
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

L'Ajuntament ha iniciat el procés ofi-

cial per aconseguir un escut munici-

pal normatiu. El ple del 27 de maig va

aprovar, per unanimitat, l'inici de l'ex-

pedient per a l'adopció del nou escut

municipal. L'escut actual de Santa

Eulàlia, que es va adoptar a principis

del segle XX, es trobava fora dels

paràmetres que marca l'heràldica i

no estava reconegut oficialment. Per

això, fa aproximadament 20 anys,

l'Ajuntament ja havia fet una propos-

ta per oficialitzar el distintiu, però

l'informe de la Generalitat i de l'as-

sessor heràldic no va acabar de

convèncer el

consistori. Ara

s’ha cregut opor-

tú tornar a

reprendre el pro-

cés amb uns cri-

teris nous. La

finalitat és que

l'escut compleixi

les condicions heràldiques i sigui un

signe d'identificació per als veïns.

La creu en aspa

El distintiu (a la foto) té forma cairo-

nada, tal com determina la normativa.

A l'interior hi apareix la creu en aspa,

característica de Santa Eulàlia, que

substituirà la creu grega d'ara.A més

el fons de l'escut és verd (sínople en

heràldica) i la creu, platejada (argent).

D'aquesta manera es reprodueixen

els colors d'algunes entitats històri-

ques del municipi, com el Club

Esportiu o la Societat de Caçadors.

Un altre element de l'escut serà la

corona baronal, que es dibuixarà

sobre el cairó perquè Santa Eulàlia de

Ronçana havia format part de la baro-

nia de Montbui. Precisament, la docu-

mentació més antiga sobre la que s'ha

fonamentat el disseny de l'escut  per-

tany al 1841, abans que Santa Eulàlia

fos municipi independent.

El nou ESCUT
Santa Eulàlia tindrà, per fi, un escut municipal homologat.

L'actual no s'adequa a les normes heràldiques vigents. El nou
incorporarà la creu en aspa i els colors històrics del poble
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La nota

El dia de Santa Eulàlia de Ronçana al Fòrum 2004 serà el dimarts 13 de juliol.
Aquest dia, els responsables de l'esdeveniment rebran una representació del
poble que visitarà el recinte. D’altra banda, la sessió en què l'equip de Govern
repassarà els últims sis mesos al capdavant de l'Ajuntament serà dos dies abans,
l'11 de juliol en un acte obert al públic, a partir de les 12 del migdia a la Fàbrica.

Immersos en el dia a dia, de vegades ens
costa adonar-nos dels canvis que es pro-

dueixen al nostre entorn i ens cal aturar-nos
o pujar en un lloc alt per tal que la perspec-
tiva ens permeti copsar les transformacions

del nostre poble. En aquest sentit, l'acció de
l'Ajuntament ha de procurar en tot moment

no quedar-se en les actuacions immediates i
preveure les necessitats a mitjà i a llarg ter-

mini per fer possible una bona qualitat de
vida per a tothom. Per portar a terme tot un

seguit de projectes de futur s'han demanat
ajuts a altres administracions - Generalitat,

Diputació, Unió Europea - que es refereixen
tant a infraestructures com a activitats i ser-
veis. A la fi, els recursos sempre són insufi-
cients i, per aquest motiu, les propostes pre-
sentades no són desitjos sinó prioritats d'ac-

tuació que abans o després s'han de realit-
zar. I és en aquest marc de vetllar pel futur
de Santa Eulàlia que comencem a endegar
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,

perquè alhora que s'asseguri el manteniment
d'aquest paisatge divers que caracteritza el

nostre poble, també hi hagi un desenvolupa-
ment harmònic, amb serveis i equipaments

de qualitat, i que afavoreixi una major
estructuració de la població. Un planeja-

ment que vol tenir en compte un ampli pro-
cés de participació, mogut no pas per l'in-
terès particular sinó pel del conjunt de la

comunitat.

Jaume Dantí i Riu
Alcalde

editorial tornaveu

El distintiu actual                          El futur escut



Serveis

• 2tornaveu

Al poble

Oficines Ajuntament 93 844 80 25
Fax Ajuntament 93 844 93 80
Jutjat de Pau 93 844 86 50
Oficina de recaptació 93 841 83 24
Biblioteca municipal 93 844 81 88
Policia Local 93 844 64 64
Fax Policia Vall del Tenes 93 844 62 50
Mossos d’Esquadra 088
SOREA 93 871 46 25
Avaries SOREA 904 10 00 00
Deixalleria Comarcal 93 844 68 58
La Fàbrica 93 844 86 59
Casal d'Avis 93 844 63 44
Parròquia de Santa Eulàlia / Casal Parroquial 93 844 81 05
APINDEP 93 844 84 26

A l'ensenyament

Llar d'infants Santa Eulàlia 93 844 81 08
CEIP Ronçana 93 844 81 85
IES Vall del Tenes 93 844 82 25

A l'esport i al lleure

Pavelló poliesportiu 93 844 92 01
Gimnàs i instal·lacions Esportives Pinedes Castellet 93 844 86 33
Punt d’Informació Juvenil Can Rajoler 93 844 91 66
Grup d'Esplai Santa Eulàlia 93 844 82 85

A la sanitat

ABS Vall del Tenes 93 841 52 50
Farmàcia Salayet 93 844 89 80
Consorci Ambulàncies 902 23 20 22
Hospital de Granollers 93 842 50 00
Policlínica de Granollers 93 870 61 00
Clínica Veterinària La Cruïlla 93 841 62 58
Clínica Veterinària Can Pilé 93 844 69 39

Als serveis

CANAL SET, Santa Eulàlia Televisió 93 844 67 43
Oficina Correus 94 884 97 24
Taxi 609 376 736
Funerària 93 861 82 30
Autobusos Sagalés 93 865 04 00
Estació de França Renfe 93 870 15 12
Estació El Nord 93 870 07 92

