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TORNAVEU35

EL GAS NATURAL ARRIBA 
A SANTA EULÀLIA
Després de molts anys d’insistència l’actual govern que lidera 
Joaquim Brustenga ha aconseguit que, abans de que acabi 
aquest any 2014, el gas natural arribi al poble de Santa Eu-
làlia. El passat 17 d’octubre la companyia Gas Natural va fer 
entrada del permís d’obres al registre de l’Ajuntament per tal 
que aquestes comencin de forma immediata. La instal·lació 
començarà pel barri de la Font d’Abril amb la clara intenció 
d’expandir aquest servei per tot el municipi. 

Està previst que les obres del soterrament de les canonades 
comencin aquest mateix mes de novembre.



Abans que finalitzi l’any hi haurà diverses obres d’importància al poble de 
Santa Eulàlia. A finals de novembre s’iniciaran les obres del camp de futbol que 
consistiran en la construcció d’una 2a zona de dutxes, 4 porxos susceptibles 
a posar-hi en un futur magatzems o oficines, i un bar amb terrassa exterior. 
El nou bar romandrà obert independentment si hi ha o no activitat esportiva. 
L’adjudicació de l’obra es farà per mitjà d’un procediment negociat.

Una altra obra d’importància serà la il·luminació de l’accés al barri de Can Sabater. 
Un camí que, degut a la falta de llum, ja ha ocasionat més d’un problema als 
veïns de la zona. Per sort això ja no passarà més gràcies a la instal·lació de 13 
punts de llum repartits al llarg de 300 metres del camí. Aquesta serà una obra 
que realitzarà directament l’ajuntament.

L’asfaltat del camí de Can Costa al barri de la Primavera serà ben aviat 
una realitat. A l’actual camí de terra se li aplicarà una paviment asfàltic i es 
milloraran les pendents per aconseguir evacuar l’aigua de la pluja d’una forma 
més pràctica.

A l’ermita de Sant Simple també s’hi faran treballs de remodelació. Del seu 
interior es retirarà el paviment i s’hi farà una llosa de formigó i s’enrajolarà 
a sobre amb toves manuals de fang clàssiques. Exteriorment s’hi construirà 
una vorera perimetral per evitar l’entrada d’humitats a l’edifici, i es farà una 
reparació de les esquerdes de la pedra. La col·locació d’una campana culminarà 
la remodelació. 

El passat mes de juliol van finalitzar les obres de millora i eixamplament 
del revolt de Can Baró a la carretera de Barcelona. Unes obres que, a més, 
han permès la construcció d’una vorera al marge esquerra de la carretera, 
la instal·lació d’un nou enllumenat i l’ampliació i acomodament de les dues 
parades de bus situades a la zona. Està previst que en breu també hi hagin 
tres zones de pas de vianants per tal que creuar la carretera deixi de ser un 
perill constant. Amb aquestes obres s’ha aconseguit que aquest revolt tingui 
una millor fluïdesa de trànsit, que es registrin menys accidents i que els veïns 
gaudeixin de més amplitud i seguretat. Uns veïns que a partir d’ara veuran 
millorat l’accés des del barri del Bonaire cap al centre, i viceversa.
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(08480) www.intus.cat | Edita: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | Coordinació de continguts: Lorem Ipsum amb la col·laboració de la Regidoria de 
Comunicació |  Publicitat: 93.531.00.45 | Aquesta publicació no s’identifica necessàriament amb els continguts dels articles d’opinió que s’hi publiquen.

EL CAMP DE FUTBOL, CAN SABATER, 
CAN COSTA I SANT SIMPLE

ELS PROBLEMES AL REVOLT DE CAN 
BARÓ JA SÓN HISTÒRIA

st.eulaliaron@diba.cat

@aj_sta_eulalia

staeulaliaroncana 

Regidoria de Comunicació

Regidoria de Comunicació

3.200 exemplars

www.ser.cat 

@

www

TORNAVEU

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 Fàbrica posa a disposició una nova web 
per consultar la programació d’actes setma-
nals, els serveis que ofereix i el contacte per 
a qualsevol dubte o suggeriment. www.ser.
cat o a ccclafabrica.wix.com/ccclafabrica

La Fàbrica disposa de web pròpia

CONTACTES OBRES I SERVEIS

Totes les obres s’iniciaran abans que acabi aquest any 2014

Fi a una problemàtica d’accidents i trànsit poc fluid

mailto:st.eulaliaron@diba.cat
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Aquest és el segon número del nou Tornaveu que apareix 
amb unes característiques més modernes, més properes 
i atractives. La seva funció no és altra que la de mantenir 
informat el ciutadà i poder compartir amb ell les principals 
actuacions del govern municipal. En aquests mesos, però, les 
notícies locals es barregen inevitablement amb els avanços 
del país cap el seu futur col·lectiu, un futur carregat d’il·lu-
sió i esperança. Volem fer un nou país pensant sobretot en 
els nostres fills i néts, on puguin realitzar-se com a persones 
lliures, responsables i compromeses. Un país amb més justí-
cia social, on la corrupció sigui autènticament un fet margi-
nal, repudiat per la societat i castigat pels tribunals. Un nou 
país ple d’oportunitats, on s’inverteixi en infraestructures 
que ajudin al desenvolupament de la nostra economia i per 
tant, es puguin crear nous llocs de treball. On la gent gran 
gaudeixi d’una seguretat que ara potser trontolla; amb un 
bon sistema de salut universal i eficaç i un ensenyament de 
qualitat a tots els nivells, buscant l’excel·lència de les nostres 
universitats. Tot això en una societat solidària que no oblidi 
el compromís amb aquells que més ho necessiten. No serà 
fàcil, però ho podem aconseguir si anem tots junts, polítics 
i ciutadans, la força de la política i la força de la gent. Que 
els interessos de mitja volada no ens distreguin de l’interès 
general ara que ho tenim a tocar de mà. No ens podem per-
metre una trencadissa, els ciutadans mai no ho perdonarien. 

El passat quatre d’octubre vaig tenir l’oportunitat i el privilegi 
de representar Santa Eulàlia al Palau de la Generalitat, com 
un dels 920 municipis que varen donar suport a aquest dret 
a decidir que tant reclamem. Va ser un dia històric en el que 
tots els alcaldes ens vàrem unir per donar suport al Presi-
dent i encoratjar-lo a seguir endavant, mostrant-li la força 
dels municipis que representàvem. Tanta il·lusió compartida 
no es pot esborrar, no pot ser eliminada invocant un marc 
legal que es mostra inflexible. La llei ha d’adaptar-se a la 
realitat social. A l’Estat espanyol del primer terç del segle XX 
les dones no podien votar, era il·legal. Però la llei va saber 
adaptar-se a la realitat i a les eleccions generals del 19 de 
novembre de 1933 ja ho varen poder fer per primera vegada. 
La llei no és una veritat universal i immutable, ha de ser una 
eina al servei del poble. Per això tenim la obligació de ser 
optimistes. Per això ho som i ho volem ser.

