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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebrar a la Biblioteca, Canal SET va
presentar la nova web de la televisió així
com un programa commemoratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consum, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajuntament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lectiu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca
Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han
beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebrar a la Biblioteca, Canal SET va
presentar la nova web de la televisió així
com un programa commemoratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consum, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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Les
notícies
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa

pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajuntament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lectiu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012

32

Les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han
beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consum, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
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El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajuntament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lectiu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa

pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajuntament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lectiu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3 5

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012

32

Les
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www.santaeulaliaroncana.cat

No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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les festes
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
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El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra banda, s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.

14

www.santaeulaliaroncana.cat

Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies

4

www.santaeulaliaroncana.cat

8

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

10

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

12

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa

pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
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quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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Les
notícies
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicament en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conceptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obres era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentències resultessin
condenatòries, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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les festes
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.
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notícies
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies

4

www.santaeulaliaroncana.cat

8

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

9

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012

32

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

10

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

12

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
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El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

Deutes
Préstecs bancaris 5.956.715,-
Factures Proveïdors 2.713.792,-
Fiances d’obres 255.173,-
Bestretes Diputació 489.256,-
TOTAL 9.414.936,-
Riscos
Convenis urbanístics 2.241.000,-
Litigis 187.000,-
TOTAL 2.428.000,-

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents.

Fluxe de tresoreria Juny 2011 - Desembre 2011
Mes Ingressos Pagament Saldo Acumulat

Saldo incial 1/06/2011* 437.197,07
Juny 333.377,51 336.937,53 433.637,05
*Retorn Pòlissa #1# 125.000,00 308.637,05
Juliol 625.241,02 464.873,38 469.004,69
Agost 259.981,98 362.145,41 366.841,26
Setembre 293.576,81 237.972,28 422.445,79
Octubre 305.374,38 455.504,30 272.315,87
Novembre 629.297,15 337.920,85 563.692,17
*Retorn Pòlissa #2# 125.000,00 438.692,17
Desembre 668.584,95 530.598,46 576.678,66
*Retorn Pòlissa #3# 400.000,00 176.678,66
*IRPF 2011 (pagat gener) 90.146,18 86.532,48
Total 3.115.433,80 3.466.098,39 86.532,48

* El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.
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El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.
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Les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa

pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialment important la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.
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El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments adherits i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconseguir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
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El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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Les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància, tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Propostes Joves 14-18 anys 2012
Pressupost Votacions

La realització d’un MUSICAL 4rt ESO 500 e 421
Disco Jove 500 e 340
Bus Nocturn 750 e 276
4 GAGS 200 e 259
Esquiada Jove 500 e 224
Cursos Tallers (Teatre) 1.500 e 218
Suport Activitat segon Batx 500 e 185
Torneig Futbol Nadal 300 e 98
Call of Duty 400 e 44
Nit del Terror 750 e 23
Cine a la Fresca 300 e 5

Propostes Joves 19-30 anys 2012
II Soundaulalia (Concert de grups emergents) 2.400 e 365
2ª Edició Festival Cutremetratges 650 e 224
MAXI lipdub (amb el màxim de gent possible) 1.300 e 221
Taula Ping Pong Exterior (Parc de Sant Simple) 1.500 e 198
ADFT 2012: Arkahm Digital Figthing Tournament 

900 + 550 = 1450 e 144

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància , tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal  ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32 per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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Les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licituds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància , tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Relació d'alumnes per centres 
(curs 2011-2012)

Total
EBM L'Alzina 78
EBM La Font del Rieral 58
Escola Ronçana 443
Escola La Sagrera 357
Institut Vall del Tenes 507
Escola de Música Vall del Tenes 
(seu  de Santa Eulàlia) 58

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal  ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.

3
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Les
notícies
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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INDEPENDENTS

Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
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20 anys de Canal SET
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El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arranjament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sarau” l’antic govern va adjudicar
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris  del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació  i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licitu ds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.
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El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància , tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal  ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectades perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement utilitzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies

4

www.santaeulaliaroncana.cat

8

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

el tema

www.santaeulaliaroncana.cat

10

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

12

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

les
notícies

www.santaeulaliaroncana.cat

Obres al riua debat

16

www.santaeulaliaroncana.cat

Canal SET fa 20 anys Degut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes, moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrictament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arran jament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sara u” l’antic govern va adjudi car
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris  del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació  i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expressament. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.
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Represa dels treballs del POUM

Finalment , després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licitu ds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

15
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El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància , tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal  ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Indepe ndents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui  la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajun tamen t de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèix er la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectad es perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement util itzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.
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Acabades les obres de
millora del Riu Tenes
L’empresa adjudicatària ja ha executat
les propostes d’optimització que va
incloure al projecte en el moment de la
licitació
Les obres del riu Tenes incloses al Pla de Millora Ambiental
i Hidràulica es van acabar el passat mes de desembre, dins
del termini previst per a poder accedir als fons FEDER.

Les actuacions realitzades són l’extracció de canya (espècie
al·lòctona) al llarg de tota la llera, la revegetació de la
mateixa llera amb espècies autòctones per a evitar el rebrot
de la canya invasora, treballs d’hidrosembra, l’aplicació de
tècniques de bioenginyeria per a l’estabilització de talussos
i eixamplament de la llera, l’adequació de l’entorn de la
Font de Sant Cristòfol, el condicionament de la passera de
la Campinya i els seus accessos i la recuperació de les fonts
de Santa Cristòfol i de la Figuereta.

L’empresa adjudicatària, Barnasfalt, es va comprometre a
realitzar algunes millores del projecte per optimitzar la seva
efectivitat. Entre aquestes hi ha la construcció i condiciona-
ment del camí fluvial que permetrà als veïns i veïnes passejar
al llarg del riu dins del nostre terme municipal. Aquestes
actuacions s’han acabat durant el mes de febrer.

Des de la regidoria de Medi Ambient se’n fa una valoració
molt positiva del resultat de les obres per la millora de la
seguretat del veïnat, pels terminis acomplerts i pels exce-
l·lents resultats hidràulics i mediambientals obtinguts. Es
reconeix especialment l’esforç i la diligència que han de-
mostrat les empreses i tècnics que hi han participat.

32per a poder tirar endavant el gran nombre
de projectes que la televisió engega cada
temporada.