A la Vall del Tenes

Ajuntament Bigues i Riells 93 865 62 25
Ajuntament Lliçà d'Amunt 93 841 52 25
Ajuntament Lliçà de Vall 93 843 90 00
Sefed 93 841 43 31
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes 93 841 58 12

A la comarca

Ambulatori - Seguretat Social 93 870 18 42
Bombers de Granollers (Urgències) 93 849 60 80
Bombers de Granollers (Informació) 93 849 00 16
Comissaria de Policia Nacional 93 870 75 99
Cita prèvia DNI 93 879 53 13
Guàrdia Civil 93 846 53 53
Estabanell i Pahissa 93 860 91 00
Fecsa-Enher (Gestions) 900 70 70 70
Fecsa-Enher (Avaries) 900 77 00 77
Telefónica (Avaries) 1002
Telefónica (Informació) 11818
Consell Comarcal del Vallès Oriental 93 860 07 00
Generalitat de Catalunya 902 41 50 00
Informació 012
Emergències 112

Telèfons d’interès Regidories

Alcaldia, Cultura,Acció Social, Seguretat Ciutadana
· Jaume Dantí · Dijous de 10 a 12 h i

de 16 a 17 h

Planejament i Territori, Obres, Economia i Joventut
· Enric Barbany · Dimarts 17 a 18 h

· Dijous de 10 a 12 h

Serveis municipals i Medi Ambient
· Lluís Velasco · Dijous de 17 a 18 h

Eduació, Informació, Participació ciutadana i Festes
· Jordi Sala · Dimecres de 17 a 18 h

Esports
· Martí Ferrés · Dimarts de 18 a 19 h

Barris
· Armando Cañizares · Dimarts de 19 a 20 h

Edita: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana • Redacta: Canal SET TV
Plaça de L’Ajuntament • 08187 Santa Eulàlia de Ronçana • Tel: 93 844 80 25

Email: st.eulaliaron@diba.es • www.santaeulaliaron.diba.es
➟

Aquest butlletí és obert a la participació de tothom. El consell de redacció està format per repre-
sentants de les forces polítiques de l’Ajuntament

➟
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Grups municipals

CiU
· David Duran,Andreu Gual,

Joaquim Brustenga i Rosa Mª Cortiella · Dimarts de 18 a 20 h

PP
· Francesc Montes · Dijous de 16 a 17 h

Serveis

Horari oficina atenció al públic · De dilluns a dijous de 
9:30 a 13:30 h i 
de 16 h a 19 h

· Divendres de 9:30 a 13:30 h
· Dissabte de 10 a 13 h

Secretari (Cal concertar visita)

Cap Serveis Econòmics · Dimarts de 13:30 a 19 h
· Dijous de 12 a 13:30 h

SOREA · Dijous de 9 a 13 h

Recaptació municipal · De dilluns a divendres
(Oficina Diputació) de 8:30 a 14:00 h

Jutjat de Pau · Dimarts i dijous
de 18 a 20 h

Arquitecte Superior * · Divendres de 12 a 13:30 h

Enginyer Superior* · Dijous de 12:30 h a 13:30 h

Enginyer tècnic* · Dijous de 10 a 11 h

Aparellador* · Diluns i divendres
de 13 a 14 h

Tècnica Joventut* · Dimarts de 16 a 18 h

Treballadora social * · Dilluns de 10 a 12 h

Insertora laboral* · Dimecres de 9 h a 12 h

* (Cal demanar hora)



La casa de tots

Santa Eulàlia de Ronçana va

commemorar, el 16 de maig,

els 25 anys dels primers

Ajuntaments democràtics

després del franquisme.

L'acte va tenir lloc a la

Fàbrica. L'objectiu del con-

sistori era triple. En primer

lloc, fer una anàlisi del què ha

significat aquest quart segle

a tot Catalunya. Es tractava

de tenir una visió aprofundi-

da sobre el canvi que el 1979

havia suposat l'arribada de la

democràcia als Ajuntaments.

Això es va concretar en la

conferència de l'historiador

Borja de Riquer.

El valor de la participació

El segon objectiu  consistia

en fer arribar a la població el

sentit i el valor de viure en

un règim democràtic i, con-

cretament, en l'àmbit muni-

cipal. L'aspecte més impor-

tant és que la democràcia

s'ha d'entendre com una

forma d'intervenir en totes

les activitats que incideixen

en la població. La participa-

ció de tothom: polítics i

veïns. En aquest sentit, com a

tercer objectiu, durant la

diada es va reconèixer el

treball fet per tots els regi-

dors que en aquests 25 anys

d'Ajuntaments democràtics

han passat pel consistori:

aquells que van fer i han fet

un pas de participació més

activa, al servei del poble. Al

marge de qualsevol conside-

ració -de grup polític i plan-

tejament- hi ha hagut un

objectiu comú: treballar per

millorar Santa Eulàlia.

Quatre alcaldes i 43 regidors des de 1979

L'acte de celebració dels 25 anys d'Ajuntaments
democràtics va servir per homenatjar els alcaldes i
regidors que, des de 1979, han desenvolupat la seva
tasca al consistori. Hi ha hagut 4 alcaldes. Són Jaume
Valls (1979-1983), Francesc Brustenga (1983-
1987), Josep Uñó (1987-2003) i Jaume Dantí
(2003).

* * *

Els regidors de tot aquest període han estat Vicenç
Barnils, Francesc Isern, Josep Valls, Joan Cabot, Josep
Dantí, Marcel Galobart, Joan Duran i Jordi Iglésias;
Josep Moret, Lluís Corts, Pere Codina, Jaume Dantí i
Bassa, Francesc Cladellas i Lluís Duran; Jaume Torras,
Imma Badia, Esteve Aymà, Montserrat Canet, Josep
Torrellas i Sadurní Rosàs; Enric Folch, Jaume Deumal,
Josep Mª Bonet, Montserrat Alerm, Armonia
Mascarell, Francesc Montes i Catherine Charles; Lluís
Galobart, Josep Mª Vilà, Jordi Sala, Enric Barbany i
Joan Làzaro; Josep Margenat, Santiago Martí, Martí
Ferrés, Armando Cañizares i David Duran; Lluís
Velasco, Andreu Gual, Joaquim Brustenga i Rosa Mª
Cortiella. 