Joaquim Brustenga i Etxauri
                 Alcalde

Des de la regidoria de Sanitat enguany hem estat treballant 
perquè Santa Eulàlia fos un espai cardioprotegit. Ens hem 
equipat amb diversos aparells que actuaran d’urgència da-
vant d’una possible aturada cardiorespiratòria de qualsevol 
persona. Equiparem en breu les següents instal·lacions es-
portives amb desfibril·ladors: el pavelló, el camp de futbol i 
el Centre Cívic i Cultural la Fàbrica. A més a més, la Policia 
Local durà un d’aquests aparells al vehicle patrulla per tal 
d’atendre qualsevol urgència. Aquesta acció també es refor-
çarà amb un curs de formació al personal municipal i també 
a les entitats usuàries dels equipaments.

Per dur a terme tot el programa de municipi cardioprotegit, 
l’Ajuntament ha comptat amb l’ajuda d’una empresa espe-
cialista en integracions d’espais de cardioprotecció públics. 
Aquesta empresa dóna suport en la programació i realització 
dels cursos, el proveïment dels desfibril·ladors, la tramita-
ció administrativa dels aparells i els seus usuaris, així com el 
manteniments dels equips i tot l’assessorament necessari per 
a dur a terme el projecte amb garanties.

Ja hem signat un contracte per 3 d’aquests 4 desfibril·ladors. 
El quart s’ha pogut finançar gràcies a la campanya de venda 
de polseres duta a terme pel Club Escola de Bàsquet Ronça-
na. Des d’aquestes línies volem agrair-los l’esforç per fer del 
nostre poble un espai més protegit, segur i saludable.

Cristina Parera Sallent
Regidoria de Sanitat, Benestar Social i Gent gran i Família

EDITORIALL’APUNT DEL REGIDOR

Joaquim Brustenga

quimbrus

 brustengaej@diba.cat@
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Cristina Parera, regidora de 
Sanitat, Benestar Social i 

Gent gran i Família 

parerasc@diba.cat@

mailto:brustengaej@diba.cat
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ENSENYAMENT
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INICI DEL CURS 
ESCOLAR 2014-2015

L’ESCOLA LA SAGRERA REP UN PREMI DE L’ASSOCIACIÓ 
D’ANTICS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Un curs més les diferents escoles de Santa Eulàlia ja s’han 
posat en marxa. El nombre total d’alumnes d’aquest curs 
14-15 s’eleva fins a 1.411, repartits de la següent manera: 
Escola Bressol l’Alzina (71), Escola La Sagrera (410), Escola 
Ronçana (409) i Institut la Vall del Tenes (521).

En termes generals el nombre total d’alumnes respecte 
l’any 2013 s’ha rebaixat en 12 places. Qui ha patit més 
aquests descens és l’escola Bressol l’Alzina, que l’any 
2013 va donar servei a 86 nens. Cal destacar també que 
l’escola Ronçana ha recuperat una aula de P3 degut a l’alt 
nombre d’inscripcions i que no es podien acollir a l’escola 
La Sagrera. Per tant, aquest curs cada escola de primària 
té dues aules de P3. 

També cal ressaltar l’Espai Nadó que des de fa anys im-
pulsa l’Escola Bressol l’Alzina. Aquest s’ha valorat molt 
satisfactòriament per la gran afluència de famílies que hi 
assisteixen, citades cada dimecres de 2/4 d’11 a 12 del 
matí de forma quinzenal. 

Les matriculacions a l’escola de música de la Vall del Tenes 
s’han situat en 370 alumnes, dels quals 61 són del poble 
de Santa Eulàlia.

L’escola La Sagrera va ser guardonada el mes de juny 
passat amb el VIII premi Conviure a Catalunya que 
atorga l’Associació d’Antics Diputats al Parlament pel 
seu projecte educatiu Eleccions al parlament escolar. 
El treball va consistir en simular un parlament escolar 
amb les seves candidatures i eleccions corresponents 
a les que es van implicar tots els alumnes.

La presidenta del Parlament Núria de Gispert, i el 
president de l’associació Joan Rigol, van presidir 
l’acte al que hi van assistir representants de l’escola, 

encapçalats per la directora Marta Areñas, la regidora 
d’Ensenyament Isabel Valls, i l’Alcalde Joaquim 
Brustenga.

La directora de l’escola va ser l’encarregada de rebre 
el premi, acompanyada de la tutora del projecte i la 
presidenta del parlament escolar. Durant la recollida 
del guardó Areñas va assegurar que el projecte ha 
permès fer un treball interdisciplinari, fomentant així 
la participació i l’actitud dialogant entre els alumnes.

Cada escola recupera dues aules de P3

La simulació d’unes eleccions al parlament escolar, premiada

DIA DEL MEDI AMBIENT A 
L’ESCOLA LA SAGRERA

Els alumnes de la Sagrera van participar en el passat curs 
13-14 en una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient que 
va consistir en aprendre a reciclar les deixalles creades a l’hora 
del pati. A principis de curs van rebre unes xerrades sobre 
els residus per saber quins van a cada contenidor per tal de 
reciclar correctament. Durant la resta del curs, els dos patis de 
l’escola van participar en una mena de competició per veure 
quin reciclava més i, coincidint amb el Dia Mundial del Medi 
Ambient han celebrat el dia amb la finalització del concurs.

El resultat ha quedat molt igualat, tant que els dos patis han 
quedat empatats en els punts de reciclatge aconseguits. Per 
celebrar-ho, la Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament ha 
visitat l’escola per fer públics els resultats i oferir un obsequi 
als estudiants, per agrair-los la col·laboració i participació ac-
tiva a la iniciativa. 

Els estudiants han rebut un Boc’n Roll, un embolcall reuti-
litzable per als seus esmorzars per tal de seguir reciclant a 
partir d’ara, perquè, com han après, la millor manera de 
contribuir amb el medi ambient és no crear residus.

La celebració va acabar amb un esmorzar pels infants tam-
bé ofert per l’Ajuntament.

Els alumnes han après a reciclar durant el curs
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ENSENYAMENT

L’Escola Bressol l’Alzina, situada al barri de la Sagrera, ha 
fet 10 anys aquest 2014 i per celebrar-ho es van programar 
un seguit d’activitats, principalment relacionades amb la 
seva història i el projecte educatiu.

