aquesta nova etapa dins de l’Ajuntament! D’esquerra a dreta: Gallego, Mas i Montes

Puigdemont observa com una jove d’Apindep practica la boccia
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ECONOMIA

A mitjans d’octubre, 3 auditors de l’empresa Auren, 
contractats per la Diputació de Barcelona, van dur 
a terme l’anàlisi dels estats comptables de l’exercici 
2015 de l’Ajuntament, que inclou, entre d’altres, la 
liquidació del pressupost i del compte general. 

L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA CONGELA ELS 
IMPOSTOS I LES TAXES PER AL 2017

L’Ajuntament de Santa Eulàlia, en el ple extraordinari celebrat 
el 27 d’octubre, va aprovar les ordenances fiscals que han 
d’entrar en vigor a partir de l’1 de gener del 2017. Es va fer 
amb els vots favorables de Poble Unit (5), les abstencions d’I-
ERC (4), CDC (2) i ICV-EUiA (1) i el vot en contra del PSC (1). 
La regidora d’Economia, Montse Torras, va exposar que im-
postos bàsics com l’IBI o la taxa d’escombraries no es veurien 
incrementats.

El regidor d’I-ERC, Pere Cabot, va argumentar 
que “els ciutadans tenen uns impostos més 
injustos que fa uns anys i a canvi no se’ls hi 
retorna amb una millora de serveis”. Torras 
va informar que en aquest darrer any l’Ajun-
tament ha incrementat serveis als ciutadans 
com és el cas del projecte Porta’m, el projecte 
Fem deures o el lloguer d’una màquina escombradora que fa 
la neteja viària del municipi. El regidor de CDC, Esteve Aymà, 
va justificar l’abstenció del seu grup a causa de que “les ex-
propiacions no haurien de meritar d’acord amb la normativa 
legal de la IIVTNU (plusvàlues)”, mentre que l’Ajuntament, 
d’acord amb el criteri i serveis jurídics de la Diputació de Bar-
celona, considerava que sí. L’última de les abstencions, la 

d’ICV-EUiA, va venir justificada pel poc temps que la nova 
regidora del partit, Elvira Mas, havia tingut a l’hora d’entrar 
al govern. “No m’esperava estar aquí tan aviat i, per aquest 
motiu, no puc votar ni sí ni no”, va explicar.

Pel que fa al vot en contra del PSC, el regidor del partit, Abra-
ham Requena, va explicar que “el Govern no ens ha con-

vocat a treballar sobre aquestes ordenances i, 
per tant, no hi hem pogut intervenir”. Reque-
na va mostrar “preocupació pel futur de la go-
vernabilitat de Santa Eulàlia” donat que “no 
s’estava complint el document d’acord entre 
Poble Unit i el PSC en relació a l’aprovació del 
pressupost 2016, on l’alcalde es comprometia 
a crear el Consell de Barris i a fer una confe-

rència pública per conèixer l’estat de les finances municipals 
i saber com s’afrontaria la reestructuració del deute”. L’al-
calde Francesc Bonet va argumentar que durant la Comissió 
Informativa de la darrera setmana “el PSC no havia fet cap 
proposta referent a les ordenances” i va demanar “temps” 
per fer una valoració de l’acord un cop s’hagi executat el 
pressupost 2016 a finals d’any.

Vots a favor de Poble Unit, en contra del PSC i abstencions d’I-ERC, CDC i ICV-EUiA

INFORME ECONÒMIC 2015 NOU CANAL DE YOUTUBE

L’empresa Auren treballant a l’Ajuntament

Impostos bàsics 
com l’IBI o la taxa 
d’escombraries 
no es veuran 
incrementats

L’Ajuntament estrena canal de Youtube. Si vols veure 
el ple extraordinari del passat 27 d’octubre, o d’al-
tres, ho pots fer a través del següent codi QR:
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MEDI AMBIENT 

L’AJUNTAMENT LLOGA UNA 
MÀQUINA ESCOMBRADORA 
Des de mitjans d’agost una màquina escombradora 
s’encarrega de fer la neteja viària del poble de Santa 
Eulàlia. L’Ajuntament, que ha llogat el vehicle fins al pro-
per mes de desembre, valora molt positivament aquest 
servei i té la intenció d’incloure una partida en el pressu-
post 2017 per tal de seguir disposant d’un vehicle de les 
mateixes característiques. Màquina escombradora netejant al barri de la Sagrera

ÈXIT DE LA SMSS 

Santa Eulàlia està compromesa amb el medi ambient. Així 
va quedar demostrat durant la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura, celebrada del 16 al 22 de setembre. La 
3a Caminada verda va reunir una desena de persones que 
van recollir una trentena de saques de deixalles del camí 
del Bonaire. A la pedalada contra el canvi climàtic, 73 ci-
clistes van recórrer 8 quilòmetres (suposant això un estalvi 
de 87,6 quilos de CO2) mentre l’historiador Jaume Dantí 
els hi descobria el patrimoni amagat del poble. La cursa de 
transports va evidenciar que el bus e7 i el metro són més 
eficients que el cotxe, amb una diferència de 21 minuts per 
arribar a Barcelona. El punt i final es va posar amb el Dia 
sense cotxes, on una quarantena de nens i nenes de P5 
de l’escola Ronçana van dibuixar i pintar sobre l’asfalt què 
farien si no existissin els vehicles.