A l’acte de celebració dels 20 anys, que es
va celebr ar a la Biblioteca, Canal  SET va
presentar la nova web de la televis ió així
com un programa commemo ratiu amb el
nom 20 de SET, una sèrie de programes que
explica als veïns i veïnes la història i
l’evolució de la televisió local durant aques-
tes dues dècades. Al mateix acte Josep Ciu-
rans va aprofitar per reconèixer que el què
dóna personalitat a la televisió i l’ha fet
mantenir-se durant tant de temps és la seva
vocació de servei al poble com a eina de
cohesió social, així com l’impuls que repre-
senta per a nous talents del món audiovisual.

2

les festes

www.santaeulaliaroncana.cat
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Encetem el nou any amb il·lusió i realisme. Il·lusió de poder treballar pel nostre poble i realisme
per saber que estem vivint els pitjors moments des d’una perspectiva econòmica. Però també
encetem el nou any amb satisfacció, ja que malgrat les grans dificultats financeres que patim hem
pogut acabar puntualment les obres de millora i adequació del nostre espai fluvial, una actuació
que ha despertat l’interès d’experts europeus que no han dubtat en desplaçar-se a Santa Eulàlia
per comprovar els resultats obtinguts. L’entorn del riu ha canviat substancialment, ha millorat les
seves condicions de seguretat i s’ha obert als veïns. Ara podem gaudir-ne i tenim el camí fluvial,
un magnífic indret per passejar quan fins ara era del tot impensable. S’ha fet una molt bona feina
i totes les persones que hi ha intervingut poden estar-ne ben satisfetes. És una obra de tots i per
a tots, pels veïns d’aquells barris però també pels de la Sagrera, Font d’Abril, Primavera o Pinedes
per posar quatre exemples, doncs s’ha posat a l’abast de tots els ciutadans de Santa Eulàlia un
paratge excepcional que fins ara restava ocult.

La situació econòmica no ens permetrà fer durant aquests quatre anys gaires actuacions. A més
d’aquesta excepcional del riu, a finals de l’any passat varem poder salvar l’olivera malalta de la
rotonda del camí de la creueta amb el tractament adequat i traslladant-la, ben plantada, al parc
de la plaça Onze de Setembre. Al seu lloc s’hi va posar la senyera per satisfacció de la majoria de
ciutadans i ciutadanes, símbol de que pertanyem a un país i senyal de benvinguda i acollida,
característiques que feliçment s’identifiquen de ple amb el tarannà del nostre poble.

Joquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

l’editorial

Les ordenances municipals s’actualitzen
bàsicament amb l’IPC interanual del mes d’agost
Enguany les actualitzacions de les ordenan-
ces fiscals s’han fet prenent com a referència
l’índex de preus al consu m, que al mes
d’agost se situava en un 3%. Per tant, la
majoria de les ordenances es modifiquen
d’acord amb aquesta xifra. Hi ha, però, algu-
nes excepcions: és el cas de l’Impost sobre
els Béns Immobles, en el que l’ajuntament
va decidir mantenir-ne el tipus de gravamen
de l’any passat atesa l’actual situació
econòmica de moltes famílies. Finalment
això no ha estat possible davant la pujada
imposada des del govern central amb el De-
cret 20/2011 de 30 de desembre.

www.santaeulaliaroncana.cat

Pel què fa a l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica, aquest s’apuja per sota de
l’IPC, atès que els índexs ja eren molt elevats
i si s’augmentés un 3% superarien el llindar
legal autoritzat. En el cas de les escombraries
l’augment és d’un 5% ja que el dèficit que
es registra en aquest servei municipal és
molt gran i tenint en compte que els darrers
anys no va experimentar cap augment.

Els criteris que s’han seguit per a establir les
modificacions a les ordenances fiscals pel
2012 són el principi de suficiència financera
de l’Ajuntament, per tal que es pugui fer
front a les despeses derivades dels serveis
i el cost efectiu d’aquests serveis.
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Les
notícies
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No és agradable ni fàcil haver de prescindir
de serveis, però l’administració ha de gestio-
nar amb responsabilitat els seus recursos i
si aquests són escassos, s’ha de prioritzar.
En aquest aspecte un ajuntament no és molt
diferent que una unitat familiar, i avui està
clar que totes les famílies han hagut de su-
primir despeses prescindint d’aquelles coses
que no poden pagar.

El servei de bus municipal el realitzava una
empresa privada que té per objectiu legítim
la seva rendibilitat econòmica. Els responsa-
bles d’aquesta empresa han de fer una bona
gestió i retre comptes als socis, i si fa quasi
dos anys que no cobren d’un client és perfec-
tament comprensible que deixin de prestar-
li el servei per no incrementar el deute. Con-
tràriament, mantenir el servei en aquestes
condicions representaria jugar-se el seu lloc
de treball per una mala i inexcusable gestió
perjudicial per l’empresa.

Aquest punt de vista coincideix amb el del
Departament de Transports de la Generalitat
que considera imprescindible un mínim de

Les
notícies
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Obres al riua debat
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Canal SET fa 20 anysDegut als deutes amb l’empresa Sagalés i l’alt cost
del servei, l’ajuntament ha hagut de suprimir
l’autobús municipal
Es crea un Servei de Mobilitat per a la Gent Gran destinat a les persones
d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que el necessitin per a
desplaçar-se al centre de la població

Com a conseqüència del compromís electoral
dels partits del govern es va encarregar una
auditoria per saber quin era el deute real de
l’ajuntament a 11 de juny, data de la presa
de possessió.

Aquesta feina hauria d’haver-se pogut fer
en dues o tres setmanes, però com que la
comptabilitat del 2010 era poc fiable ja que
s’havia tancat corre-cuita i de manera forçada
dos dies abans de la presa de possessió del
nou govern i atès que no s’havia informatitzat
la comptabilitat del 2011, les comprovacions
i correccions es van haver de fer una a una,
amb els papers a la mà, el que va provocar
que aquests treballs  duressin uns quatre
mesos. Per tenir una idea del descontrol que
hi havia direm que existien 738 factures del
2011 disposades físicamen t en una pila i
encara sense comptabilitzar.

De l’informe d’auditoria es desprenen les
següents conclusions:

DEUTES PER PRÉSTECS BANCARIS:
5.956.175 euros

L’import total que el mes de juny es devia
pels diferents préstecs bancaris vigents era
de 5.956.175 euros. En aquesta quantitat, els
auditors han inclòs l’import, poc significatiu,
que se li deu a l’Estat per les quantitats abo-
nades de més pel PIE en els anys 2008 i 2009.

DEUTES PER FACTURES A PROVEÏDORS I
CREDITORS: 2.713.792 euros

El deute que l’ajuntament tenia el mes de
juny per factures impagades a proveïdors i
creditors per diferents conce ptes era de
2.713.792 euros.