Els primers actes commemoratius van tenir lloc amb la 
inauguració d’una exposició fotogràfica a la Biblioteca que 
va estar oberta al públic durant el passat mes de juny, i més 
tard es va traslladar a La Fàbrica. L’exposició va mostrar els 
10 anys d’història del centre tot repassant els moments 
més especials viscuts al centre. Els actes de celebració 
van continuar amb un concert de Dàmaris Gelabert a la 

Fàbrica que va aplegar veïns i amics de l’escola.

El mateix dia de la inauguració es va projectar el 
documental que van elaborar conjuntament l’Alzina i 
Canal SET, on es va poder veure els inicis del centre i com 
el seu projecte educatiu ha anat prenent cos amb els pas 
dels anys gràcies a educadors, nens i pares.

Tant l’equip educatiu del centre com l’Alcalde Joaquim 
Brustenga es van mostrar molt satisfets per la feina feta 
i orgullosos pels anys de funcionament d’aquesta escola 
bressol.

Després que al curs 2012-2013 es fes una prova pilot 
del pla d’acompanyament a les escoles de primària per 
fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa, el curs 
passat es va posar èmfasi en el reforç en llengües dels 
cursos de 6è de les dues escoles del poble. L’acollida 
va ser molt bona des d’un començament, amb tots els 
alumnes inscrits i assistint a les classes ofertes. Durant 
aquest temps es va fer un seguiment per part de les parts 
implicades, l’Ajuntament entre elles i, a final de curs, la 

valoració global va ser molt positiva, de manera que els 
dos centres van manifestar la seva voluntat de seguir amb 
el programa en el curs 14-15. 

Enguany, per tant, l’oferta s’ha tornat a fer per a tots els 
alumnes de 6è, repartits finalment en 3 grups segons el 
nivell i amb classes d’una hora de durada. Com a novetat 
d’aquest curs cal destacar que les classes d’anglès les 
imparteixen professors titulats de l’escola Cambridge de 
Granollers. 

L’ESCOLA BRESSOL L’ALZINA FA 10 ANYS

PRIMER CURS COMPLET DEL PLA D’ACOMPANYAMENT DE 
LES ESCOLES PER FOMENTAR L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS 
Les classes s’imparteixen fora de l’horari lectiu de forma gratuïta

El centre celebra el desè aniversari d’un projecte iniciat l’any 2004
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MEDI AMBIENT

Durant els mesos d’estiu el risc d’incendi és més present 
a alguns llocs de la població a causa de l’augment de les 
temperatures i la sequedat de l’ambient. Per això l’Ajun-
tament va prendre algunes mesures preventives per tal de 
disminuir aquest risc i millorar la seguretat dels espais més 
susceptibles al perill del foc.

La primera d’aquestes mesures va ser la neteja de les par-
cel·les de propietat municipal a 8 barris amb risc d’incendi. 
Les actuacions van consistir bàsicament en la neteja del 
sotabosc, en desbrossar i en tallar algun element perillós.

D’altra banda, també es va enviar una carta als veïns amb 

parcel·les sense edificar perquè recordessin que havien de 
tenir els espais en condicions òptimes i nets per tal d’evitar 
aquests riscos.

Finalment, una altra actuació important va ser la neteja de 
les franges contra incendis. Durant el passat mes de juny 
es va fer el manteniment d’aquests elements de seguretat 
tan necessaris per la seguretat davant el risc d’incendi fo-
restal. Malgrat que la responsabilitat de fer aquest mante-
niment requeia en els veïns, l’Ajuntament va entendre la 
dificultat organitzativa d’aquesta tasca i va assumir també 
la despesa econòmica.

La Societat de Caçadors i l’Ajuntament, en col·laboració 
amb els agents rurals i la policia municipal, van arribar 
a un acord el passat estiu per tal de posar fi a la pla-
ga del porc senglar. Actualment hi ha una superpoblació 
d’aquest animal a Santa Eulàlia i pobles veïns que causen 
destrosses als cultius dels pagesos. A més a més, aquest 
carnívor creua freqüentment les carreteres i pot arribar a 
atacar a aquelles persones que se’ls hi acostin. 

Per evitar aquestes situacions, l’Ajuntament va donar su-
port administratiu als caçadors per dur a terme batudes 
periòdiques. Una de les caces més repetides és la que es 
duu a terme per la zona del camp de futbol, fet que pro-
voca el tancament del trànsit al camí de la Rovira per tal 
de realitzar la feina d’una forma segura.

El conveni que es va signar té vigència d’un any i es pot 
anar renovant si les circumstàncies així ho exigeixen.

L’AJUNTAMENT APOSTA PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 
EN L’ÈPOCA DE MÉS RISC

L’AJUNTAMENT SIGNA UN ACORD AMB ELS CAÇADORS 
PER CONTROLAR L’EXCÉS DEL PORC SENGLAR

6

La mesura ha permès que Santa Eulàlia no hagi registrat incendis d’importància aquest estiu

Les queixes dels pagesos, determinants per dur a terme aquesta actuació
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FOMENT

La Festa del Pagès va arribar a la seva segona edició amb 
el Segar i el Batre com a feines protagonistes. La cita, 
que va celebrar la seva primera edició el 2013 i va estar 
dedicada al Llaurar, continua apostant per la recuperació 
de les feines del camp tal i com feien els nostres avant-
passats.

Aquesta vegada, la necessitat de segar i batre amb un 
mes de diferència va fer que la festa es celebrés en dos 
dies diferents. El primer es va dedicar a la pràctica del 
segar i va tenir lloc el passat 8 de juny a La Sorrera, en un 
camp de blat situat al costat del Càmping l’Esplanada. La 
jornada va començar amb la concentració d’uns 30 sega-
dors durant el matí, que posteriorment van fer la sega i 
van fer i plantar les garberes que en van sortir. 

La següent trobada es va fer el passat 6 de juliol a Sant 

Simple. En aquesta ocasió es va fer la batuda amb una 
màquina de l’any 1945 i la festa va concloure amb la 
construcció d’un paller. Durant la demostració es va po-
der veure com transportaven les garbes amb dos carros 
adequats per a l’ocasió. Els assistents també van poder 
visitar les parades d’artesania que es van ubicar a la ma-
teixa esplanada de Sant Simple. Al migdia la festa es 
va desplaçar al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, on es 
va celebrar un dinar popular i es va presentar l’exposi-
ció d’eines antigues relacionades amb el segar i el batre. 
Aquesta vegada l’exhibició es va completar amb un recull 
de fotografies històriques que retrataven aquestes feines 
a la Santa Eulàlia d’abans.

En definitiva, una celebració ideal per retre homenatge 
a la pagesia a l’antiga que vol despertar la curiositat dels 
joves i recuperar la memòria dels més grans.