Caminada verda, dia sense cotxes, pedalada 
contra el canvi climàtic...

Nens i nenes de l’escola Ronçana ocupant el carrer SAVOSA serà l’encarregada de recollir les escombraries a partir de gener

SAVOSA ENTRA PER URBASER

L’Ajuntament de Santa Eulàlia ha decidit no renovar el con-
tracte amb l’empresa de recollida d’escombraries URBASER 
S.A., que finalitza el proper 26 de gener. L’empresa pública 
SAVOSA, que pertany al Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès Oriental, serà l’encarregada de gestionar el 
servei a partir d’aquesta data. Un dels avantatges de SA-
VOSA és que no té benefici empresarial i que està exemp-
ta d’IVA. Els primers càlculs determinen que Santa Eulàlia 
s’estalviarà aproximadament uns 50.000 euros anuals dels 
310.000 que actualment s’estan pagant a URBASER. A 
més a més, l’acord amb SAVOSA permetrà a l’Ajuntament 
canviar el tipus de contracte un cop es dugui a terme el 
referèndum entre els ciutadans per determinar el tipus de 
sistema de recollida d’escombraries que es vol implantar al 
poble.

Canvi d’empresa encarregada de recollir les es-
combraries, a partir de gener
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BENESTAR SOCIAL - L’ENTREVISTA

“La crisi ha enfonsat a tantes famílies, que necessitem que la 
gent recuperi valors socials d’igualtat i compromís envers els 
altres”

Per a aquelles persones que no ho 
coneguin, quina és la funció dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament?

La funció generalista és que hi hagi el 
màxim de benestar social a la pobla-
ció. Més específicament, l’objectiu és 
ajudar aquelles persones que es troben 
amb algun tipus de problemàtica so-
cial. A partir d’aquí treballem per do-
nar-los tractaments de suport personal.

Des del vostre departament teniu 
la sensació que s’està sortint de la 
crisi?

Les xifres d’atur estan baixant i estem 
en xifres similars a l’any 2008. Es cons-
tata, però, una precarietat en la con-
tractació laboral, tant pel que fa a la 
temporalitat del contracte com en els 
baixos sous que es paguen. Hi ha famí-
lies que, abans de la crisi, van assumir 
deutes importants i que ara han de fer 
front a la situació amb sous més bai-
xos. A Serveis Socials sí que han dismi-
nuït una mica les demandes, però no 
de forma rellevant.

El passat mes de juny vau fer pú-
blica la memòria 2015 de Serveis 
Socials. Es desprenen dades signifi-
catives com que es van atendre un 
total de 1.101 persones, la majoria 
d’elles amb problemes econòmics o 
de salut i drogodependència.

Des de Serveis Socials estem satisfets 
perquè les xifres constaten que arri-
bem al 15% de la població. La memò-

ria reflecteix que les famílies ens venen 
a veure majoritàriament per ajudar-los 
a afrontar situacions econòmiques, ja 
sigui amb les despeses de l’habitatge 
com per donar-los una millor qualitat 
de vida als seus fills. També ve gent 
amb dificultats de salut que no poden 
ser autònoms en el seu dia a dia, com 
pot ser algú que sigui gran i no tingui 
capacitat per desplaçar-se.

Pels casos de màxima gravetat 
existeix el tràmit d’ajut d’urgència 
social, per a situacions límit. Expli-
ca’ns en què consisteix i qui s’hi pot 
adherir.

La Llei estipula que els Ajuntaments 
s’han de fer càrrec de les situacions 
d’urgència de les famílies on no es te-
nen cobertes les necessitats bàsiques, 
com ara l’allotjament, la falta de sub-
ministraments (aigua, llum i gas) i totes 
les derivades de l’alimentació, l’educa-
ció i la salut. En el que portem d’any 
hem tingut una vintena de sol·licituds 
per ajuts d’urgència social.

Una de les vostres majors preocu-
pacions són els menors. Com els hi 
doneu cobertura? 

És molt important atendre l’àmbit de 
la infància per tal de fer prevenció. Si 
fem prevenció podrem evitar en el fu-
tur problemàtiques relacionades amb 
l’exclusió social, la salut o la violència 
de gènere. Fomentant la prevenció cre-
arem una societat que, per sí sola, serà 

autònoma. Amb la crisi, però, només 
podem oferir recursos i cobrir neces-
sitats bàsiques. Però és primordial fo-
mentar projectes de prevenció, per tal 
de tenir d’aquí uns anys una societat 
amb uns valors i una qualitat de vida 
acceptables. Actualment donem co-
bertura als menors amb convocatòries 
obertes de beques menjador, sortides i 
material escolar i esportives. 

I per aquelles persones més grans, 
quins serveis oferiu?