El conseller Ausàs i
l'Alcalde visiten les

obres de la biblioteca

L’Ajuntament incorpora
una Agent Cívic

Ja fa 20 anys de la primera emissió de Canal
SET. Va ser un Informatiu que van presentar
Josep Ciurans i Teresa Valls el 3 de novembre
de 1991. Han passat moltes coses durant
aquest temps, però l’aposta per una televisió
local amb força i rigor continua. Aleshores
la televisió va sorgir d’un grup de veïns del
poble que van veure en aquest mitjà de co-
municació una oportunitat per a cohesionar
el poble i per fer que tothom pogués estar
fàcilment informat del que passava al seu
entorn. Així, la televisió ha anat evolucionant
a un model mixt en què uns professionals
s’hi dediquen exclusivament, mentre que els
col·laboradors voluntaris són imprescindibles

Col·laboració entre la regidoria de
Foment de l’Activitat Econòmica i
Ronçana Comerç Actiu
Durant el cap de setmana del 24 i 25 de
setembre de 2011, vint-i-una masies van obrir
les seves portes als visitants. La iniciativa
es va anomenar Masies Vives, una proposta
de l’associació de comerciants Ronçana Co-

 L'Alcalde reb el premi
de mans de
Josep M. Rovira,
director general
d'Endesa a Catalunya,
i Enrique Lacalle,
president del Saló
Immobiliari Barcelona
Meeting Point.

 L'agent cívic
introdueix
informació sobre els
animals domèstics
en un habitatge del
poble que en té

La regidoria de Cultura ha creat el Consell Consultiu de Cultura que està integrat per dues
personalitats locals: Lluís Galobart i Jaume Dantí, i la pròpia regidora de Cultura, Isabel Valls.
La seva funció és aportar coneixements i propostes per a millorar i ampliar les accions culturals
al municipi. No es descarta més endavant ampliar el nombre de membres.

la nota

Les dades de
l’auditoria externa
pàg. 6

20 anys de Canal SET
pàg. 2

El nou pas de
vianants ajudarà a
gestionar el trànsit,
sobre tot, en horari
escolar

Les obres del Pla de Millora Ambiental i Hidràulica del riu
Tenes al seu pas per Santa Eulàlia ja estàn acabades

50.000 usuaris anuals per poder-lo mantenir.
A Santa Eulàlia el bus municipal era utilitzat
per poc més de 30.000 persones cada any i
anava perdent viatgers en cada exercici amb
una clara tendència a la baixa, mentre que
es preveia un notable augment del seu cost
en el 2012. Això sense tenir en compte que
a més s’ha de regularitzar el deute acumulat
des dels primers mesos del 2010 en que es
va començar a deixar de pagar les factures
del servei. Malgrat tot, s’ha constituït una
comissió de veïns i grups polítics que analit-
zarà la possibilitat de reinstaurar el servei
amb les modificacions que calguin, si final-
ment es troba la manera de finançar-lo. Amb
aquest objectiu, el pressupost municipal es
va aprovar amb una partida testimonial per
aquest concepte per tal de poder-la ampliar
si es donés el cas.

Durant aquest mandat ens hem proposat
sanejar els comptes de l’ajun tament. Ho
farem, però haurem d’assumir algunes deci-
sions impopulars com la supressió del bus
encara que pel col·lect iu més afectat, les
persones grans que viuen als barris allun-
yats, hem posat en servei una solució alter-
nativa per facilitar-los l’accés al centre urbà.
En col·laboració amb la Cooperativa APIN-
DEP, un vehicle d’aquesta entitat fa dues
rutes urbanes pel municipi, els dimarts i els
dijous al matí: partint de La Sala, una va cap
can Marquès passant  per can Sabaté, La
Campinya i can Juli, mentre que l’altra va a
La Sagrera, Primavera, camí de la Serra i
Pinedes del Castellet.

Aquest servei, anomenat Servei de Mobilitat
per a la Gent Gran, és gratuït i destinat pre-
cisament a aquelles persones d’edat avança-
da o amb mobilitat reduïda que no tenen
altre mitjà per desplaçar-se al centre.

(Veure recorregut a la pàgina següent)

Els comptes clars
En resum, la situació era la següent:

SALDOS BANCARIS:

En quant als diners que hi havia als bancs en
data del canvi de govern del mes de juny cal
distingir entre saldos disponibles i saldos reals.

La suma de diners que hi havia disponibles
en comptes corrents era de 250.218 euros.
Per altre banda existia una pòlissa de crèdit
de 650.000 euros de la que se n’havien uti-
litzat 458.746 i per tant encara es podia
disposar de 191.253 euros més, però deixant
la pòlissa a zero, és a dir, devent-la tota.

Sumant aquests 191.253 euros encara dis-
ponibles de la pòlissa de crèdit  a aquells
250.218 euros de saldo positiu que hi havia
en els comptes corrents, resulta que es podia
disposar de 437.197 euros, però sense obli-
dar que el saldo veritable seria de -212.802
euros negatius ja que deuríem íntegrament
la pòlissa de 650.000 euros que s’hauria de
tornar al Banc el 31 de desembre de 2011.

En el cas de no fer servir la resta de la pòlissa
de crèdit, si teníem en comptes corrents
250.218 euros però n’havíem disposat de

Per créixer sa: menjar ecològica
A les escoles bressol municipals s’hi menja producte de proximitat, de
temporada i ecològic

Els Reis Mags passen per Santa Eulàlia repartint il·lusió
Una de les cites més esperades els primers
dies de l’any és la cavalcada de reis. Enguany
una gran afluència de famílies n’ha seguit el
recorregut des de la seva sortida, a la Fàbrica,
fins a l’arribada a la plaça de l’Església, on
Ses Majestats van rebre un a un a tots els
infants que van voler acostar-se als reis més
màgics dels món. Allà Ronçana Comerç Actiu
va oferir una xocolatada amb melindros per
ajudar els assistents a passar l’espera sota
el fred de gener.

DEUTES PER FIANCES D’OBRES: 255.173
euros

L’import de les fiances deixades en dipòsit
com a garantia del compliment dels requisits
de les llicències d’obr es era de 255.173
euros, quantitat que s’haurà d’anar tornant.
Aquesta suma es refereix exclusivament als
imports dipositats en metàl·lic, en cap cas
estan comptabilitzades en aquesta xifra les
garanties fetes mitjançant aval bancari.