El poble de Santa Eulàlia ha consolidat, un cop més, el 
seu mercat de segona mà amb la cita del passat 12 d’oc-
tubre on s’hi van concentrar un total de 26 parades a 
la Plaça de l’Ajuntament. Aquesta proposta nascuda el 
juliol del 2013 des de la Regidoria de Foment ha permès 
que aquells objectes que a priori semblen en desús tin-
guin una segona oportunitat en mans d’altres persones, 
potenciant així la idea del reaprofitament. Les pràctiques 
habituals dins d’aquest consolidat mercat són la compra-
venda i l’intercanvi d’objectes, on el més venut són roba, 
llibres, estris de la llar i joguines. També tenen el seu propi 
espai els brocanters i els col·leccionistes.

Aquest mercat seguirà tenint continuïtat de cara al 2015 
de forma trimestral. La propera cita serà el dia 11 de ge-
ner de 9 del matí a 2 del migdia i, com sempre, estarà obert tant a gent del poble com a gent de fora. Aquell que 
vulgui instal·lar la seva paradeta a la Plaça de l’Ajuntament ho haurà de fer demanant cita prèvia al consistori. 

EL POBLE RET HOMENATGE A LES FEINES TRADICIONALS 
DEL CAMP AMB LA 2A FESTA DEL PAGÈS

EL TOT 2A MÀ SEGUEIX CONSOLIDANT-SE

El segar i el batre van ser els protagonistes de dues jornades molt participatives

La compravenda i l’intercanvi d’objectes ajuden a potenciar la idea del reaprofitament
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V FIRA DEL TOMÀQUET MERCAT SETMANAL

Aquest passat mes d’agost es va celebrar la 5a edició de 
la Fira del Tomàquet del Vallès, que des de que va néixer 
s’ha organitzat i impulsat a Santa Eulàlia. Les varietats de 
tomàquets antics del Vallès que s’han recuperat gràcies a 
aquesta iniciativa són ja tan conegudes que el nombre de 
visitants de fora de la població segueix creixent any rere 
any.

Les 15 parades que en aquesta ocasió van nodrir el mercat 
de la fira es van voler centrar en tres productes especi-
alment importants: el tomàquet, per descomptat, l’oli i 
el pa, fidels companys d’aquest element de l’horta que 
a finals d’estiu arriba amb tot el seu sabor a la comarca.

Entre els tallers que es van fer a l’Hort de l’Espelt, van ser 
molts els assistents interessats per conèixer i entendre les 
varietats allà cultivades. I és que el tomàquet reuneix a 
molts seguidors de totes les edats. Així ho demostra l’èxit 
rotund del taller de cuina organitzat pel col·lectiu Cuina 
VO, que tant dissabte com diumenge van omplir la Sala 
Gran de La Fàbrica servint 100 tastos diaris. La mitjana 
de participants a cada un dels 3 tastos va ser d’unes 80 
persones. 

L’exposició d’eines relacionades amb la Fira del Pagès, 
també de Santa Eulàlia, i l’actuació infantil amb dos grans 
tomàquets com a protagonistes no es van quedar enrere i 
la concurrència de públic va estar a l’alçada.

En definitiva, conservant els pilars d’èxit i amb noves pro-
postes, la Fira del Tomàquet continua creixent i consoli-
dant-se a nivell comarcal, situant així el poble de Santa 
Eulàlia com un clar referent gastronòmic.

El passat mes de setembre es va complir el segon aniver-
sari des de que Santa Eulàlia va estrenar el Mercat Set-
manal. Cal recordar que el poble mai havia tingut aquest 
servei i que, per tant, era molt reclamat pels ciutadans. 
El mercat s’ubica cada dissabte al matí al barri del Rieral, 
donant així  un millor servei a la gent del poble per tal de 
fomentar el consum local.

Actualment hi ha un total de 35 parades que ja estan 
plenament consolidades. Totes elles es poden desglossar 
segons la seva tipologia:

- Quotidià alimentari: 9 parades

- Quotidià alimentari - sector primari: 5 parades

- Equipament de la llar: 5 parades

- Equipament de la persona: 16 parades

El nivell d’acceptació entre compradors i paradistes és 
molt satisfactori. Com a novetat d’enguany, i aprofitant el 
seu segon aniversari, el mercat setmanal ha obert un nou 
espai del TOT Segona Mà. Es tracta d’un mercat obert a 
tot tipus de compra venda o intercanvis on les persones 
interessades poden posar la seva parada sense previ avís. 
La taxa d’aquest nou servei és de 2 euros el metre lineal i 
es cobrarà el mateix dia del mercat. 

Santa Eulàlia es consolida, un any més, 
com l’epicentre comarcal d’aquesta fruita

El Rieral acull cada dissabte una iniciativa del 
govern que ha obert el poble al comerç exterior

FOMENT

L’Ajuntament de Santa Eulàlia ha reduït considerablement el període mitjà de pagaments a proveïdors. 
Amb dades del 2014, des de l’1 de gener fins al 30 de setembre, aquest període mitjà de pagaments 
ha estat de 77’22 dies des de la data d’entrada al registre de la corporació. S’observa, doncs, una clara 
tendència a la baixa a l’hora de pagar proveïdors, fet que l’actual govern es felicita que així sigui, però que 
seguirà lluitant per reduir-lo encara més amb el pas del temps.

L’APUNT
ECONÒMIC
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10 ANYS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES 

El proper 21 de novembre se celebrarà al Centre Cívic la 
Fàbrica la desena assemblea jove de Santa Eulàlia de Ron-
çana. Els joves del municipi podran tornar a decidir com es 
distribueix el pressupost d’activitats joves pel 2015.

Per celebrar aquests deu anys de democràcia directa , es 
faran diverses accions, com el concert “10enDemocràcia” 
dissabte 22 de novembre al Pavelló d’esports, acció esco-
llida a l’Assemblea Jove de l’any passat on actuaran els 
grups Txarango, Green Valley, De Cara a la Pared i The 
Crab Apples. El Concert està organitzat conjuntament 

amb el Casal Popular 
l’Arrencada i el Col·lec-
tiu SerJove.

A banda del concert, 
també s’està realitzant 
un documental amb la 
col·laboració de Canal 
Set, amb entrevistes a 
joves de Santa Eulàlia 
que han protagonitzat 
el procés, professionals 
i els regidors de joven-
tut dels últims deu anys. 
El documental, que es 
presentarà a principis 
del 2015, pretén ser un 
document audiovisual 
que copsi la idea dels 
pressupostos participa-
tius, l’impacte que han 

tingut a Santa Eulàlia en aquests deu anys i idees de com 
es creu que s’hauria d’encarar el procés en el futur.