* * *

Durant l'homenatge també es va recordar als desapa-
reguts Genís Puigdomènech i Josep Ciurans.

La festa de la DEMOCRÀCIA

La foto de família dels alcaldes i regidors presents a l’acte d’homenatge el 16 de maig a la Fàbrica

3 • tornaveu



L'Ajuntament ha sol·licitat

una cinquantena de subven-

cions al projecte Xarxa

Barcelona de la Diputació

per al quadrienni 2004-2007.

Les sol·licituds compleixen

un doble vessant i, així, el

programa atorga ajudes per

a infrastructures i equipa-

ments i per a necessitats

d'activitats i serveis locals. El

conjunt de sol·licituds que

proposa l'equip de Govern

es fa tenint en compte les

inversions previstes als pres-

supostos municipals. Cal

remarcar que la subvenció

que es demana mai cobreix

la totalitat de la inversió,

sinó que serveix per com-

plementar el projecte que es

pretén dur a terme. El llistat

de demandes és important

tant en infrastructures com

en activitats i serveis.

L'adhesió a la Xarxa

Barcelona també s’ha fet a

través de la Mancomunitat

de la Vall del Tenes i s’ha

sol·lictat una subvenció per

a una piscina coberta.

La casa de tots

El nom de l'Escola Bressol

Municipal ja es coneix. Es

dirà Escola Bressol L'Alzina.

L'aprovació es va fer en el

consell escolar municipal del

15 de juny. Els diferents

espais del centre també

estaran relacionats amb

noms del bosc i d'arbres. Si

no hi ha canvis de darrera

hora, l'Escola Bressol l'Alzina

començarà el primer curs

amb 76 infants. La nova

escola ha pogut acollir totes

les demandes de plaça. A

principis d’any es va fer el

procés selectiu de l'equip

docent. Hi haurà tres mes-

tres, cinc educadores i una

auxiliar. Les tres mestres for-

maran l'equip de coordina-

ció dels tres grups d'edat: un

de 4 a 12 mesos, dos d'1 a 2

anys i dos més de 2 a 3 anys.

Una de les mestres exercirà

les funcions de direcció.

L'inici de curs

L'equip de coordinació ja

treballa, amb ganes i il·lusió,

per posar en marxa el cen-

tre després de l'estiu. S'estan

organitzant els espais i els

horaris, s'està seleccionant

el mobiliari, el servei de

neteja i el de menjador. La

matriculació definitiva de l'a-

lumnat ja s’ha dut a terme i,

al setembre, hi haurà una

reunió general amb tots els

pares i mares. A més, s'ha

previst una entrevista perso-

nal dels pares i mares amb la

mestra coordinadora i l’edu-

cadora que tindrà cada

infant durant el curs. L'inici

de les activitats per a l'equip

docent és l'1 de setembre

mentre que l'entrada en fun-

cionament per als infants

serà el 13. La inauguració

oficial de l'Escola Bressol

l'Alzina es podria fer durant

aquest mes de juliol.

L’escola bressol VA FENT CAMÍ

50 noves SOL·LICITUDS

L’Escola Bressol Municipal es dirà l’Alzina

Algunes de les demandes

Infrastructures i equipaments 

Urbanització del camí del Gual, segona fase de condicio-
nament de la carretera BV-1435 al Rieral, segona fase
del camí de vianants, pavimentació del camí del Serrat i
de Salve Regina, millora de la xarxa d'enllumenat públic,
instal·lació d'energia solar al pavelló poliesportiu, rehabi-
litació d'un edifici per a un casal de joves, mobiliari urbà
i contenidors de residus.

Activitats i serveis locals

Implantació d'energies renovables, optimització del con-
sum energètic (medi ambient); casals infantils, serveis
complementaris de l'escola bressol (educació); adquisi-
ció de material esportiu i ajuda per a esdeveniments
(esports); guia de recursos per a joves (joventut); catàleg
del patrimoni arquitectònic (cultura); pla de dinamització
del comerç (comerç).
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Una de les grans novetats

d'aquests dies és el comen-

çament dels treballs de

construcció de la primera

promoció d'habitatges so-

cials a la zona de Can Font.

A principis de maig, la socie-

tat promotora, participada

per l'Ajuntament i la Di-

putació de Barcelona, va

adjudicar les obres de les 14

vivendes a l'empresa Curto i

els treballs es van iniciar a

mitjan juny i la previsió és

que les obres s'acabin entre

finals de l'any que ve i princi-

pis del 2006. Ara mateix, els

grups polítics de l'Ajunta-

ment estan preparant les

condicions per optar a

aquestes vivendes.

Sant Simple

L'adequació de l'antiga casa

del Mestre com a nou Cau

de l'Esplai es va iniciar a l'a-

bril i ha de finalitzar entre

finals d'agost i principis de

setembre, abans del comen-

çament del curs 2004-2005

de l'Esplai. Les obres es van

adjudicar en el ple del 26 de

març, a construccions FAUS,

per un import de 133.000

euros.

El camí de Salve Regina

Les obres de la primera fase

del Camí de Salve Regina i el

Serrat han de finalitzar

aquest estiu. El condiciona-

ment va començar el 7 de

maig i consisteix en fer una

urbanització integral des de

la plaça Maragall i fins des-

prés de l'Escola Bressol, amb

tots els serveis i amb els

aparcaments del centre

docent a banda i banda del

carrer. Des d'aquest punt i

fins a l'entrada del barri

Bellavista es pavimentarà la

calçada per al trànsit de

vehicles i, als costats, es dei-

xarà un espai per als via-

nants. L'empresa adjudicatà-

ria és AMSA per un import

de 237.000 euros.