DEUTES PER BESTRETES DE L’OGT: 489.256
euros

A l’Organisme de Gestió Tributària de la Di-
putació se li devia el mes de juny la quantitat
de 489.256 euros pel concepte de bestretes
rebudes els mesos de febrer i març de 2011,
abans de les eleccions municipals, a compte
dels impostos de l’IBI i de vehicles que
s’havien d’haver cobrat els mesos de juliol,
agost i setembre, ja amb el nou govern cons-
tituït. La devolució d’aquesta quantitat per
part de l’ajuntament es produeix de manera
automàtica, descomptant-se dels ingressos
futurs que l’OGT ha de fer al consistori.

RISCOS PER CONVENIS URBANÍSTICS:
2.241.000 euros

L’ajuntament te contrets 5 convenis urbanís-
tics a dia d’avui encara no vençuts, però que
si per un possible incompliment per part de
l’ajuntament fos exigida la seva execució, es
podria veure obligat a pagar la quantitat de
2.241.000 euros més l’actualització de l’IPC
a la data d’execució.

RISCOS PER LITIGIS CONTRA
L’AJUNTAMENT: 187.000 euros

A data juny del 2011 l’ajuntament havia estat
demandat en quatre procediments judicials,
dos de laborals i dos de mercantils. En cas de
que finalment les sentènci es resultessin
condenatòr ies, els imports a pagar per
l’ajuntament fàcilment superarien els 187.000
euros. En un d’aquests litigis s’ha arribat
recentment a un acord transaccional extraju-
dicial que ha costat a l’ajuntamement 4.790
euros. Les responsabilitats econòmiques a
càrrec de l’ajuntament que se n’haguessin
derivat en cas d’una sentència en contra,
estarien al voltant dels 50.000 euros.

El riu Tenes, desconegut per alguns i
estimat per altres, els darrers anys ha
estat motiu de mal somnis  per a la
majoria dels seus veïns, per un costat
motivats per la destrossa que van pro-
duir els aiguats del 1994 i per altre
banda per la descabellada intenció del
anterior govern de enderrocar un cen-
tenar de cases per evitar que les po-
gués enderrocar un possible futur ai-
guat.

Després de molts projectes , moltes
reunions i molta angoixa patida pels
veïns, han finalitzat les obres
d’endegament que no han estat les
estrict ament projectades,  no com-
pleixen la totalitat de les exigències
dels que es fan anomenar ecologistes
i tampoc compleixen els requisits dels
que volien una solució mes tècnica,
però que compleix un requisit que pot
ser es el mes important de tots i es el
de mantenir l’equilibri entre totes les
exigències a l’hora que dona tranqui-
l·litat i seguretat al veïns.

Aquesta obra que es va iniciar a
conseqüència d’un incendi seguit
d’una fatídica pluja, ha finalitzat de
manera que tots ens podem sentir or-
gullosos ja que esta sent estudi de
molts organismes i facultats de molts
països europeus que han vingut a visi-
tar-lo. Ara ens queda el poder gaudir-
lo quan passegem pel Camí Fluvial que
l’acompanya en el seu recorregut per
Sta. Eulàlia, sense oblidar mai els veïns
i amics que ens van deixar en el maleit
aiguat del 94, origen d’aquesta actua-
ció.

FEINA BEN FETA

Des de l’equip de govern estem molt
satisfets de la feina que s’ha fet en el
riu Tenes. Ara els santaeulaliencs tor-
narem a gaudir d’un riu i d’un entorn
que molts ja havíem oblidat.

Tots els que amb sentit comú hem anat
seguint el procés d’arran jament del
nostre riu em pensat el mateix: ja era
hora!

Ningú ha oblidat l’anunci de l’antic go-
vern (I-ERC i PSC) i la seva repercussió
als mitjans de comunicació de que 120
cases havien de ser enderrocades per
trobar-se en zona inundable. Amb les
cases s’enderrocaven també les il·lu-
sions i els somnis de 120 famílies, men-
tre veien impotents com d’un dia per
altre els seus habitatges passaven a
tenir un valor de mercat zero.

Tampoc ningú oblida les reunions mas-
sives de la gent dels barris afectats a
La Fàbrica i que en una darrera l’altra
es presentaven projectes faraònics que
ningú no es creia que es poguessin dur
a terme (26 milions d’euros d’inversió,
etc..), i que tothom comentava al sortir
que el que s’havia de fer era netejar bé
el riu.

Doncs desprès de tot aquell trist
“sara u” l’antic govern va adjudi car
l’obra, però per voluntat del destí (i
dels ciutadans), no han estat ells els
que l’han fet realitat sinó un govern de
CiU i PP.

I com diuen en castellà “para muestra
un botón”, el riu ha estat arranjat en
part de forma diferent a la inicialment
projectada, amb els següents criteris i
per aquest ordre:

• Donar la màxima seguretat possible
als veïns propers al riu.

• Retirar tots els obstacles que estaven
a la llera (arbres, canyes, etc.).

• Modificar en alguns punts el curs del
riu per donar més amplitud de pas
d’aigua en cas d’avinguda.

• Utilitzar tècniques respectuoses amb

458.746 de la pòlissa, en realitat el saldo
veritable era de -208.528 euros negatius.

En qualsevol cas, el saldo comptable heretat
pel nou equip de govern l’11 de juny de 2011
era negatiu com s’ha pogut veure, i per tant,
la capacitat de maniobra nul·la.

Es fàcil pensar que si tenim en compte els
ingressos futurs els deutes es poden veure
reduïts, però això no es del tot així: en el
segon semestre del 2011 les despeses or-
dinàries superen els ingressos ordinaris pen-
dents de cobrament, en part degut a que
abans del mes de juny es van cobrar 489.256
euros de la Diputació en concepte de bestre-
tes que corresponia cobrar-los després del
mes de juny, un cop constituït el nou govern.

Hi havia també algunes petites subvencions
pendents de cobrament que no es detallen,
de la mateixa manera que tampoc se’n deta-
llen d’altres en que la Generalitat reclama la
seva devolució, atès que en l’anterior mandat
es van destinar irregularment aquells diners
a una finalitat que no era la subvencionada.

Pel que respecta a subvencions importants
pendents de cobrament hem de destacar
subvencions de l’ACA, del FEDER i del CON-
SORCI, que tampoc es relacionen en aquest
informe ja que són subvencions finalistes
que han de servir per pagar factures que no
estan incloses en els deutes relacionats. Són
factures que l’ajuntament encara no havia
rebut. Si s’haguessin de tenir en compte
aquestes subvencions, també s’haurien
d’incloure les corresponents factures i per
tant augmentaria l’import total del deute
mantenint l’equilibri exposat.