Amb les persones grans també hi hem 
d’intervenir de forma insistent, ja que es 
constata que Santa Eulàlia té un sobre-
envelliment de la població. Amb dades 
del 2016, el 16,92% de la població té 
més de 65 anys. Aquest índex s’ha de 
tenir en compte ja que la gent es fa més 
gran, però no tothom ho fa amb una 
bona qualitat de vida, ja sigui alhora 
de fer-se el menjar, vestir-se, dutxar-se, 
fer la compra, etc. Antigament, les di-
ferents generacions d’una família vivien 
juntes i s’ajudaven entre elles. Amb la 
societat moderna això ja no passa. Des 
de Serveis Socials acabem d’engegar 
el projecte Porta’m, on es cobreixen 
serveis bàsics com és anar a l’ambula-
tori o que et portin a casa els medica-
ments de la farmàcia o la compra de 
les botigues. També tenim un projecte 
de teleassistència (on a través d’un co-
mandament es poden avisar als serveis 
d’urgència), el projecte de cessió d’aju-
des tècniques (on prestem caminadors, 

Entrevista a la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, Montse Iglesias



9

Bu
tll

et
í m

un
ic

ip
al

 d
e 

Sa
nt

a 
Eu

là
lia

 d
e 

Ro
nç

an
a

BENESTAR SOCIAL - L’ENTREVISTA

llits articulats o cadira de rodes), el ser-
vei d’ajut a domicili (d’atenció a la llar 
o a la persona), el projecte Bon dia (on 
cada matí la policia truca als domicilis 
de persones amb problemes de salut i 
amb situació de risc social molt elevat) 
i el servei d’àpats a domicili (on amb la 
col·laboració d’Apindep Ronçana por-
tem dinars als domicilis).

Santa Eulàlia va mostrar la seva 
predisposició a acollir refugiats de 
guerra. Com es troba el tema?

Actualment no tenim acollit ningú, ja 

que tots els òrgans que fan aquestes 
gestions no ho han permès. Es molt 
complex perquè des del govern de Ma-
drid les directrius són molt estrictes. Tot 
i això, algunes famílies de Santa Eulà-
lia han mostrat la seva predisposició a 
acollir-ne, però no és tan fàcil.

Un desig de cara al 2017?

Que puguem sortir d’una crisis que ha 
enfonsat a tantes famílies, però que ho 
fem amb una bona qualitat de vida i on 
la gent recuperi valors socials d’igualtat 
i compromís envers els altres.

Un referent social: 
Mary Ellen Richmond, 
impulsora del treball socia l
Un bon tècnic de 
l’Ajuntament ha de...
agradar-li molt la seva 
feina
Santa Eulàlia en una paraula: 
m’agrada
Un lloc del poble on t’hi 
passaries hores: 
Ros̀a s
Una afició: 
viatjar

MEDALLA 
CENTENÀRIA A 
LA PEPITA BARÓ

EL PROJECTE PORTA’M ENTRA 
EN FUNCIONAMENT

El passat 21 d’octubre va complir 
100 anys la Pepita Baró Oliveras, de 
Can Baró. Va rebre la visita de l’al-
calde, Francesc Bonet i de la regido-
ra de Benestar Social, Anna Montes, 
que li van fer entrega de la Meda-
lla Centenària de la Generalitat de 
Catalunya. Amb aquesta distinció, 
ja són dos els avis de Santa Eulàlia 
que superen els 100 anys: la Carme 
Ribera, de Can Desena i la ja esmen-
tada Pepita Baró.

El projecte Porta’m neix amb la finalitat de donar resposta als problemes de mo-
bilitat reduïda de la gent més gran de 65 anys. S’han creat 3 tipus de serveis:

• Porta’m al CAP: Consisteix en desplaçar a l’usuari al centre d’atenció 
primària de salut mitjançant un vehicle adaptat. Els desplaçaments es 
concreten en anàlisis, cures i visites mèdiques (prèvia concertació de la 
visita o servei mèdic).

• Porta’m de la Farmàcia: Consisteix en l’entrega de medicaments al do-
micili de la persona beneficiària. Si l’usuari disposa de recepta electrònica 
l’entregarà a la farmàcia. Aquesta gestionarà l’entrega de medicaments 
segons prescripció mèdica.

• Porta’m de la botiga: Consisteix en l’entrega, prèvia comanda, de pro-
ductes d’establiments locals al domicili de la persona beneficiària. Ron-
çana Comerç Actiu s’encarregarà de gestionar les comandes i l’agent 
comunitari les hi portarà a casa.

Telèfon de contacte per fer les comandes: 687 541 935. De dilluns a 
divendres, i fins les 11 del matí, hi ha temps de fer els encàrrecs.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament s’encarregaran de rebre i gestio-
nar les sol·licituds. Les dades de contacte són les següents: 

93 844 80 25 (ext. 2) - ser@ser.cat 

Aquest servei compta amb la col·laboració de Ronçana Comerç Actiu, l’Institut Català de 
la Salut, la Diputació de Barcelona i La Caixa.
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CULTURA

CANAL SET: 25 ANYS AMB TU

El 3 de novembre de 1991 Canal Set co-
mençava a emetre regularment gràcies a 
la iniciativa d’un grup de joves del poble 
amb inquietuds, que volien donar a conèi-
xer el que succeïa a Santa Eulàlia. 25 anys 
més tard, la televisió local del nostre municipi 
encara la seva 24a temporada d’informatius amb una imat-
ge totalment renovada: nou format d’emissió panoràmica 
16:9, nou plató i nova imatge dels seus informatius. Cada 
dilluns, a 2/4 de 10 del vespre, el Set Informa es cola a les 
llars de Santa Eulàlia per explicar allò més important de la 
setmana. La programació es completa amb programes de 
cuina, música, entrevistes i reportatges varis. 