El consultori

Les obres del consultori

mèdic van finalitzar al juny

tot i que el consultori

entrarà en funcionament al

setembre.

La casa de tots

Santa Eulàlia EN OBRES
L'adequació de Sant Simple i la primera fase del
condicionament del camí de Salve Regina han

de finalitzar aquest estiu. Les obres al futur consul-
tori han acabat al juny, just quan també s'ha ini-
ciat la construcció dels habitatges socials a Can

Font

Acaben les obres de Puigdomènech

A principis de juny van finalitzar les obres d'urbanització
al barri Puigdomènech amb l'aplicació de la darrera capa
d'asfalt als carrers. A més s'han pavimentat els accessos
i s'hi han indroduït millores respecte el projecte inicial.
L'Ajuntament, els Serveis Tècnics i els veïns van arribar
a un acord per fer una vorera per a vianants i per
il·luminar el tram que ve de la plaça Maragall. L'empresa
Barnasfalt també va adequar el tram del carrer Mestre
Joan Batlle, que hi ha davant Can Jepet. Es van acabar
d'enderrocar les parets dels edificis que quedaven quan
es van tirar a terra l'estiu del 2001 i es va condicionar
l'accés a les cases del nucli antic d'aquest sector.

El camí de Salve Regina passa per davant l’Escola Bressol

El carrer Balmes, a Puigdomènech, després de l’urbanització
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Els problemes d'aigua i els

incendis forestals inquieten

l'Ajuntament. Per això, el

consistori ha pres diverses

mesures perquè aquest estiu

no es repeteixi la falta d'ai-

gua puntual que hi va haver

l'any passat en algunes zones

i d’altres perquè tampoc es

produeixen incendis fores-

tals. Santa Eulàlia de Ronçana

inicia aquesta temporada

amb els dipòsits de la xarxa

municipal d'aigua equipats

amb un sistema de telede-

tecció, que permet conèixer

el nivell en el que es troben

i, d'aquesta forma, poder

prendre mesures en cas de

consums puntuals elevats o

de problemes en els punts

d'abastament.També s'ha dut

a terme la interconnexió  de

tots els dipòsits, de forma

que des de qualsevol dels

punts de captació es pot

portar aigua a tots els barris

del municipi.

S'adjudica la connexió

D'altra banda, el 10 de maig,

es van adjudicar les obres

del projecte que ha de por-

tar aigua d'Aigües Ter-

Llobregat (ATLL). Es tracta

d'una escomesa definitiva

que, per tant, ha de millorar

l'abastament d'aigua del

municipi. El termini d'execu-

ció de l'obra, que ha de sub-

ministrar aigua a Caldes de

Montbui, Sentmenat, Santa

Eulàlia i Bigues i Riells, és de

13 mesos. Mentre no es dis-

posi d'aquesta canonada en

servei, s'ha previst una millo-

ra de les conduccions que

porten aigua del Ter-

Llobregat a l'Ametlla, i l'en-

llaç provisional que hi ha

també al poble. En cas de

necessitat també es podrà

disposar d'alguns dels pous

que té l'Ametlla del Vallès en

el límit amb Santa Eulàlia.

Amb totes aquestes mesu-

res, però, enacar més impor-

tant, amb l'ús responsable i

amb  criteris d'estalvi d'aigua

per part de tots els veïns,

s'espera poder passar sense

problemes aquesta tempo-

rada d'estiu.

La prevenció d'incendis

Al maig s'han dut a terme les

tasques de manteniment i

millora previstes en el Pla de

Santa Eulàlia es prepara per 
afrontar la temporada d’estiu
Aquest any s'han realitzat algunes actuacions per
controlar el consum d'aigua i assegurar-ne el sub-
ministrament necessari, tot i que la solució definiti-
va arribarà amb les obres de connexió a Aigües-
Ter Llobregat (ATLL), ja adjudicades. Els incendis

són l'altre aspecte que preocupa

A fons

Tots els dipòsits incorporen un sistema de teledetecció de nivell

S’han netejat i condicionat diversos camins i pistes forestals
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Prevenció d'Incendis per

l'any 2004 i que, fonamental-

ment, han estat el repàs, l'o-

bertura de caixa de vegeta-

ció i l'esbroçada de vorals de

camins forestals (uns 8 Km

de camins).També s'ha fet la

revisió dels hidrants i s'han

notificat a Sorea les deficièn-

cies observades. Durant el

juny s'ha fet la neteja de

vegetació de les voreres de

camins i pistes. La realitat del

nostre municipi, amb zones

de bosc i de camps entre

cases i barris poblats, la pri-

mavera plujosa que hem tin-

gut i el clima mediterrani

que molts anys ens porta un

període d'estiu sec i amb

altes temperatures, ens fan

veure que és molt important

l'actitud de prevenció, de

prudència i de vigilància per

part de tothom. En la pre-

venció, hi podem incloure

aquestes mesures de repàs

de camins i de vegetació que

s'han realitzat, però també

totes aquelles que cadascú a

casa seva o en el seu entorn

pot fer o facilitar que es

facin. Entre les actituds de

prudència podem incloure

evitar encendre foc o fer-ho

sol·licitant el permís corres-

ponent i complint les condi-

cions que ens fixi aquest

permís. S’ha de tenir una

atenció especial amb les

revetlles. Finalment, l'actitud

de vigilància: com cada any, i

amb el suport de la

Diputació de Barcelona, es

realitzarà la campanya de

vigilància d'incendis fores-

tals, amb una patrulla mòbil

que realitza les tasques de

vigilància i de notificació

d'incidències. D’altra banda,

l'Associació de Defensa

Forestal (ADF) l'Alzina,

també fa tasques de vigilàn-

cia i de prevenció, però

també és molt important la

cura i atenció de tothom i,

en cas de detectar alguna

situació de perill, s’avisi ràpi-

dament l'Ajuntament, la

Policia Local o, en cas d'in-

cendi declarat, s’avisin els

Bombers de la Generalitat.