A partir dels pressupostos participatius de Santa Eulàlia 
s’han fet en aquests deu anys 128 activitats, i milers de 
persones han gaudit i participat activament de les acci-
ons. Destaquem per exemple, les baixades de carretons, 
les tres hores de derbi variant, les Olimpíades Rurals, la Nit 
de Genis, el grup de Teatre Jove, el Sarau de Primavera, 
el Sopar Gal, el Bus Nit per la Festa Major de Granollers, 

la Fira d’Art Jove Artarreu, les Sala d’Estudi, torneigs de 
futbol sala, diversos concerts, la Holi Party o l’assessoria 
laboral per joves.

Des del servei de joventut es valoren molt positivament 
les activitats generades en aquests deu anys, però hi han 
altres aspectes a destacar, com els aprenentatges que han 
adquirit els joves en el procés, com el diàleg, el consens, el 
compromís, la responsabilitat o l’autoestima. També es va-
lora la construcció d’un mecanisme de democràcia directa 
eficient i eficaç amb la gestió dels diners públics, que obli-
ga 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 de la gent jove de Santa Eulàlia.

L’any 2013, l’Associació de Professionals de Joventut de 
Catalunya van reconèixer el projecte incloent-lo en un lli-
bre de bones pràctiques en polítiques de joventut a Ca-
talunya. A més, el servei de Joventut de Santa Eulàlia de 
Ronçana col·labora amb freqüència amb la Direcció Gene-
ral de Joventut de la Generalitat de Catalunya fent xerra-
des explicant l’experiència del nostre municipi. 

De cara al procés 2015, com a novetat, s’han recuperat els 
15.000 euros de pressupost, com a l’edició del 2011. Els 
objectius i reptes per aquesta desena edició són treballar 
per augmentar la participació dels joves majors de 18 anys 
i també superar la participació a l’assemblea.

El pressupost per al 2015 s’incrementa fins a 15.000 euros

JOVENTUT
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L’ARTARREU ES CONSOLIDA AMB LA SEVA SEGONA EDICIÓ

Tot i que la pluja va voler aigualir la celebració de la segona 
edició de l’Artarreu, la Fira d’Art Jove de Santa Eulàlia de 
Ronçana es va saber sobreposar a les adversitats. Malgrat 
que l’esdeveniment s’havia de celebrar al Parc de Sant Sim-
ple com l’any anterior, la previsió de mal temps va obligar 
a traslladar-lo a la Fàbrica. Tot i així la participació i la impli-
cació dels joves va ser total i les activitats van acabar sent 
un èxit en general. Més de mig centenar de persones van 
participar-hi d’alguna manera.

Com l’any anterior, es van programar activitats diverses, 
però sempre relacionades amb diferents disciplines artísti-
ques com ara: cinema, pintura, dibuix, fotografia, dansa,  
música, arts plàstiques i altres. De totes elles, van destacar 
les exposicions dels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Vall 
del Tenes, que van exposar dissenys de taules de surf sota 
el títol “Surfing”, o la mostra de fotografia de Laia Flynn. 
També va haver-hi espai pel cinema, amb la presentació de 
“Lunático”, pel·lícula del santaeulalienc de l’any Edu Sola, 
on s’hi tracten les relacions familiars a partir d’una experièn-
cia propera. La música, com no podia ser d’una altra mane-
ra, va tenir un espai destacat dintre dels actes de la fira, amb 
concerts de les escoles de música del municipi. 

Com a novetat important, enguany es va poder seguir en 
directe tot el que va succeir durant el dissabte al vespre. Un 
programa de ràdio dirigit pel David Sàez i l’Olga Garcia, de 

Radio Cardedeu, va permetre saber de primera mà que va 
succeir a la fira d’art de Santa Eulàlia.

Aquesta iniciativa va ser escollida dins dels pressupostos 
participatius que organitza cada any el Servei de Joventut 
Municipal per tal de mostrar el talent dels joves del municipi 
en l’àmbit cultural i artístic.

La iniciativa sorgeix dels Pressupostos Participatius de Joventut, sent aquest el segon any que 
surt triada com a prioritat entre els joves 
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TORNA L’AULA D’ESTUDI  A LA BIBLIOTECA 
L’Aula d’Estudis, organitzada conjuntament pel servei de Joventut de l’Ajuntament i la Biblioteca de Santa Eulàlia, 
va tornar a funcionar per millorar el servei als usuaris en època d’exàmens. Per això, durant tots els caps de setmana 
del mes de maig i fins ben entrat al mes de juny, la biblioteca va obrir les seves portes des de les 4 de la tarda fins a 
les 10 del vespre, ampliant així el seu horari pel servei de sala d’estudis. La iniciativa, que ja es va dur a terme l’any 
2013 amb bons resultats, pretén facilitar la tasca als estudiants i adaptar-se a les necessitats dels usuaris més actius, 
especialment en els moments que més ho necessiten.
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VISITES A LA TAKA PUNT JOVE PER CONÈIXER L’EXPERIÈNCIA 
PARTICIPATIVA DE JOVENTUT

A principi del passat mes de juny el director general de Jo-
ventut de la Generalitat Toni Reig i Cassassas i el coordina-
dor territorial de Joventut de Barcelona Oriol Martín, van 
visitar l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Punt 
Jove La Taka per conèixer de primera mà el projecte del mu-
nicipi en aquest àmbit.

Després que l’any passat l’Assemblea Jove i els Pressupostos 
Participatius de Joventut fossin inclosos al llibre de Bones 
Pràctiques editat per la Generalitat, el projecte participatiu 
del departament de Joventut de l’Ajuntament se situa com 
un referent per a les polítiques d’aquesta àrea. El Director 
General i el Coordinador Territorial van conversar amb l’Al-
calde Joaquim Brustenga, el regidor de Joventut Francesc 
Bonet, i el tècnic de Joventut Dani Marín. Tots tres els van 
explicar en què consisteix l’Assemblea Jove, com funciona 
i els resultats que ha donat des del 2005, any en què va 
començar a funcionar.

El mes de juny va ser el torn d’una delegació tècnica de 
Joventut vinguda de Flandes (Bèlgica) per conèixer bones 
pràctiques i exemples de participació a Catalunya. Una 
vegada més, la gestió del servei al municipi i, en especi-

al, els Pressupostos Participatius van ser el focus d’atenció 
per a aquests visitants europeus que estudien sistemes per 
millorar les polítiques locals de joventut a Flandes. Per la 
seva banda, la delegació belga va estar representada per Els 
Cuisinier, assessora política del Ministre de Joventut belga; 
Sofie Gyles, Coordinadora local de joventut del districte de 
Deurne; Kaat Somers, Membre del Consell Local de Joven-
tut de la localitat de Zoersel; i Wouter Vandemaele, coordi-
nador local de joventut del municipi de Izegem.