La televisió local compleix un quart de segle 
d’emissions regulars

NEIX LA SALA MURIEL CASALS

El passat 16 de juny va quedar inaugurada la Sala Muriel 
Casals de La Fàbrica com a reconeixement a la desapare-
guda diputada del Parlament de Catalunya i expresiden-
ta d’Òmnium Cultural. A l’acte, que va comptar amb la 
presencia de 200 persones, van assistir-hi el conseller de 
la Generalitat, Raül Romeva, el president d’Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart i la germana de la Muriel, Isabel Casals. 
L’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, va explicar que 
la idea de donar aquest nom a la sala va rebre l’aprovació 
de tots els grups municipals i que aquest era el petit gra 
de sorra que Santa Eulàlia posava per la Muriel i el procés 
sobiranista. L’acte va comptar amb l’actuació del grup As-
priu i la lectura de diversos textos literaris.

Acte d’homenatge amb la presència de Raül 
Romeva, Jordi Cuixart i Isabel Casals

LA DIADA MÉS NOSTRADA
La Diada Nacional de Catalunya a Santa Eulàlia va comen-
çar amb l’habitual Terç de Marató de la Vall del Tenes a 
Pinedes del Castellet, on enguany van participar 255 cor-
redors. El vencedor absolut va ser l’atleta Artur Bossy, de 
l’equip Rios Runnig Les Franqueses, amb un temps de 51 
minuts i 58 segons. Al migdia, la festivitat es va traslladar 
a la plaça Onze de Setembre, on un total de 36 entitats 
van participar a l’ofrena floral davant del monument de 
l’11S. No hi van faltar l’habitual ballada de sardanes i la 
lectura de poemes.

Membres de Canal Set durant la passada Festa MajorLa inauguració va comptar amb nombrosa representació política

Ballada de sardanes a la plaça Onze de Setembre
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EL CURS ESCOLAR 2016-2017 S’INICIA 
AMB 1.376 ALUMNES

El curs escolar 2016-2017 va començar el passat 12 de setem-
bre amb l’entrada a les aules de 1.376 alumnes, 20 menys 
que fa un any. L’escola bressol l’Alzina compta a les seves aules 
amb 58 nens, 2 menys que l’any passat. Cal especificar, però, 
que 16 d’aquests matriculats ho fan cursant La petita Alzina, 
un nou servei que ofereix el mateix projecte educatiu i dinàmic 
que l’escola bressol, però reduint-ho a unes hores a la setma-
na. Pel que fa les escoles de primària, la Ronçana compta per 
aquest nou curs amb 362 alumnes matriculats (23 menys que 
fa un any) mentre que La Sagrera ha tornat a les aules amb 
440 alumnes (23 més que fa un any). Per últim, l’Institut la 
Vall del Tenes compta pel curs 2016-2017 amb 516 alumnes 
matriculats (18 menys que fa un any).

EDUCACIÓ

L’escola La Sagrera és l’únic centre que aug-
menta el nombre de matriculats

       MATRÍCULES

Centre 2015-
2016

2016-
2017

%

Escola bressol l'Alzina 60 58 -3,3%

Escola Ronçana 385 362 -5,9%

Escola La Sagrera 417 440 5,5%

Institut La Vall del Tenes 534 516 -3,3%

TOTAL 1.396 1.376 -1,4%

CANAL SET: 25 ANYS AMB TU

L’ESCOLA LA SAGRERA JA CELEBRA ELS 10 ANYS
L’escola La Sagrera està de celebració. El proper mes de setembre, 
el centre escolar d’educació primària complirà 10 anys i per aquest 
motiu ho celebrarà al llarg d’aquest curs organitzant diversos actes: el 
17 d’octubre es va fer una cercavila i es va dibuixar un 10 gegant al 
pati de l’escola, format per alumnes i professors. S’ha anunciat també 
un concurs de dibuixos fent referència a l’escola, l’elaboració d’un 
Lipdub, una exposició de fotos al vestíbul, un mural amb les mans de 
tot l’alumnat i una festa de final de curs especial com a traca final.

EL PROJECTE LECXIT ENGEGA LA SEVA 2a TEMPORADA
El passat 18 d’octubre va tenir lloc la presentació del curs 2016-2017 
del projecte Lecxit. La trobada va servir per tal que acompanyants i 
alumnes tinguessin un primer contacte i parlessin de la metodologia 
a seguir durant el curs. També es van establir els horaris i els dies de 
trobada entre les parelles, on es trobaran 1 hora a la setmana fins 
al mes de juny. Aquesta segona temporada ha començat amb la 
formació d’11 parelles, amb l’objectiu de connectar els gustos dels 
alumnes amb la lectura.