Les parcel·les, netes

Un dels factors de risc de

propagació del foc en les

zones habitades són les par-

cel·les amb vegetació molt

abundant. És per això que la

policia Local n’ha fet una

relació i s'ha notificat als

seus propietaris, que proce-

deixin a netejar-la. En el Ple

Municipal del 27 de maig es

van modificar els articles de

les Normes de Policia i Bon

Govern que fan referència a

la neteja i tancament de

terrenys urbans, per ade-

quar-los a la legislació vigent

i fer més efectiva l'actuació

d'intervenció en matèria de

conservació i neteja de

terrenys.

A fons

Pinedes Castellet tot el dia

Les instal·lacions municipals Pinedes Castellet van
reobrir les portes l'1 de maig. L’horari d’estiu és des
de les 8 del matí a les 10 del vespre. Entre el març i
l'abril, l'Ajuntament va adequar el bar i la cuina del
recinte, es van netejar els vestidors i es va millorar
la depuració de les piscines.Amb tot, l'actuació més
important tindrà lloc l'hivern que  ve quan es condi-
cionaran totalment les dues piscines, que s'ajustaran
a la normativa de la Generalitat.També se substi-
tuirà l'actual sistema de depuració.A més, durant la
primavera, es va buidar l'aigua de les piscines, es van
canviar les aixetes de pas i es va netejar la calç que
queda incrustada a les rajoles de la piscina. La inver-
sió ha estat de gairebé 3.000 euros.

* * *

La temporada de bany va començar el 18 de juny.
L'horari d'obertura de les piscines serà diari, de les
11 del matí a les 2/4 de 8 de la tarda. Els dies fei-
ners els tiquets costaran 2 euros (menors) i 2,5
(adults) i els dissabtes i festius 2,50 euros (menors)
i i 3 (adults). Els abonaments de temporada es
podran adquirir a les oficines municials. Els tiquets
es vendran al bar però l'entrada a les piscines es
farà pels vestidors. L'Ajuntament també ha confir-
mat els dos socorristes de les instal·lacions. Entre
les activitats paral·leles que Pinedes Castellet aco-
llirà durant l'estiu hi ha la campanya Mulla't per
l'Esclerosi Múltiple (11 de juliol), el curset de nata-
ció que organitza l'Ajuntament (del 28 de juny al 28
de juliol) i la prova d'aigua del Joc dels Colors,
durant la Festa Major.

7 • tornaveu



La casa de tots

L'Associació Catalana de

Municipis (ACM) i

l'Ajuntament han signat un

conveni per a l'elaboració

d'un catàleg de masies i

espais rurals de Santa Eulàlia.

La catalogació d'aquests edi-

ficis és important per dos

motius. D'una banda és un

requisit de la nova llei

d'Urbanisme i, així, la falta

d'un catàleg impedeix dur a

terme determinades refor-

mes en els àmbits rurals. De

l'altra, aquest inventari de

masies té una funció de catà-

leg del patrimoni arquitectò-

nic, un mitjà per a la preser-

vació dels edificis històrics

del poble. De fet, es posen

les bases per normativitzar i

fer efectiu el manteniment

dels elements propis i carac-

terístics d'aquests tipus de

construccions.

130 edificis

En una primera estimació,

Santa Eulàlia disposa d'uns

130 edificis que es podrien

incloure al catàleg. Són cases

de pagès, masies en àmbit

rural i també en àmbit urbà

amb un caràcter de patrimo-

ni arquitectònic per la tipo-

logia arquitectònica o per la

cronologia de l'edificació. Un

equip de la Universitat de Vic

s'encarregarà de realitzar

l'informe. Els historiadors i

estudiosos locals o bé altres

persones que hagin treballat

el patrimoni de Santa Eulàlia

també podran participar en

l'elaboració d'aquest catàleg

directament o bé aportant-

hi dades.

Un catàleg de MASIES

Santa Eulàlia de Ronçana

celebrarà la festa major d'es-

tiu a finals d'aquest mes.

Com és costum, l'acte previ

serà l'aplec de Sant Simple

que es farà el cap de setma-

na del 24 i 25 de juliol. El dis-

sabte, els veïns de la Serra

organitzaran una sopar a

l'esplanada de l'ermita. Com

sempre, cadascú s’ha de por-

tar el sopar de casa i tothom

hi és convidat.També es farà

ball amb un conjunt de músi-

ca. Diumenge a la tarda, hi

haurà la tradicional trobada

de puntaires, berenar popu-

lar, ballada de sardanes i

missa. El gruix del programa

de la Festa Major es concen-

trarà entre el 28 de juliol i l'1

d'agost. La comissió organit-

zadora ha preparat una festa

per a tots els públics amb

actes diversos, mentre que la

comissió del Joc de Colors

s'està encarregant de perfilar

les proves d'aquest esdeveni-

ment tant arrelat al poble i

que enguany arriba a la nove-

na edició, amb les colles de

Vermells, Verds, Blaus i

Grocs. A més de la Festa

Major, hi ha altres diades des-

tacades al poble com són les

festes de barri que estan

obertes a tots els veïns. Les

que s'han programat són al

Bosc del Forn (9 de juliol),

Can Juli (16-18 juliol), Can

Marquès (24-25 juliol) i La

Campinya (15 d'agost).

Arriben les festes D’ESTIU

La façana de Can Puig, al barri de la Vall

Una imatge de la Festa major d’estiu de l’any passat
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La casa de tots

L'adequació de l'antic Cau

de l'Esplai com a consultori

mèdic es va enllestir a mig

juny, però no serà operatiu

fins d'aquí a dos mesos i mig.