Un dels punts importants i destacats en aquesta recerca és 
aprendre com pot la política local de joventut donar suport 
a la participació dins de la cultura dels més joves, i donar su-
port al desenvolupament de cultura juvenil; així com investi-
gar quins mètodes i formes són utilitzats en l’àmbit local per 
incrementar la participació dels i les joves en els processos 
de decisió.

La visita va ser molt profitosa i la delegació es va mostrar 
molt interessada en tots els punts exposats pels tècnics mu-
nicipals. Visites com aquestes són importants per tal d’inter-
canviar idees, experiències i punts de vista.

JOVENTUT

CULTURA

Un any més la Fàbrica ofereix tot tipus de cursos, ja siguin 
anuals o trimestrals, per tal que aquell que ho vulgui pugui 
gaudir de les activitats ofertes. Des del passat mes de 
setembre s’estan impartint un total de 33 cursos entre els 
quals s’hi inclouen idiomes, música, dansa, manualitats o 
informàtica. 

Un total de 304 persones formen part dels cursos anuals, 
mentre que en els cursos trimestrals hi ha un total de 43 
inscrits. Enguany cal destacar la creació d’un segon grup 
d’alemany, i la consolidació d’un instrument musical tan 

tradicional com la guitarra. De cara al proper mes de 
desembre la Fàbrica ja està preparant nous cursos. 

ELS CURSOS D’ALEMANY I GUITARRA ES CONSOLIDEN

Una delegació vinguda expressament de Bèlgica va mostrar molt interès pel projecte

Un total de 347 persones han decidit prendre part en alguna activitat que ofereix La Fàbrica
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CULTURA

UN TRICENTENARI FARCIT D’ACTES

ANY VINYOLI AL POBLE

Van ser moltes i diverses les activitats celebrades a Santa Eu-
làlia des de la Regidoria de Cultura per tal de commemorar 
el Tricentenari. 

El passat mes de febrer es va celebrar el 3r Cicle de Música 
Clàssica Eulaliana amb el grup Trio la Barroca, on la combi-
nació del violoncel, les flautes dolces, el contrabaix i la viola 
de gamba van fer la delícia dels allí presents amb músiques 
dels segle XVII i XVIII.

A l’abril la Biblioteca va acollir una xerrada de l’historiador 
Josep Cruanyes sobre els papers de Salamanca. També s’hi 
va celebrar una vetllada literària on el 1r premi del 5è Certa-
men Literari de relat breu va ser el que duia per títol “Com 
en Joan Dalla”, de la Maria del Carme Alerm, de Cerdanyo-
la del Vallès.

Al mes de maig l’escriptora Patricia Gabancho va presentar 
el llibre “Les dones del 1714”, on s’hi fa un homenatge a 

les grans dones oblidades del segle XVIII. La desena trinxa-
da, on també hi van participar els Gegants i les Gitanes de 
Santa Eulàlia, va omplir de joia la Plaça de Can Torras. El 
punt culminant de l’acte va ser la lectura d’un manifest del 
Tricentenari.

Durant el mes de juny l’historiador Jaume Dantí va impartir 
una xerrada a la Biblioteca sobre la Guerra de Successió, i la 
periodista Dolors Genovès va parlar a la Fàbrica sobre com 
Europa rebria una hipotètica Catalunya independent.

Al juliol els contes per adults van inundar la Biblioteca amb 
una vetllada literària a càrrec de l’actor i cantant Albert Es-
tengre. Els actes del Tricentenari van posar el seu punt i 
final amb una pedalada contra el canvi climàtic englobades 
dins de les jornades europees, i on l’historiador Jaume Dantí 
va explicar als assistents els tresors patrimonials que amaga 
Santa Eulàlia.

En commemoració al centenari del naixement del poeta 
català Joan Vinyoli, Santa Eulàlia es va bolcar en la seva figura 
i els seus treballs durant el passat mes d’octubre. El comissari 
de l’any Vinyoli Jordi Llavina va encapçalar l’acte central en 
una xerrada on va exalçar la figura del poeta qualificant-
lo com un dels 5 grans de la poesia catalana del segle XX. 
També hi van participar de forma activa alumnes de l’institut, 
i els grup Para bé l’Orella, Aspriu i Teatre Nacional del Tenes.

La Biblioteca també va acollir l’exposició del pintor Jordi 
Pagès “Tot és ara i res”, inspirada en els treballs del poeta 
barceloní. El dia de la inauguració hi va haver un recital de 
poemes a càrrec de Santi Montagud i Esteve Plantada, a 
més de poemes cantats per Jaume Arnella. Fins a mitjans 
d’aquest mes de novembre la Biblioteca també acollirà una 
exposició de fotografies d’espais on va viure el poeta com 
Begur i Santa Coloma de Farners. 

Músics, historiadors, escriptors, actors i entitats socials del poble commemoren els 
300 anys del final de la Guerra de Successió

Homenatge a un dels grans poetes catalans 
PRIMER CICLE DE PONÈNCIES

Èxit absolut de l’Aula de la universitat a l’abast, que està 
fent que els millors catedràtics del nostre país vinguin fins 
a la Biblioteca de Santa Eulàlia per impartir ponències sobre 
diferents temàtiques. L’encarregat d’estrenar aquest cicle va 
ser el doctor en Ciències Econòmiques, Polítiques i Sociologia 
de la UAB Joan Cardús, que el passat 16 d’octubre va fer una 
xerrada sobre “El país que volem”. Cardús va afirmar que la 
independència de Catalunya serà possible d’aquí 2 o 3 anys 
sempre i quan els actors del procés hi tinguin confiança.

El convidat del mes de novembre serà Josep Lluís Albajar i 
parlarà sobre l’abat Aureli Maria Escarré, un monjo benedictí 
i nacionalista català que es va oposar al règim franquista. La 
tercera ponència, ja al mes de desembre, anirà a càrrec de la 
Doctora en Biologia Laura Arín i parlarà de “L’Antàrtida vista 
d’un vaixell oceanogràfic”. Totes les ponències són gratuïtes 
i hi col·labora la Fundació Universitària Martí l’Humà.

Sociologia, història i ciència per començar
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El passat 11 de setembre Santa Eulàlia es va bolcar amb els 
actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya com és 
habitual. La temàtica principal en aquesta ocasió va ser el futur 
de Catalunya, en clara correspondència amb el moment histò-
ric que viu el país. Però enguany la jornada va començar amb 
l’acte de cessió a l’alcalde dels documents de compromís amb 

la consulta, a càrrec de representants de l’ANC-ERA de Santa 
Eulàlia.

Va ser un acte breu i solemne que es va repetir a la majoria 
de municipis de Catalunya per recolzar la consulta del 9 de 
novembre.