Pressupostos
municipals
El pressupost municipal pel 2012 és un 25%
inferior al de l’any passat i es queda en
6.469.902 euros. L’agreujament de la crisi
econòmica i la delicada situació financera
de l’ajuntament així ho exigien.

En general, els pressupostos municipals són
austers i realistes, malgrat les dificultats que
ha trobat el govern per a fer encaixar recursos
i despeses. A partir d’ara se seguirà treballant
per a intentar aconseguir el màxim
d’ingressos possibles al marge del que està
pressupostat.

El pressupost 2012 no pot ser comparat par-
tida per partida amb els dels exercicis ante-
riors ja que al 2012 les codificacions de les
partides s’ha fet amb més detall i perquè, a

diferencia dels anteriors, les codificacions
del 2012 s’han fet ajustades al que prescriu
l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals vigent.

Nou pàrquing municipal 
al Pla de Can Naps
L’ajuntament ha arribat a un acord amb
els propietaris  del terreny del Pla de
Can Naps situat davant de l’escola, per
adequar-lo i poder-lo fer servir com a
aparcament. Es tracta d’una zona on
s’hi acumulen molts automòbils a les
hores d’entrada i sortida de les escoles
L’Alzina i la Sagrera. Amb aquest con-
veni,  sense cost econòmic per
l’ajuntament, es pretén regular millor
la circulació  i guanyar en seguretat i
comoditat pels veïns.

Per fi han acabat les obres d’arranja-
ment del riu Tenes.

Un procés que va començar fa gairebé
vuit anys, recent estrenat el govern de
PSC i I-ERC, i com a rel de començar
els tràmits de redacció del nou POUM,
sortia a la llum la llei 2/2002 d’Urba-
nisme,  què delimitava les zones inun-
dables properes a les lleres dels rius
i rieres  i, on malauradament, resulta-
ven afectats els barris més propers al
Riu Tenes.

Ha estat un procés dur, tant per als veïns
que estaven afectats, com per a l’antic
govern que havia de garantir la segure-
tat, lidiant amb l’ACA, i respectant les
posicions dels ciutadans i ciutadanes
que patien per les seves vivendes.

No vam comptar llavors amb el suport
de CIU i PP, tot i que ara s’enorgulleixen
tant del resultat que l’expliquen, fins
i tot, a TV3. Es torna a entreveure
aquesta actitud de la dreta del país:
quan ho fan els altres tot està mal fet,
però quan ho fem nosaltres  és una
gran idea. Si la seva oposició hagués
estat responsable, no tindríem res a
dir; però, quan mirem al passat i veiem
que tot l’afer del riu va ésser utilitzat
per CIU d’una manera partidista,
només per crear conflicte en comptes
de solucions, no ens queda altre remei
que posar-nos les mans al cap.

Fins i tot, el dia 9 de febrer es va cele-
brar una jornada tècnica de les obres
de restauració i el nostre grup no hi va
estar convidat expre ssame nt. Una
mostra més del poc respecte que ens
tenen i de que els oferiments de parti-
cipació, consens i col·laboració son
totalment buits i sense contingut.  Son
estils de governar del passat que
pensàvem havien quedat enterrats, i
ens adonem que, en ple segle XXI, ho
continuen fent per decret i tothom
“mutis i a la gàbia”.

Fora política, cal dir que estem orgu-
llosos d’haver trobat una solució que
conciliés la seguretat amb les necessi-
tats dels veïns, després d’haver supor-
tat els incompliments econòmics i tèc-
nics i tots els despropòsits de l’ACA.

Ara Ja podem gaudir de nou del nostre
riu, de la seva fauna i de la seva flora,
ara que és més segur i fa molta patxoca.

El nostre poble té en el seu entorn
natural, i especialment en el riu Tenes
i el seu voltant, el seu patrimoni més
valuós.

Després d’haver estat  convertit, com
tants altres rius, en una claveguera a
cel obert, les depuradores i el control
dels abocaments, han permès que tor-
ni  a portar aigua neta i, que poc a poc,
s’hagin anat recuperant les formes de
vida aquàtica, com signe de la seva
recuperació ecològica.

No ha estat així amb la riba del riu. La
millora en la qualitat de les aigües no
ha anat en paral·lel amb la millora de
la ribera. La pressió urbanística, la
presència d’indústries i el desinterès
no ho han fet possible. Compaginar  els
criteris de preservació naturals i els
interessos  humans no sempre és sen-
zill. Són escasses les intervencions rea-
litzades amb criteris científics i
ecològics. L’obra que ha acabat  ho és,
és una intervenció que ha aconseguit
unir els interessos de les persones , la
seguretat especialment en aquest cas,
amb els ambientals,minimitzant
l’impacte i en alguns trossos  millorant
la preservació del medi. MALGRAT EL
PUNT D’INICI  QUE VA MARCAR LA
DECLARACIÓ D’ INUNDABILITAT s’ha
arribat a un final raonablement feliç.

Ara més que mai cal defensar i protegir
aquest valuós patrimoni natural que
suposa el riu i el seu entorn. Per això
proposem organitzar i tirar endavant
una entitat , plural e independent, el
GRUP DE DEFENSA DEL TENES, que ve-
tlli perquè s’apliquin  las mesures ne-
cessàries  per a la protecció i millora de
la qualitat del riu i del seu entorn, com-
paginant-ho amb el gaudi i la seguretat
de les persones.

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia

Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia

Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia

Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum  Isabel Valls – amb cita prèvia

Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Joan Iglesias – amb cita prèvia

Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de Medi Ambient

Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Núria Federico. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.

PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dmarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.

ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.
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Unificació de les oficines
municipals
El 2012 totes les oficines municipals queda-
ran unificades a la plaça de l’ajuntament. Al
final de l’any  passat ja es van fer alguns
canvis, com el trasllat dels Serveis Socials a
l’edifici on abans hi havia el Jutjat. Ara les
oficines judicials es troben al carrer Mestre
Joan Batlle just al costat de la biblioteca. La
regidoria de Medi Ambient també ha canviat
de local i ara es troba a l’antic Punt Jove.
D’altra  banda , s’estan duent a terme les
obres del que serà el nou Punt d’Informació
Juvenil a la plaça de l’ajuntament, a l’antic
local de les loteries. Està previst que molt
aviat la regidoria de Joventut i la regidoria
d’Esports puguin traslladar-se a aquest local
de manera que tots els serveis municipals
quedaran definitivament concentrats al cos-
tat de l’edifici principal de l’ajuntament.

www.santaeulaliaroncana.cat

Ja han començat les obres 
del gasoducte a Santa Eulàlia 
de Ronçana
La primera fase de les obres del gasoducte
ja està en marxa. Consisteix en la tala d’arbres
i la creació d’una pista forestal per poder-hi
treballar. Està previst que l’obra estigui aca-
bada a finals d’aquest any i, per tant, la nova
infraestructura podrà començar a donar ser-
vei a Santa Eulàlia a la primavera del 2014.
Amb motiu d’aquestes obres, el proper 12 de
març es tancarà provisionalment un tram del
Camí de la Rovira, per tant, l’accés al camp
de futbol es farà des de la carretera de Bar-
celona. Els camins alternatius quedaran de-
gudament senyalitzats.