Va ser durant el mes de

maig, que l'Institut Català de

la Salut (ICS) va comunicar a

l'Ajuntament que l'obertura

del dispensari amb tot el

personal mèdic (tres metges

i un pediatra) s'havia de fer

al setembre. El motiu: que

durant l'estiu l'ICS no dispo-

sa de facultatius suficients

per cobrir les substitucions del

juliol i l'agost als centres d'as-

sistència primària de Catalunya

i, per tant, tampoc  hi havia

metges per posar en funciona-

ment el dispensari de Santa

Eulàlia. L'Institut Català de la

Salut ha optat per obrir el con-

sultori, a ple rendiment, amb

l'equip mèdic al complet a par-

tir del 20 de setembre. Amb

tot , des de principis de mes, el

consultori de la Sagrera,al cos-

tat de la biblioteca, ja farà aten-

ció administrativa sobre els

serveis del centre.

Informació precisa

Durant el mes de juny, l'ICS

va enviar una carta a tots els

santeulaliencs amb informa-

ció precisa sobre la possibili-

tat que tindran els veïns per

continuar les visites al l'Àrea

Bàsica de la Vall del Tenes o

passar al consultori de Santa

Eulàlia. En aquesta carta,

l'Institut Català de la Salut

també hi justifica la impossi-

bilitat d'obrir el centre

durant el mes de juny, tal

com estava previst.

El consultori, AL SETEMBRE

L'Ajuntament està fent un
Estudi per a una Gestió
Sostenible dels Residus. El

nou model resultant de ges-
tió dels residus urbans, que
es començarà a aplicar a par-

tir de la tardor, tindrà com a
principal novetat la recollida
de la brossa orgànica. El nou
model es fonamenta en els
criteris ecològics, socials i
econòmics de reduir tant la
quantitat com la toxicitat
dels residus que generem,
reutilitzar tot allò que es
pugui tornar a fer servir i
reciclar el que es pugui trans-
formar en un nou producte.
Amb aquesta iniciativa s’a-
consegueix reduir el malba-
ratament de recursos, ja que
la població del nostre poble
llença a l'abocador més de
4.000 tones de brossa cada
any, el 90 % de la qual es pot
reutilitzar o reciclar i, per

tant, pot generar ingressos.
Així es reduirà l'impacte
ecològic que generem de fet,
el volum de la brossa que
enterrem a l'abocador de
Vacarisses equivaldria a
cobrir, cada any, tots els
carrers del municipi fins els
nostres turmells. Les restes
orgàniques, la meitat de les
nostres deixalles i que ara
soterren espais naturals, con-
taminen les aigües i emeten
gasos que afavoreixen l’efecte
hivernacle. Amb aquesta ini-
ciativa, en canvi, s'aprofitaran
per fer-ne adob. Participar en
la recollida selectiva és parti-
cipar en el canvi cap a un
poble més sostenible.

Una nova recollida SELECTIVA

L’antic Cau de l’Esplai, convertit en consultori mèdic

La recollida orgànica ampliarà la de vidre, paper i envasos
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Si ets jove, POTS PARTICIPAR

La casa de tots

A instància de l'Ajuntament

s’està elaborant un pla local

de Joventut. Per tirar-lo

endavant és indispensable la

participació del col·lectiu

jove, a qui va adreçat. De fet,

ha de ser una eina viva, que

s'actualitzi periòdicament i, a

més, ha de servir per definir,

impulsar i coordinar les polí-

tiques de joventut a Santa

Eulàlia. Els joves, com tot

col·lectiu, tenen problemes,

inquietuds i expectatives i

des de l'administració s’hi

vol ajudar positivament des

d'una perspectiva integral i

amb una actuació des de

totes les àrees.

1112 joves

Com a pas previ a la concre-

ció del pla local de joventut,

l'Ajuntament s'ha adreçat als

1112 joves que tenen entre

15 i 29 anys. A la carta que

se’ls ha enviat s'hi esmenta-

ven els objectius d'aquest

projecte que s'estructura en

sis eixos: educació, cultura i

lleure, accés al món del tre-

ball, accés a l'habitatge, pro-

moció de la salut, cohesió

social i participació.

En quatre blocs

El pla s'està elaborant des del

desembre i finalitzarà abans

d’acabar l’any. Hi ha 4 etapes

d'elaboració. La primera és la

constatació de les polítiques

de joventut que s'estan duent

a terme a l'Ajuntament, per

saber què s'està fent a totes

les àrees. La segona etapa

consisteix en analitzar la rea-

litat juvenil, per conèixer com

viu la gent jove, quins són els

seus problemes i necessitats.

Això es fa des d'un punt de

vista quantitatiu, amb dades

que surten del padró, i des

d'un altre de qualitatiu,que es

treballa a partir de grups de

discussió.

Els grups de discussió

Es tracta de reunions entre

joves de la mateixa franja

d'edat amb la conducció de

la tècnica de joventut. En

aquestes sessions es discu-

teixen els problemes i les

inquietuds des dels sis eixos

definits al pla. S'han fet qua-

tre grups de discussió per

franges d'edat, amb reunions

durant el maig, juny i juliol.

Els grups estan formats per

joves que voluntàriament

han decidit participar-hi i per

altres seleccionats aleatòria-

ment en funció d'edat, lloc

de residència i sexe. En un

cinquè grup hi ha agents

socials de l'Ajuntament, d'al-

tres institucions del municipi

i persones d'entitats volun-

tàries que estan en contacte

amb la realitat del joves.

El segon i el tercer bloc

Després de cobrir la primera

i segona etapa, arribarà la

diagnosi. Una vegada conegu-

da la problemàtica dels joves

i les polítiques de l'Ajun-

tament i d'altres organismes,

caldrà veure què falta i què

sobra. Per això, el quart bloc,

el darrer, consistirà, a partir

de la diagnosi, a decidir con-

juntament quines han de ser

les accions que, des de

l'Ajuntament es faran en

política juvenil: tant les que

es qualifiquen de prioritàries,

com les que s’esmenten com

a oportunes o possibles.