Després, a la plaça 11 de Setembre, es va fer la tradicional 
ballada de sardanes, seguida de l’acte solemne de celebració 
de la Diada. La celebració institucional va començar amb un 
homenatge a la senyera. Després, joves santaeulaliencs i san-
taeulalienques van intervenir amb la lectura de textos sobre els 
valors de Catalunya. A continuació la nodrida ofrena floral al 
monument de la plaça, que enguany va ser més concorreguda 
que mai. I finalment, la jornada es va cloure amb el Cant dels 
Segadors. 

La nit del 10 de setembre, l’ANC-ERA va organitzar també la 
Marxa de Torxes per la Independència, que va sortir des de la 
plaça de l’Ajuntament i va acabar a la plaça 11 de Setembre.

UNA DIADA CENTRADA EN EL FUTUR DE CATALUNYA

DIADA DE CATALUNYA

ESPORTS

Degut a l’èxit de l’any passat s’ha decidit repetir l’experiència

Fins el passat 22 de juliol, i aprofitant el bon temps, l’Ajun-
tament i l’APINDEP van organitzar un seguit d’activitats es-
portives dirigides a la gent gran del poble. Aquestes es van 
fer a l’Espai Lúdic del parc de La Fàbrica cada dimarts, de 
10 a 11 del matí, i van ser programades i pensades  especi-
alment per a la gent d’avançada edat. Durant les sessions, 
un equip d’especialistes va dirigir l’activitat, format per un 
monitor d’esport de l’APINDEP i un fisioterapeuta.

A banda de les instal·lacions de l’Espai Lúdic, es van aprofi-
tar  també altres elements del mateix parc per tal de com-
pletar les activitats esportives. L’objectiu principal d’aquests 
exercicis era que els nois i noies d’APINDEP i la gent gran 
fessin una mica d’esport, alhora que es potenciava la rela-

ció entre ells. Va ser tant bona la rebuda per part dels dos 
col·lectius que el passat 2 de setembre es van reiniciar les 
classes amb l’objectiu de seguir estrenyent llaços efectius 
alhora que es fa esport.

ES REINICIEN LES CLASSES PER A LA GENT GRAN A 
L’ESPAI LÚDIC DE LA FÀBRICA

El 9N va marcar una jornada plenament festiva



14

Bu
tll

et
í m

un
ic

ip
al

 d
e 

Sa
nt

a 
Eu

là
lia

 d
e 

Ro
nç

an
a

QUÈ POT APORTAR SANTA EULÀLIA AL DRET A DECIDIR?

De la mateixa manera que sense sorra no hi hauria platja i que sense arbres no existiria bosc, el 
Dret a Decidir s’alimenta de la voluntat de tots nosaltres, la gent, les persones que poble a poble 
sumem una aclaparadora majoria que la defensa i l’exigeix. Un granet de sorra és prescindible, 

igual que un arbre, seguirà existint platja i bosc, però la suma de cada un és el que fa el conjunt. Exercirem el Dret 
a Decidir perquè la majoria ho volem, convençuts que és un dret que tenim i que exigim exercir, en llibertat, uns a 
favor de la creació d’un nou estat, altres en contra, però la suma de totes les sensibilitats farà que es puguin decidir 
les coses en democràcia. Qui té por a la democràcia? A qui li fa por preguntar? No és una solució plausible ignorar 
els problemes, com fa l’Estat. Els problemes s’aborden i es resolen, i votar és una magnífica manera de conèixer el 
suport a cada opció i per tant, una manera assenyada de resoldre’ls. La negativa reiterada a admetre preguntar a 
la societat fonamentant-se en el respecte a la llei és pura i simplement una barbaritat, doncs és aquesta, la llei, la 
que s’ha d’adaptar a la societat, mai la societat a la llei. Fa molts anys l’esclavitud era legal i si no hagués canviat la 
llei encara ara ho seria, i més recentment era legal prohibir el vot a les dones o impedir que poguessin vendre’s el 
seu patrimoni sense el permís del marit. Per sort, les lleis s’adapten a la societat, i així ha de ser. Per això decidirem 
el nostre futur.

Santa Eulàlia de Ronçana i el procés de transició nacional

Setanta-cinc anys després del final de la Guerra, trenta-quatre anys després 
de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya (restaurat després 

de la dictadura franquista) i quatre anys després de la resolució del Tribunal Constitucional retallant dràsticament 
l’Estatut del 2006, la societat catalana s’ha desvetllat, sembla que  definitivament, d’aquell coma induït que havia 
comportat el drama de la Guerra, la desesperança de la postguerra i la perplexitat de la transició.

I ara, doncs, reviscolats per la imminència dels nostres actes, hem de discriminar les certeses i les incerteses de la nostra 
actualitat. Així, tenim molt clar que tots els camins que condueixen cap a la independència contenen una certesa: el 
desllorigador del moment polític es centra en el quan, en quin moment, Catalunya trencarà la legalitat de les 
institucions i lleis espanyoles. Això és una certesa de la qual se’n deriva una altra d’invidual que ens cal confirmar: 
cadascú (en diferent mesura, això sí) ha d’assumir les conseqüències personals (i de partit, associació o 
grup) que es deriven de l’acció concreta del trencament de la legalitat de les institucions i lleis espanyoles.

Per això, també a Santa Eulàlia de Ronçana, tota la població ha de prendre consciència que el diguem, el que opinem 
i el que, finalment, fem té una transcendència que supera la mera participació en una nova campanya democràtica 
de conscienciació més o menys partidista, més o menys electoral. Perquè és ben veritat que ens ha costat molt arribar 
fins aquí però, ara més que mai, cap esforç no és de franc i, desvetllats per una realitat insidiosa, el focus de la història 
ens qüestiona individualment, com membres d’un poble que forma part d’un país.

Ple ordinari del 29 de maig               
de 2014

S’aprova la proposta d’acord contra 
l’aplicació de la Llei Wert. 

Votacions
CiU 6 a favor
PP 1 abstenció
I-ERC 3 a favor
PSC 2 a favor
ICV-EUiA 1 a favor

RESUM DELS PLENS

POLÍTICA

Ple ordinari del 16 de juliol de 
2014

S’aprova la contractació del submi-
nistrament de desfibril·ladors per a 
equipaments municipals.

Votacions
Aprovat per unanimitat

Ple extraordinari del 18 de 
setembre de 2014

S’aprova la moció de suport a la 
convocatòria de consulta sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014.

Votacions
Aprovat per unanimitat dels 
assistents
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Tot comença amb una petita espurna. La caiguda de Mubarak a Egipte, les darreres mobilitzacions 
de la diada... però són realment actuacions espontànies, o són moviments preparats i escenificats 
estratègicament? S’escolta a la gent mobilitzada o només se’ls utilitza? 