Després que a mitjans de l’any 2011 el centre
ocupacional de la cooperativa ronçanenca
APINDEP es posés en marxa, el passat 28 de
gener es va celebrar la seva inauguració ofi-
cial. A l’acte hi van assistir el president de la
Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva
esposa, Helena Rakosnik; el conseller de Be-
nestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el
Delegat del Govern de la Generalitat, Salvador
Jorba; el president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, José Orive; diputats, alcaldes
i alcaldesses, així com l’alcalde de Santa
Eulàlia, Joaquim Brustenga, i altres regidors
del consistori. El president Mas va voler re-
conèixer l’empenta i la feina dels treballadors
i socis d’APINDEP i va assegurar que “quan
la societat catalana és capaç d’organitzar-se
i treballar junta, marca el to i el camí”. Per la
seva part l’alcalde Joaquim Brustenga va dir
que quan els somnis col·lectius es fonamenten
en la il·lusió, la determinació i l’esforç, solen
convertir-se en realitat, i que aquell acte
d’inauguració n’era un clar exemple.

El president de la Generalitat, Artur Mas, 
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Un cop acabada la inauguració, el president
Mas va voler visitar el consistori per a tenir
l’oportunitat d’intercanviar impressions amb
els càrrecs electes. Artur Mas va signar també
en el llibre d’honor de l’ajuntament.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana març de 2012
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Represa dels treballs del POUM

Finalment, després de que tots els partits polítics ho
portessin en els respectius programes electorals de les
tres últimes convocatòries, en aquest mandat es reprèn
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que
ha de substituir les antigues desfasades Normes Subsi-
diàries de Planejament, vigents des dels anys vuitanta.

El procés s’allargarà uns dos anys fins que s’obtingui
l’aprovació definitiva. L’equip redactor serà Interlands,
encapçalat per l’arquitecte Albert de Pablo, que coneix
molt bé el nostre poble i les seves problemàtiques ja que
va ser el seu equip el que van iniciar els treballs fins la
seva suspensió, l’any 2005.

Tot aquest període serà molt intens en feina i participació.
Des del govern municipal es vol que la societat civil s’hi
impliqui activament aportant suggeriments, mentre que
des del consistori seria bo que tots els grups municipals
fossin capaços de consensuar les seves propostes.

Recorregut del Servei de Mobilitat per a la Gent Gran

Remodelació de la rotonda de la
carretera de Barcelona
A la tardor de l’any passat es va arranjar la
rotonda del camí de la Creueta, a la carretera
de Barcelona. La renovació es va fer amb el
doble objectiu de salvar l’olivera que estava
malalta i instal·lar-hi la senyera, símbol de
que pertanyem a una terra i a un país obert
a tothom que hi vulgui ser. La seva inaugu-
ració, la Diada de l’Onze de Setembre, va ser
un acte solemne i a la vegada entranyable i
emocionant. La senyera hi onejarà tot l’any.

Projecte d’urbanització del barri
de la Font de Sant Joan

El 2010 la Generalitat de Catalunya va atorgar
a l’ajuntament una subvenció per a realitzar
un projecte de reurbanització integral del barri
de la Font de Sant Joan. Actualment
l’avantprojecte d’urbanització ja ha estat pre-
sentat a la comissió de seguiment dels veïns
del barri, així doncs l’equip redactor treballa
ara en el projecte executiu d’urbanització,
que es lliurarà a finals del mes de març. Aquest
inclou, una renovació total dels elements que
configuren l’espai urbà: paviments, vorades
mobiliari urbà, etc. a banda, es preveu la
creació de zones de descans amb la col·locació
de papereres i bancs acompanyats de la jar-
dineria adequada i la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública.

Un cop acabat el projecte executiu i avalua-
des les despeses que suposaria, els veïns
decidiran si s’executen les obres correspo-
nents. * El saldo real és -212.802,93 euros, però s'ha tingut en compte la disposició de la pòlissa de crèdit per import de 650.000,00 euros.
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Campanya de recollida de joguines
per Nadal

La regidoria de Benestar Social, Gent gran i
Família, amb la col·laboració de Càritas va
liderar la campanya de recollida de joguines
d’aquest Nadal amb la intenció de que cap
nen es quedés sense regals. Per a fer-la pos-
sible va ser imprescindible l’ajuda de 10 vo-
luntaris que van recollir i gestionar les joguines
rebudes, així com la participació d’una quin-
zena d’alumnes de l’Institut Vall del Tenes,
que també hi van col·laborar. L’ajuntament
els agraeix a tots la seva ajuda desinteressada.
També a Cladelles per cedir les joguines de
l’exposició del Mercat de Nadal.

En total van ser 25 nens i nenes de 0 a 11
anys els que van rebre els seus regals mit-
jançant la mediació de Càritas. Després de
llegir les cartes, els Reis d’Orient van repartir
els regals que els menuts havien demanat.
Ha estat especialmen t important  la feina
realitzada per Càritas de manera tan genero-
sa. Aquesta entitat ja fa molts anys que co-
l·labora en el poble amb actes similars i  és
de justícia reconèixer des d’aquest butlletí
la bona feina que duu a terme.

Més ajuts escolars per a les
famílies que ho necessiten
Enguany s’ha registrat un increment de de-
manda important respecte el curs anterior
en les sol·licituds d’ajuts per a finançar el
material i les sortides escolars dels infants
de Santa Eulàlia de Ronçana. De les prop de
90 sol·licitu ds rebudes l’any anterior, per
aquest curs 2011-2012 se n’han registrat més
de 120. Aquesta situació reflexa la dificultat
que estan passant moltes famílies del poble
per a poder fer front a les despeses a causa
de la crisi econòmica que patim. Per això
l’ajuntament ha incrementat les aportacions
per aquests conceptes. En total s’han conce-
dit 77 beques per a material escolar, el que
suposa 19 beques més que l’any passat.
L’aportació que s’ha fet per ajudar a aquestes
famílies ha experimentat un increment d’un
46,3% respecte l’any anterior, arribant així
als 5.050 euros en total.