L’aplicació

Després les decisions s'exe-
cutaran i el pla s'haurà d'anar
revisant i renovant periòdi-
cament. Qualsevol persona
interessada a participar o ob-
tenir més informació es pot
adreçar a la tècnica de Joven-
tut al telèfon, 93 844 91 66
o bé, a través de correu
electrònic, al pij.st.eularia-
ron@diba.es

Una reunió de joves, a la pista de darrera la biblioteca

Les edats dels joves de Santa Eulàlia *

De 15 a 17 anys 147 joves           13,2%

De 18 a 21 anys              258 joves           23,2%

De 22 a 25 anys             302 joves           27,2%

De 26 a 29 anys              405 joves           36,4%

TOTAL                      1.112 joves         100,0%

* Un 52% són homes i el 48% dones
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Activitats a  Santa Eulàlia
CURSETS JULIOL

Percussió
Del 6 al 27 de juliol
Dimarts, de les 18 a les 19:30 h
A càrrec de Lluís Molas
Preu: 30 euros

Patchwork
De l’1 al 29 de juliol
Dijous, de les 17 a les 20 h
A càrrec de Trini Folch
Preu: 22 euros

Inicia’t o repassa el teu anglés
a través de jocs i cançons
Del 5 al 28 de juliol
Dilluns i dimecres,
de les 18 a les 19:30 h
A càrrec de Carolina Garrido
Preu: 30 euros
Per a nens i nenes de 7 a 9 anys

Inicia’t o repassa el teu anglés
a través de jocs i cançons
Del 6 al 29 de juliol
Dimarts i dijous,
de les 18 a les 19:30 h
A càrrec d’Interdansa
Preu: 30 euros
Per a nens i nenes de 10 a 12 anys

Iniciació al francès (per a adults)
De l’1 al 27 de juliol
Dimarts i dijous,
de les 19:30 h a les 21h
A càrrec de Catherine Charles
Preu: 30 euros

Ioga
Del 5 al 28 de juliol
Dilluns i dimecres
de les 15 a les 16:30 h i
de les 19 a les 20:30 h
A càrrec de Catherine Charles
Preu: 20 euros

Iniciació a l’anglès (per a adults)
De l’1 al 29 de juliol
Dimarts i dijous,
de les 20 a les 21:30 h
A càrrec d’Alan Jenkinson
Preu: 30 euros

Taixí a la fresca
De l’1 al 29 de juliol
Dimarts i dijous
de les 9 a les 10:30 h
de les 19 a les 21h
A càrrec de Pedro Torrecillas
Preu: 20 euros

Mandales (decorar i crear mandales)
De l’1 al 29 de juliol
Dijous, de les 17 a les 18:30 h
A càrrec de Rosalina Oliva
Per a nens i nenes
Preu: 16 euros

Mandales (decorar i crear mandales)
De l’1 al 29 de juliol
Dijous, de les 18:30 a les 20 h
A càrrec de Rosalina Oliva
Per a adults
Preu: 16 euros

CURSETS SETEMBRE

Salut i qualitat de vida
(per a majors de 55 anys)
Del 27 de semtembre 
al 8 de novembre
Dilluns, de les 10 a les 13 h
A càrrec de Xavier Parrull
Per a nens i nenes
Preu: Gratuït - Places limitades
Inscripcions fins el 31 d’agost

ACTIVITATS CULTURALS

Torneig de Futbol Sala
Fins el 9 de juliol
Al pavelló poliesportiu
Organitza: Col·lectiu Olla a Pressió

Presentació del llibre
Fent camí des de l’Ametlla
de Joan Bellavista
Divendres, 9 de juliol
A les 20:30 - A la rectoria

Festa del Torneit de Futbol Sala
Divendres, 9 de juliol
A les 12 h - Al pavelló poliesportiu

Diada de Sant Cristòfol
Dissabte, 10 de juliol
A les 19 h - Missa a l’Església
A les 19:30 h - Benedicció 
de vehicles, a la plaça de l’Església
A les 21:30 - Sopar, a la Fàbrica
A les 23 h - Ball, a la Fàbrica
La diada és oberta a tothom

Cinema a la fresca amb
La boda del Monzón, de Mira Nair
Divendres, 16 de juliol
A les 23 h - A La Fàbrica

Festival de Patinatge
Dissabte, 24 de juliol
A les 21:30 h - Al pavelló 
Acte adherit al Fòrum 2004

Fi del casal d’APINDEP
Dimecres, 28 de juliol
A les 14 h- Dinar-espectacle
Organitza:APINDEP

Fi del curset de Piscina
Dimecres, 28 de juliol
A la tarda - A les Pinedes Castellet

APLEC DE SANT SIMPLE
Dissabte, 24 de juliol
A les 22 h - Sopar de germanor
Al Parc de Sant Simple

Diumenge, 25 de juliol
A les 17:30 h - Trobada de Puntaires
A les 18 h - Berenar popular
A les 18:30 h - Sardanes
A les 20 h - Missa en honor al Sant

FESTES DE BARRI

9 de juliol
Sopar Bosc del Forn - A les 21:30 h

16,17 i 18 de juliol
Can Juli

24 i 25 de juliol
Can Marquès

15 d’agost
La Campinya

FESTA MAJOR 2004 I
9È JOC DELS COLORS

Del 28 de juliol a l'1 d'agost 
(amb programes a part)

EXPOSICIONS A LA FÀBRICA

Fotografies del Paquistan
A càrrec de Joan Cabot
Del 2 al 16 de juliol

Cruïlla de civilitzacions
A càrrec de l’Ajuntament
Del 4 al 18 de juliol
Cedida pel Museu Marítim
Acte adherit al Fòrum 2004

ACTIVITATS SETEMBRE

Casal d’estiu de setembre
Del 30 d’agost al 14 de setembre
De les 9 a les 13 h - A la Fàbrica
Gestiona: L’entorn
Organitza:Ajuntament 
Informació i inscripcions
a les oficines municipals
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A debat25 ANYS DE POLÍTICA MUNICIPAL