La realitat possiblement no la sabrem mai. Es diu que la massiva assistència a la diada del 2012 
va ser espontània i que això va promoure l’empenta actual pel dret a decidir, quan resulta que al 

setembre del 2011 ja es parlava d’una propera diada extremadament massiva. Però al marge de si la gent es mou 
espontàniament o conduits per altres, una cosa és certa, i és que quan s’arriba a mobilitzar tal quantitat de gent és 
perquè realment hi ha un fons que preocupa les persones afectades, un motiu pel qual consideren que han de lluitar. 

Directa o indirectament, Santa Eulàlia és part afectada, i què pot aportar al dret a decidir? 

Una gota d’aigua no fa res, un riu mou molins, però si treus les gotes d’aigua del riu el riu queda sec, i Santa Eulàlia 
és una de les gotes d’aigua que formen el riu en direcció al molí. 

Què pot aportar Santa Eulàlia al Dret a decidir? 

El nostre grup està convençut que en totes les decisions que afecten la comunitat, tant a qüestions 
del dia a dia com a qualsevol altra qüestió, passa absolutament perquè els ciutadans i ciutadanes 
expressin el que desitgen i com compartir i amb qui volen viure. Respecte a què pot aportar Santa 

Eulàlia al Dret a Decidir, la resposta dels socialistes és molt clara “Ens va costar molt restaurar la democràcia perquè 
ara ens vulguin silenciar els nostres desitjos”. 

Les nacions i els estats els formen els ciutadans que des de l’antiguitat s’han organitzat en comunitats i després 
lliurement han escollit els seus representants, que han format nacions o estats i no té cap sentit que els escollits, es 
tornin contra els ciutadans que els han escollit, prohibint el que no es pot prohibir, la veu i la voluntat de les persones. 
Aquestes pràctiques formen part de les dictadures del segle passat, que afortunadament estan eradicades. Nosaltres 
volem fer un crit a tots els ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia perquè exerceixin el seu dret a dir el que volen, 
“sigui el que sigui”, amb serenitat, amb un acte cívic i festiu i després, democràticament com ha de ser, respectin la 
voluntat de les majories. No us càpiga cap dubte, sempre hi haurà un socialista, en un estat federal o independent. El 
socialisme és una opció i un sentiment, i a Catalunya sempre hi hauran socialistes disposats a treballar per la justícia 
social, la llibertat i la solidaritat entre tots els que convivim en les nostres comunitats.

Malauradament patim un greu dèficit democràtic.
Quotidianament persones que no han estat escollides democràticament, des de consells 
d’administració o fosques estructures de poder, prenen decisions que ens afecten 

greument a tots nosaltres.
Encara pitjor, massa sovint els nostres representants polítics, inclús els més propers, prenen decisions d’esquena a la gent. 
El nostre poble hauria d’haver estat consultat sobre qüestions que divideixen la opinió del veïnat: Volíem mantenir el 
servei de BUS municipal? Que restés oberta l’escola bressol del Rieral? Conservar la recollida porta a porta? En què s’han 
de gastar els diners de tots?
La democràcia es reforça i es desenvolupa amb l’exercici i l’ús. 
Si consultar als ciutadans sobre aquelles  decisions que no gaudeixen d’un consens social evident formés  part d’arrelats 
hàbits democràtics, hi hauria alguna força política que s’oposés a consultar als ciutadans si volem continuar formant part 
d’Espanya o com volem continuar fent-ho?
ICV-EUiA de Sant Eulàlia s’ha pronunciant sempre a favor del dret del poble català a ser consultat i a decidir el model de 
l’Estat. Des de posicions d’esquerres volem, a més,  obrir un procés constituent que trenqui amb el règim actual per poder 
decidir democràticament quin model de societat volem.
De la nostra mobilització dependrà poder DECIDIR-HO TOT o que tot ho decideixin per nosaltres.
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SANTA EULÀLIA EN VERD

Amb la Festa Major que vam deixar enrere podem tornar a afir-
mar que, com als darrers anys, els Colors han estat els absoluts 
protagonistes de les celebracions a través del Joc dels Colors, que 
ha tornat a guanyar una colla groga que està en ratxa.

Un dels canvis principals d’aquesta cita va ser la cessió del pregó, 
a la que els colors van cedir el seu protagonisme a una santaeu-
lalienca il·lustre. En aquesta ocasió l’elegida va ser Esther Jaumà, 
veïna del poble i seleccionadora estatal de l’equip de natació sin-
cronitzada que va recollir diverses medalles en els passats mundials 
i europeus. Al pregó, Jaumà va comparar la festa dels colors amb 
l’esperit olímpic de la competició neta i l’esforç que sempre va lligat 
a l’esport. Després de donar el tret de sortida de la festa, Jaumà va 
signar el llibre d’honor de l’Ajuntament.

També l’inici d’enguany va ser innovador: una Holi Party al més pur 
estil hindú va inundar la plaça de l’Ajuntament dels colors verd, 
blau, groc i vermell, barrejant així l’essència del Joc dels Colors. 

A partir d’aquell moment, les proves, les nits de concert al Xa-
farranxo i tota la resta d’activitats de la festa van donar lloc a 
un cap de setmana ple d’activitats que va convidar a tots els 
veïns i veïnes a sortir al carrer per participar i gaudir del poble 
en un ambient molt festiu.

Altres activitats, com el Campionat de Ping Pong o la inauguració 
del Monument dels Colors a la rotonda de l’Església, van formar 
part del programa avançat de Festa Major, que va servir per anar 
escalfant motors abans de l’inici de festa.

D’altra banda, El Bar Insitus va ser el guanyador de la 1a Edició 
del Pintxo a Pintxo de Santa Eulàlia de Ronçana. Un concurs orga-
nitzat pel Projecte Mexclat i que va vendre més de 1.700 pintxos 
en els 13 bars i restaurants de Santa Eulàlia que van participar-hi. 
Una forma original i divertida de potenciar el comerç culinari del 
nostre poble.

Finalment, diumenge, després del recompte de punts de totes les 
proves es va fer públic el veredicte que va proclamar guanyador 
del Joc dels Colors a la colla dels grocs. Un títol que porten reedi-
tant-lo des de fa 4 anys.

Cal destacar la bona tasca soli-
dària que, un any més, es va dur 
a terme amb la Tómbola benè-
fica instal·lada durant els 4 dies 
de Festa Major a la Plaça de 
l’Ajuntament. Enguany es van 
recollir 1.147 euros que han es-

Segueix-nos a les xarxes 
socials Segueix-nos a les xarxes 
socials 

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR
Per quart any consecutiu els grocs es van alçar amb la victòria en el Joc dels Colors

tat donats a Càritas Parroquial.
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