Pel què fa a les beques menjador, se n’han
aprovat prop d’un 75% de la vuitantena de
sol·licituds rebudes. En total se n’han concedit
59, prop de la meitat més que l’any passat,
que van rebre aquesta prestació 41 famílies.

www.santaeulaliaroncana.cat

El passat mes de desembre es va celebrar
l’Assemblea Jove per a decidir en què
s’invertirien els 13.500 euros dels pressupos-
tos de joventut del 2012. Hi van participar
85 nois i noies d’entre 14 i 30 anys, que van
debatre per a decidir quines de les 26 pro-
postes rebudes serien les triades. Finalment
se’n van escollir 11 de la franja de 14 a 18
anys i 5 de la franja de 18 a 30.

Les accions es duran a terme al llarg de l’any
i cada un dels projectes estarà liderat per
una comissió integrada pels propis joves.
Aquests, conjuntament amb la regidoria de
Joventut, vetllaran per a que es realitzin les
activitats amb el pressupost assignat.

Tancament de la gossera comarcal
El passat 31 de desembre la gossera comarcal
va deixar de donar servei degut al seu elevat
cost, a la disminució de les subvencions
públiques i al degoteig constant de retirada
de diferents ajuntaments. Tot plegat ha por-
tat a la insostenibilitat econòmica i al seu
inevitable tancament.

Davant aquesta circumstància , tenint en
compte que la gossera donava servei a Santa
Eulàlia de Ronçana, cal advertir més que mai
de la necessitat de que els ciutadans i ciuta-
danes facin una tinença responsable dels seus
animals de companyia. Tot i així l’ajuntament
hi segueix treballant. L’any 2011 la protectora
d’animals ARBRA va recollir a Santa Eulàlia
23 gossos abandonats o perduts. La interven-
ció d’aquesta associació ha estat molt impor-
tant pel què fa a recollida i adopció d’aquests
animals, feina que es valora molt positivament
des de l’ajuntament. És per això que s’està
treballant des de la regidoria de Sanitat per
poder signar amb l’ARBRA un conveni de co-
l·laboració que substitueixi el que fins ara
prestava la gossera comarcal.

Ja fa un any que es va posar en funcionament
la nova biblioteca, un destacat equipament
cultural situat al carrer Mestre Joan Batlle.
Després d’aquests primers mesos d’experièn-
cia ja es tenen algunes dades que ens mostren
com la població santaeulalienca l’utilitza:

Visites:
mitjana diària de 153

Préstec:
mitjana diària de 58
total de 5832

Curs escolar 2011-2012
Amb l’arribada del nou curs algunes escoles
introdueixen novetats en els seus equipa-
ment o el funcionament del centre. És el cas
de l’Escola Ronçana, que va obrir una línia
nova de P3 i per això l’ajuntament va adequar
l’edifici. En concret es va arranjar una aula
per rebre el nou grup i una altre espai dedicat
a la psicomotricitat.

Pel què fa a les escoles bressol, La Font del
Rieral ha obert un nou espai per a pares i
mares, es tracta d’uns sopars-tertúlia que
celebren el segon dijous del mes. Un grup on
pares, mares i educadores parlen de diferents
aspectes relacionats amb els infants mentre
sopen. Escola Bressol l’Alzina dedica un altre
espai a la família, en aquest cas l’Espai Nadó.
És una activitat quinquennal que es realitza
durant el mati de 10 a 2/4 de 12 i és gratuïta.

Aquestes dues escoles també desenvolupen
conjuntament el projecte Escola de Pares i
Mares. L’Escola organitza un seguit de xerra-
des, tallers, etc. per a famílies amb infants
d’entre 0 i 3 anys amb l’objectiu de donar un
cop de mà en la criança i educació dels infants.

merç Actiu que va comptar amb el recolza-
ment de l’ajuntament. En total vans ser dos
dies plens d’activitats, des de les visites a
les masies més emblemàtiques del municipi
fins a dinars a base de productes de proxi-
mitat que van omplir els restaurants que els
oferien. La resposta del públic va ser molt
àmplia i va fer lluir encara més la gran qualitat
de les cites programades. La nit del dissabte
es va oferir un concert a la masia de Can
Brustenga a càrrec de l’escola de Música de
la Vall del Tenes.

Un altre projecte de l’associació en què par-
ticipa l’ajuntament  és la nova Targeta de
Fidelització per a clients del comerç local.
Tothom que ho desitgi pot demanar la seva
targeta gratuïtament a qualsevol dels 25
comerços de l’associació que s’han adherit
a la iniciativa. El funcionament és senzill, un
cop la targeta és donada d’alta, el client ha
de presentar-la quan faci qualsevol compra
als establiments  adherits  i per cada euro
gastat, el seu compte s’incrementa en un
punt que després pot bescanviar per des-
comptes en els imports d’altres compres.

II edició de la Fira del Tomàquet
del Vallès
El dia 3 i 17 de setembre es va celebrar, amb
molt d’èxit, la segona Fira del Tomàquet,
organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental i amb el suport de l’ajuntament. En
aquesta edició hi van participar vint paradis-
tes d’hortalises i productes agrolimentaris,
amb una gran afluència de públic. Unes cinc-
centes persones en cada una de les jornades.
La fira d’enguany ha servit per consolidar-
la, convertint-la en un referent comarcal.

L’ajuntament prepara la reedició
de la Guia Comercial
Des de la regidoria de Foment de l’Activitat
Econòmica es prepara la reedició actualitzada
de la guia comercial que servirà per a
conèixer totes les empreses i comerços del
poble. Per aconseguir que sigui el màxim
d’acurada possible es demana a empreses
i comerços la seva col·laboració. Els que ho
desitgin  podran inserir-hi els seus anuncis
per a aparèixer de la manera més destacada
o convenient pel seu negoci. Per a fer-ho els
interessats ja poden contactar amb la corres-
ponent regidoria.

Primer any de funcionament
de la Biblioteca

Nous usuaris amb carnet:
mitjana mensual de 68
total de 1103

A més de les activitats que acull la biblioteca
també n’organitza de pròpies, és el cas del
Club de Lectura, una iniciativa amb tant d’èxit
que s’ha desdoblat en dos grups per a facili-
tar la participació dels lectors. En la mateixa
línia de foment de la lectura la biblioteca
organitza sessions de nit al jardí, trobades
que barregen la literatura amb el plaer de la
música en directe.