L'any  1979   se  celebraven  les  primeres  eleccions  muni-
cipals  després  de  la  recuperació  de  la  democràcia. A les
primeres legislatures coincidia la il·lusió per una participació
efectiva en la política municipal i la necessitat d'afrontar man-
cances de tot ordre acumulades durant anys.Amb el temps,
les inèrcies de l'administració i de la pròpia política no sem-
pre han fet reeixir aquelles expectatives inicials.
L'any  1979  Santa  Eulàlia  tenia  poc  més  de  dos mil  habi-
tants. Ara en  falten  pocs  per  arribar  als  sis mil, i  amb
una  previsió  de  creixement  força  significativa.
El  Pressupost  per  a  l'any  1979  va  ser  29  milions  de
pessetes  i  el  d'enguany, ja  en  euros, és  de  l'equivalent
a  1.223  milions  de  pessetes. Amb  aquestes  xifres  davant,
resulta  evident  que  el  principal  repte  que  s'han  trobat
els  successius  consistoris  que  han  governat  el  municipi
ha  estat el de gestionar  aquest  creixement  tan  especta-
cular, fins  a  tal  punt  que  encara  ara  s'estan  resolent
dèficits  generats  pel  caos  urbanístic  de  la  dictadura.
També  els  serveis  als  ciutadans  s'han  hagut  d'anar  ade-
quant  a  la  creixent  demanda  experimentada. Durant
aquest  període  gairebé  una  cinquantena  de  persones,
integrants  de  diverses  candidatures  de  naturalesa  ben
diferent  han  passat  per  l'Ajuntament, i no  sempre  les
relacions  entre  govern  i  oposició  han  estat  fàcils. S'han
pres  decisions  conflictives però  volem  creure  que  sem-
pre  pensant  que  eren  les  millors  per  al  poble.

El passat 19 d'abril es commemoraven els 25 anys dels pri-
mers ajuntaments democràtics del post-franquisme.
D'aleshores ençà la tasca que s'ha dut a terme des dels ajun-
taments ha anat creixent de manera espectacular. A
Catalunya la consciència municipalista està molt arrelada, i
tant des de les dues entitats d'associacionisme municipalista,
l'ACM i la FMC, com des de la presidència de la Diputació,
primer amb José Montilla i ara amb Celestino Corbacho,
exalcaldes de Cornellà i de l'Hospìtalet respectivament, s'ha
anat impulsant aquest sentiment. Ni la manca de recursos,
mal endèmic dels ajuntaments, ha estat motiu perquè aquests
oblidin la seva responsabilitat de prestació de serveis als ciu-
tadans.

Ara que sembla possible un nou Estatut per Catalunya, els
polítics tenen el deure de redactar-lo respectant aquest sen-
timent municipalista tan nostre. A l'Estatut del 1979 el que
primava era la recuperació de les institucions i dotar-les de
contingut. Ara hem de donar un pas més i aconseguir que
l'administració municipal, tan propera al ciutadà, tingui en
l'Estatut el reconeixement que es mereix i que necessita. Per
això cal que el Parlament de Catalunya sigui l'únic poder
legislatiu pel que fa al finançament local i ha de tenir capaci-
tat única en l'organització funcional i competencial dels muni-
cipis, alhora que es reconeguin les seves singularitats admi-
nistratives i territorials.

Tot just acabem de celebrar el 25è aniversari dels ajunta-
ments democràtics.Aquesta celebració es fa amb joia i alegria
pel canvi tan important que va suposar la transformació d'un
règim dictatorial a un democràtic en el que tots tenim el dret
d'escollir els nostres governants i, com a conseqüència,
decidir quines actuacions volem pel nostre municipi i país a
través dels nostres escollits. Fa 25 anys hi havia una part del
país amb opinions en contra del sistema. Amb el pas del
temps i l'evolució de la informació i la cultura, la majoria con-
sidera erroni aquell sistema.Ara els ajuntaments, exceptuant
la duració dels seus governants que decideix el poble,
segueixen tenint la darrera paraula davant els veïns, i segueix
actuant, en moltes ocasions, contra l'opinió i voluntat del
poble, tenint molt més poder que el que tenien fa 25 anys.
Quan Espanya va guanyar a Eurovisió amb el famós La, la, la
tot, el país n'estava orgullós. Avui, veient aquelles imatges,
gairebé sentim vergonya aliena. No és, ni més ni menys, que
la nostra evolució amb el pas del temps. Comparativament
ara estem majoritàriament contents amb l'actual sistema. El
considerem immillorable ja que, evidentment, de tots els
coneguts, és el menys dolent.També hi ha, però, una part del
veïnat descontent de com funcionen les coses, i les person-
es, la informació, el temps i el sistema segueixen evolucionant.
Aleshores: què opinarem al 50è aniversari quan, igual que
avui, veiem i jutgem els nostres actes en 25 anys més tard? 

Volem en primer lloc fer un reconeixement públic d'agraï-
ment per la seva dedicació i pel seu esperit cívic i democrà-
tic a aquells Regidors i Regidores que, precàriament, de forma
desinteressada però amb gran imaginació i il·lusió van posar
en marxa unes Institucions, els Ajuntaments, que han resultat
transcendentals per garantir la solidesa, en les seves primeres
passes, de la nostra Constitució. D'aquella gestió de les pri-
meres Corporacions democràtiques ha quedat una marca
inesborrable, una empremta de proximitat, de modernització,
d'impuls dels valors cívics de participació ciutadana, de sinèr-
gia amb aquells representants del moviment veïnal, d'afany en
la qualitat dels serveis públics i d'una concepció dels drets i
de les polítiques socials, que sens dubte han orientat l'evolu-
ció dels Ajuntaments fins l'actual configuració que coneixem
en els nostres dies.

És evident que els poders locals, amb l'esforç de tots, han
cobert el període més fructífer de la seva història, però cal
adaptar la realitat normativa municipal al marc assentat de
l'Estat de les Autonomies. És l'hora de produir l'encaix de les
ciutats i dels pobles, desenvolupant i definint els nous horit-
zons de Govern Local. Calen reformes ambicioses, més com-
petències per als Ajuntaments i més recursos per prestar
millors serveis, la qual cosa també significa un nou model de
Finançament Local.
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