Formant un 10 gegant al pati de l’escola

El 2n any del Lecxit arrenca amb força
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JOVENTUT

L’ASSEMBLEA JOVE DESTINA ELS 15.000 EUROS DEL 
PRESSUPOST 2017 ENTRE 20 ACTIVITATS

La 12a Assemblea Jove celebrada el passat 18 de novembre a 
la Sala Muriel Casals de La Fàbrica va reunir 104 joves de Santa 
Eulàlia, que van decidir com distribuir els 15.000 euros dels 
pressupostos participatius de joventut 2017. Les activitats van 
quedar repartides de la següent forma:

L’assemblea va començar amb l’habitual salutació de benvin-
guda de l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, la regidora 
de Joventut, Anna Montes i el tècnic de Joventut, Dani Marín. 
Seguidament es va dur a terme la defensa de les propostes, on 
cada persona o grup de persones promotores de l’activitat van 
haver de sortir a exposar-les en públic. A continuació els joves 
van distribuir-se per grups de treball per tal de dialogar i repar-
tir els punts de les votacions. La proposta més votada, amb 
818 vots, va ser la Santaka Zombie, una activitat que el passat 
mes de març ja va viure la seva primera edició reunint un total 
de 200 persones amb l’objectiu de sobreviure a una apocalipsi 
de morts vivents per diferents barris de Santa Eulàlia. L’altra 
activitat amb més vots, un total de 765, va ser la del bus nit 

de Festa Major fins a Granollers, que es tornarà a dur a ter-
me després de no sortir escollida l’any passat. Com a novetats 
destaquen un Scape Room, una gimcana pel bosc, un chill-
out i una jornada d’esports extrems i una altra de formació de 
lleure. La gran absència de cara al 2017 serà l’esquiada jove, 
que en les 9 últimes assemblees havia sortit sempre escollida.

Només van quedar fora dels pressupostos joves 3 activitats: 
un torneig de League of Legends, un 3x3 de bàsquet i una nit 
de pel·lícula amb Un monstruo viene a verme. Un cop més, 
els joves de Santa Eulàlia van demostrar que els pressupostos 
participatius de joventut són la millor eina per tal d’exercir la 
democràcia directa, dotant-los de capacitat de decisió i fent-
los responsables de les seves actuacions.

La Santaka Zombie i el Bus Nit de Festa Major fins a Granollers, les propostes més votades

ACCIONS JOVES ASSEMBLEA JOVE 2017

Propostes menors de 18 anys Pressupost Votacions

1 BUS NIT FM GRANOLLERS 1.000€ 765

2 PASSATGE DEL TERROR 600€ 709

3 TORNEIG PAINTBALL 600€ 664

4 TORNEIG FUTBOL 7 300€ 585

5 SOPAR/NIT GENIS 400€ 534

6 BATALLA DE GALLS 600€ 492

7 ARTARREU 2017 800€ 452

8 SHOW OUTLOGIO 600€ 348

9 FESTIVAL GAMER 600€ 317

10 GIMCANA PEL BOSC 300€ 307

11 SANTAKA PARTY 300€ 285

12 JORNADA ESPORTS EXTREMS 800€ 258

13 CHILL-OUT 600€ 238

Propostes majors de 18 anys Pressupost Votacions

14 SANTAKA ZOMBIE 2.000€ 818

15 SCAPE ROOM 500€ 615

16 SARAU DE PRIMAVERA 2.500€ 542

17 HOLI PARTY 600€ 533

18 SOPAR JOVE FM 1.000€ 491

19 PRÈVIES DE FM 800€ 479

20 JORNADA FORMACIÓ LLEURE 100€ 406

Més de 100 nois i noies van assistir a l’Assemblea Jove 2017
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ESPORTS

SANTA EULÀLIA ACULL LA NIT 
DELS CAMPIONS 2016
El passat 17 de juny el Pavelló Poliesportiu va acollir La Nit dels Cam-
pions 2016, on va comptar amb la presència de més de 800 per-
sones. La gala, organitzada per la Federació Catalana de Futbol, va 
premiar a tots els campions i campiones de Lliga en futbol i futbol 
sala de la temporada 2015-2016 del Vallès Oriental. El CF Vilamajor 
va succeir al CE Santa Eulàlia en el premi al Joc Net. Diversos equips del Vallès Oriental van ser premiats

HOMENATGE AL PERE 
DURAN RIERA

La 3a Trobada de motos organitzada pel Moto Club Ronça-
na va reunir, el passat 21 d’octubre, 200 persones amants 
del motor. El carrer Mare de Déu de la Salut va ser el punt 
de sortida i d’arribada d’una cercavila que va recórrer els 
punts més emblemàtics del nostre poble, com ara l’Esglé-
sia, la Biblioteca, Sant Simplici o La Fàbrica. La comitiva va 
fer una parada especial a la zona del Pavelló Poliesportiu 
per tal d’inaugurar el circuit de les 6 hores de derbi variant 
amb el nom de Pere Duran Riera. Un merescut homenatge 
a aquest santaeulalienc aficionat del motor que ha incul-
cat l’amor per aquest esport a moltes persones de Santa 
Eulàlia. 

La 3a trobada de motos reuneix 200 persones

EL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
ESTRENA NOU PARQUET

El Pavelló Poliesportiu va estrenar la temporada 2016-2017 
amb la reparació del seu parquet finalitzada. Durant el pas-
sat mes d’agost es van dur a terme treballs de poliment del 
parquet, es van posar capes de cera per omplir els forats, 
es van pintar les línies i es van afegir dues capes de vernís. 
El Pavelló té delimitada a dia d’avui 1 pista de futbol sala, 1 
pista de bàsquet central, 2 pistes de bàsquet transversals, 
8 pistes de patinatge i 1 pista de voleibol. El cost de l’obra 
va ser de 24.164,91 euros, pagats íntegrament per l’Ajun-
tament de Santa Eulàlia de Ronçana. Cal recordar que la 
pista del Pavelló Poliestortiu es va instal·lar l’any 2008 i des 
d’aleshores no s’havien fet tasques de reparació.

Obres dutes a terme durant l’aturada estival

Diversos motoristes abans de començar la cercavila El nou parquet del Pavelló Poliesportiu



14

Bu
tll

et
í m

un
ic

ip
al

 d
e 

Sa
nt

a 
Eu

là
lia

 d
e 

Ro
nç

an
a

Com a grup al capdavant del govern, tenim l’obligació d’afrontar i millorar les possibles mancances perquè 
tenim projecte, idees i de ganes no ens en falten; malgrat hi ha moments en que el dia a dia i els errors del 
passat ens impedeixen avançar al ritme que voldríem. 
Hi ha grans reptes d’aquest mandat que ja estan encaminats: participació ciutadana, referèndum pel model 
de recollida d’escombraries i analitzar i estudiar possibles solucions per a les urbanitzacions no recepcionades. 

També obres tan importants com són: el camí de vianants que connecti Santa Eulàlia amb Lliçà (serà realitat a finals del 2017), 
el clavegueram del torrent de les tres pedres (que serà realitat entre 2017-2018 amb un cost d’un milió d’euros finançat 100% 
per la Diputació), les millores dels asfaltats i mobiliari urbà i l’edifici de l’escola bressol del Rieral (encara pendent de judici). Cal 
mencionar també altres projectes com són la millora d’equipaments municipals, els manteniments i la màquina neteja carrers. 
Treballem per aconseguir la millora de les xarxes de telecomunicacions (ADSL i fibra òptica), tot fent pressió i donant totes les 
facilitats a les empreses que ofereixen aquests serveis, amb la intenció de tenir un poble més connectat. 
Pel que fa a la mobilitat, s’ha estrenat el projecte Porta’m i estudiem altres serveis per donar cobertura a totes les necessitats. Tot 
això sense oblidar l’estat d’endeutament municipal, que en un any i set mesos l’hem reduït en un 24,6 %. En data 1/Juny/2015 
teníem un deute 6.409.047,78 Euros i en data 31/12/2016 tindrem  un deute de 4.833.453,35 Euros. Amb la reducció del deute 
podrem gaudir de majors recursos propis, materials i humans, per poder planificar, prevenir i afrontar les situacions que el poble 
ha d’anar afrontant: dret a l’habitatge, implementar mesures per fer front a l’envelliment de la població, fomentar l’ocupabilitat 
del joves i els aturats de llarga durada, major connexió de mobilitat dins del municipi, actualització dels equipaments esportius i 
foment de les energies renovables, entre moltes altres coses. Si podem assolir aquests objectius o, si més no, encaminar-los pels 
següents governs, creiem que haurem assolit part dels nostres objectius. Això si, sempre escoltant al poble.

Sortosament, a Santa Eulàlia de Ronçana encara li manquen moltes coses. 
Sortosament perquè, així, podem confirmar que el camí és prou llarg (i a 
vegades enrevessat) com perquè tothom hi pugui dir la seva, i actuar des de 
les possibilitats de cadascú per millorar la qualitat de vida de totes les persones 

del nostre poble. I en aquest trajecte, Independents-ERC fa anys que intenta fer evident que es tracta de tenir un model de 
poble que s’ajusti a les necessitats de les persones que hi vivim. Així, ens cal desenvolupar i donar contingut a les iniciatives 
que valorin la participació com a factor determinant d’aquesta adequació a la realitat. El Consell Social, Consell mediambiental, 
Consell econòmic o el consell de Barris ja generats des de l’ajuntament, doncs, han de ser una realitat viva, arrelada i activa, 
on les persones, les entitats i els grups municipals comparteixin d’una manera franca les seves inquietuds i generin respostes 
imaginatives i eficients. D’altra banda ens sembla necessari dedicar l’esforç contributiu de les persones del poble a generar 
serveis de qualitat. Cal retornar al poble la possibilitat de tractar les escombraries des de la consciència i no pas des del càlcul 
econòmic. Cal intensificar la idea que l’espai públic és l’espai de tothom i dignificar els carrers, places i llocs de pas d’un poble 
com el nostre en què el paisatge és el seu patrimoni més valuós. Cal dedicar esforços en generar propostes de transport públic 
municipal i intermunicipal que responguin a les necessitats i els anhels de les persones del poble. Ens cal, com a poble, doncs, 
integrar els valors del que és col·lectiu en el nostre dia a dia i centrar la nostra atenció en l’educació i el progrés. Sobre aquest 
apartat de l’educació no ens podem permetre mantenir tancat i barrat un edifici municipal com el de l’escola bressol la Font del 
Rieral i li hem de donar l’ús pel qual es va crear.
Un poble amb mancances és un poble viu i amb ganes de superar obstacles. Així volem que sigui la gent del nostre poble: activa 
i decididament convençuda que entre tots plegats som una comunitat amb ganes de millorar.

Ple ordinari del 21 de juliol del 
2016

Aprovació de la moció per incentivar 
l’assoliment d’un salari mínim de re-
ferència de 1.000 euros pels treba-
lladors i treballadores contractat per 
l’Ajuntament, presentada pel PSC.

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

RESUM DELS PLENS

OPINIÓ

Ple extraordinari del 27 d’octubre 
del 2016

Aprovació de les Ordenances Fiscals, 
a aplicar a partir de l’1 de gener del 
2017.

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

Ple ordinari del 29 de setembre 
del 2016

Aprovació de la moció per a la 
defensa del dret de les dones al 
treball en igualtat d’oportunitats, 
presentada per I-ERC.

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

QUÈ LI MANCA A  SANTA EULÀLIA?
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Les necessitats d’un poble o ciutat estan en funció de la seva pròpia evolució al llarg dels temps i aquestes 
poden ser en cada moment molt diferents. En el moment actual, i partint d’una pregunta que tal com es 
formula és oberta i àmplia, les mancances del nostre poble són de diversa naturalesa, ja que l’interès públic 
afecta a totes les àrees de la nostra vida quotidiana. Sigui com sigui, l’actuació de les Administracions 
està condicionada per l’aspecte econòmic i per les normes legals vigents i aquesta es té que reflectir 

en els pressupostos de cada any. Això comporta reduir l’àmbit d’actuació i intentar cobrir les necessitats més imperioses del 
moment, el qual vol dir, que deixem per més endavant la resolució d’altres temes que són d’igual importància pel fet de que 
no es disposa de recursos propis o d’altres administracions per fer-hi front. Actualment ja portem una dècada de crisi social, 
econòmica i política, que afecta a la societat en general i especialment a les famílies on tenen membres a l’atur, o que tenen 
treball però de caire temporal o de jornada no complerta. Aquesta situació comporta desigualtat social, de forma que passa a 
ser la  primera necessitat, que és ajudar als més febles. Altres mancances a resoldre són, per exemple, l’escola Bressol del Rieral, 
equipament municipal que està sense ús i s’està deteriorant de forma important, especialment en dies de pluja on l’aigua es 
filtra a l’interior i afecta a la pròpia estructura i habitabilitat. Un edifici que com nosaltres ja plantejàvem en el nostre programa 
es podria adequar com a residència o centre de dia. Tanmateix, el nostre municipi disposa d’una bona xarxa de camins públics, 
però que necessiten de manteniment constant, i entenem que per la seva millora s’hauria de fer un programa de pavimentació 
a mesura dels recursos disponibles. Altres temes que es tenen que potenciar des de l’Administració és l’activitat econòmica i 
el desenvolupament d’alguns àmbits o sectors del POUM, a fi de resoldre situacions que porten temps sense tindre sortida. 
Finalment, voldríem fer constar que gràcies a l’important suport econòmic de la Diputació de Barcelona es podran realitzar una 
sèrie d’obres necessàries en el nostre municipi, entre altres, la canalització del torrent de les tres pedres i el camí de vianants 
fins a Lliçà d’Amunt.

El dijous 27 d’octubre de 2016, es va fer el ple de les Ordenances Fiscals del 2017. Aquest resultat, evidencia la 
fragilitat de les capacitats del govern, per sumar acords per articular una majoria estable. El PSC va votar en contra 
perquè no hi ha hagut cap interès per part del govern, de mantenir cap tipus de conversa formal per buscar suports 
i incorporar propostes de millora (adduint problemes d’agenda). El segon  és que encara no s’han complert els 3 
punts del document signat per l’alcalde amb el PSC, que li van permetre aprovar els pressupostos amb majoria. 

Aquest acord, va ser menystingut per l’alcalde fins al punt de voler desmereixe’l. En política no tot s’hi val, i els acords són compromisos 
adquirits, que s’han de respectar i acomplir, per això es tradueixen en documents. Els tres punts signats per l’alcalde, pactats amb el PSC 
el dia 27 d’abril del 2016, incloïen el compromís de la creació del Consell de Barris (seguiment i definició dels manteniments dels barris). 
Al·lega que es fan manteniments, faltaria més que durant aquets 6 mesos no s’hagués fet res!. Tampoc es té noticia dels consens amb 
els afectats, en els criteris i les prioritats per aplicar els recursos destinats a manteniments de barris. Com es pot menystenir els membres 
del Consell de Barris, apel·lant a criteris de falta de validesa i manca de representativitat dels seus membres, sense establir-hi un diàleg? És 
aquest el model participatiu de Poble Unit? Ara per ara, és la pràctica d’un govern minoritari i temorós de la participació que pregona. Que 
segueix sense consultar ni consensuar amb tots els actors i interlocutors afectats per les seves decisions. La confiança es construeix amb el 
temps, pas a pas, amb gestos i no amb paraules buides de contingut, però la credibilitat es perd en un instant, com es va evidenciar durant 
el ple escoltant a l’alcalde. El paraigües de la inexpertesa permanent esgrimit per l’alcalde, ja no és una excusa justificable per minimitzar 
els erros comesos. Que potser els 4 anys que porta al govern, 3 amb CIU i 1 amb PU, no són suficients per saber com es fan les coses? 
Voler limitar el debat i el diàleg de les intervencions dels plens a dos torns, sense consensuar-ho amb la majoria, per la por d’eternitzar els 
debats o de què marxi la gent per avorriment, és tenir una visió molt limitada del que es fa en un ple. Quan el debat és ric en arguments, es 
torna interessant i per tant no ha de tenir límits. Aquesta voluntat imposada sense acord, recorda a tics d’etapes anteriors que pensàvem 
que a Santa Eulàlia ja formaven part del passat.

Fa més d’un any que la regidoria d’esports va iniciar l’activitat “Caminem”. Es tracta de fer 
caminades pel poble, d’una hora de durada, dirigides per un monitor. Una idea genial, ja 
que té un cost relativament baix, només el sou de l’entrenador, i és d’allò més respectuosa 
amb el medi ambient: zero despesa energètica i zero despesa en materials. Una manera 

molt sostenible de fer esport, adequada a totes les edats i a tots els estats de forma física. Una manera de conèixer, aprofitar i 
valorar el nostre entorn. Una manera de conèixer millor els nostres veïns i d’establir-hi nous vincles , noves relacions. Llàstima 
que es limiti a tres dies setmanals; segur que si s’ampliessin hores i/o dies, també se n’ampliaria el nombre d’usuaris. Però el em 
sembla més interessant de la proposta és el fet de posar l’esport a l’abast de qualsevol persona, sigui quina sigui la seva situació 
econòmica; estic pensant en totes aquelles persones que no poden permetre’s pagar les quotes i el material de gimnàs, pàdel, 
pilates... Idees com aquesta són molt benvingudes en els temps actuals on moltes persones tenen dificultats econòmiques. 
Se m’acut que la posada en marxa d’un Banc del temps també podria beneficiar la ciutadania i en especial les persones amb 
pocs recursos per afrontar les necessitats del dia a dia. Aquestes iniciatives no haurien de ser patrimoni exclusiu de les entitats, 
sinó que també haurien de venir de la iniciativa del consistori, tal com s’ha vist amb l’activitat de “Caminem”. Pensant en les 
mancances de Santa Eulàlia, no seria el més adient fer-ne una llarga llista. Així que des de ICV-EUiA ens limitarem a citar les que 
pensem que són més urgents de resoldre:
- Contactes amb l’Associació Vida a la Font per tal d’impedir el total deteriorament de la Font del Rieral (suposem que l’edifici 
deu tenir una pòlissa d’assegurances i potser s’hauria de posar fil a l’agulla per salvar un edifici que va costar 1.600.000€).
- Estudi seriós sobre les conseqüències del canvi en la gestió de residus i possible retorn del porta a porta.
- Digitalització de publicacions sobre el patrimoni històric i cultural de Santa Eulàlia per tal de facilitar la cerca d’informació, 
sobretot, per als estudiants.
- Millora del web de l’Ajuntament.

OPINIÓ

QUÈ LI MANCA A  SANTA EULÀLIA?
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SANTA EULÀLIA EN VERD

La passada Festa Major va tornar a deixar moments inoblida-
bles per al record col·lectiu del poble de Santa Eulàlia. Dies de 
diversió, somriures i retrobaments on l’epicentre va ser, un cop 
més, el Joc dels Colors. Per sisè any consecutiu, la colla dels 
Grocs va ser la guanyadora aconseguint un total de 74 punts, 
seguit dels Verds amb 58, dels Blaus amb 56 i dels Vermells 
amb 36. La gala final per proclamar el guanyador va omplir de 
gom a gom la plaça de l’Ajuntament durant el sopar dels Co-
lors, que va viure amb emoció el desenllaç final. Durant la ma-
teixa gala es va obsequiar a la colla dels Blaus amb el premi al 
Fair Play i es va donar a conèixer el guanyador de la 3a edició 
del Pintxo a pintxo, que va recaure per segon any consecutiu a 
l’establiment Pizzeria di Mara.

La Festa Major d’enguany va tornar a comptar amb actes 
tradicionals com són la milla popular (amb 
898 corredors i deixant com a guanyador 

absolut l’Oriol Ciurans), el pregó de Festa Major (a càrrec de la 
Teresa Valls i el Josep Ciurans, primers presentadors dels infor-
matius de Canal Set), la Holi Party, concerts al Xafarranxo i a la 
plaça de l’Ajuntament (amb Green Valley i Animal com a grans 
atractius), els dinar d’avis, espectacles familiars, etc. Una de les 
novetats d’enguany va ser recuperar l’espectacle de divendres 
a la nit a la plaça de l’Ajuntament, on grans i petits van riure 
d’allò més amb l’humorista Jordi LP.

Des de la Regidoria de Festes es vol donar les gràcies, un cop 
més, a totes aquelles persones que van contribuir a que la pas-
sada Festa Major fos tot un èxit. El compte enrere per a la del 

2017 ja ha començat!

FESTES

LA FESTA MAJOR MÉS ACOLORIDA
La colla dels Grocs es proclama guanyadora de la 21a edició del Joc dels Colors

Segueix-nos 
a les xarxes

socials 

Segueix-nos 
a les xarxes

socials 