Els més menuts també tenen el seu espai amb
l’Hora del Conte, sessions amb narradors de
contes professionals i voluntaris especialistes.
La biblioteca també col·labora amb els centres
d’ensenyament del poble amb visites
periòdiques pels alumnes i cursos d’usuari
per acostar el servei als més joves. La relació
amb l’Institut va més enllà, ja que alguns
estudiants ofereixen de manera voluntària el
seu temps per a impartir les classes del curs
d’informàtica per a la gent gran, cosa que ha
possibilitat la formació de més d’una vintena
de persones d’aquest col·lectiu en el camp
de les noves tecnologies.

Nova associació d’empresaris al
polígon de Can Magre

El dia 28 de juny 2011 es va crear l’Associació
d’Empresaris i Propietaris del Polígon
d’Activitat Econòmica de Can Magre, amb un
total de vint-i-dos socis adherits. L’ajunta-
ment forma part de la Junta com a propietari
de dues parcel·les del polígon.

L’associació es va crear amb la intenció de
treballar plegats per disposar d’unes instal·la-
cions i uns serveis que millorin la zona i
facilitin l’activitat. Per això l’ajuntament va
aconse guir fer realitat una reivindicació
històrica dels propietaris i empresaris del
polígon: la instal·lació en terrenys municipals
d’una antena de telefonia mòbil, en aquest
cas de Vodafone, que ajudarà a solucionar
el greu problema de cobertura que hi havia
fins ara.

Més enllà d’això s’està elaborant un conveni
de col·laboració amb l’associació per concre-
tar les accions que s’intentaran dur a terme
durant aquest any 2012.

Les noves edicions del Calendari
i l’Anuari Municipal ja són a totes
les cases
L’Ajuntament de Santa Eulàlia, des de la
regidoria de Comunicació, segueix apostant
per l’edició d’aquestes dues publicacions
per a fer-les arribar a totes les cases del
municipi. Enguany, l’Anuari Municipal  ha
arribat a la seva 49 edició, el que significa
que aquest 2012 farà mig segle que el poble
disposa d’aquesta eina informativa i de co-
hesió que resum l’activitat del consistori i
de les associacions del poble durant tot l’any.

Pel què fa al calendari, un cop més s’aposta
per la participació de veïns il·lustres per a la
seva confecció. Enguany ha estat el professor
Lluís Galobart qui ha fet la tria literària que
hi apareix. El tema que dóna títol a aquesta
novena edició és Llengua i Paisatge, en al·lu-
sió a la importància de la defensa del català
com a símbol d’identitat i cultura del territori.
Les imatges han anat a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica de Santa Eulàlia que un any més
han treballat per aquest projecte desinteres-
sadament. Pel què fa al seu finançament,
l’ajuntament agraeix a les empreses patroci-
nadores la seva col·laboració per a fer pos-
sible que el calendari arribi a les llars san-
taeulalienques sense cost pels veïns.

Pressupostos participatius pel 2012

Canvi de gestió als equipaments
esportius de Pinedes del  Castellet
Des de l’1 de febrer la gestió de les instal·la-
cions esportives de Pinedes del Castellet
està transferida a un nou gestor que
s’encarrega del funcionament de tots els
equipaments, encara que el propietari se-
gueix sent l’ajuntament. Per tant, tots els
tràmits referents a les activitats i gaudi de
les instal·lacions es faran directament allà.
El bar de Pinedes del Castellet també passa
a ser gestionat pel nou concessionari.

Això és fruit del resultat d’un concurs públic
al que es varen presentar diversos interessats.
Fins el mes de juliol les activitats programades
no patiran cap modificació, mantenint els
horaris i condicions actuals pels usuaris.
Aquest canvi ha de representar una millora
en la qualitat del servei i en l’oferta d’activitats.

a debat
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no, ha
atret les mirades d’experts en la millora
del paisatge i la restauració fluvial. A
finals de novembre van visitar les obres
un grup d’experts europeus especialis-
tes en la utilització de tècniques de
bioenginyeria, aquests van valorar molt
positivament els treballs, destacant tan
el fet de la utilització d’aquestes tècni-
ques com l’abast de les obres (4,8 km).

És ben evident que Indepe ndents-
Esquerra ha tingut un paper ben impor-
tant en tot el procés i, des de l’inici, va
arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen d’una
manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui  la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats amb
el nostre ajuntament. No pot ser i, per
això, el grup d’Esquerra al Parlament
de Catalunya ja va presentar una pro-
posta de resolució en què el Parlament
de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incloure en els pressupostos
de l’any 2011 una dotació pressupos-
tària de 675.432 euros per a donar com-
pliment al conveni signat el 2 de nov-
embre de 2010 entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i l’ajun tamen t de Santa
Eulàlia de Ronçana sobre actuacions
previstes al Pla de millora hidràulica i
ambiental al riu Tenes. Estem parlant
de molts diners promesos que ara, una
vegada enllestides les obres, han de
ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèix er la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossible
que hi hagi abocaments incontrolats o
que es faci mal ús d’una part del poble
sensible i necessària. Perquè tan impor-
tant era millorar el Tenes com que es-
devingui un focus de lleure, coneixe-
ment i gaudi per a tothom.

el medi ambient i bioenginyeria.

• Plantació d’arbres i  arbustos
autòctons.

• Finalment la construcció de un pas-
seig fluvial, que ningú creia que es pu-
gés portar a terme i sense cap cost pel
nostre poble.

Nosaltres sempre varem votar en contra
dels projectes faraònics que l’antic go-
vern proposava als veïns de les zones
afectad es perquè creiem que el que
s’havia de fer era el que ara hem fet,
que ha estat simplement util itzar el
“sentit comú”.

Des de l’equip de govern volem donar
les gràcies a l’empresa Barnasfalt i a
l’empresa Jardipi que han portat les
obres a bon port. També al Consorci
del Besòs per la seva aportació
econòmica i tècnica i sobretot a l’equip
de tècnics de l’ajuntament, que han
estat en tot moment a l’altura de les
circumstàncies.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Independents-Esquerra quan
vam arribar al govern del poble, i el
procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant
la qualitat natural i de riquesa faunística
i vegetal,  no és vist com un risc per la
població. A més, els barris vora del riu
tenen un Pla d’emergència per crescu-
des del riu i les actuacions de millora
de la capacitat hidràulica executades
fan dir que, com s’havia pactat, cap
parcel·la serà afectada per les actuacio-
ns projectades. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i Santa
Eulàlia de Ronçana va ser una de les
apostes d’Indepen-dents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació actual
ha esdeveningut llarg i no exempt de
problemes. Amb tot, calia afrontar una
situació que, sobretot, exigia capacitat
de negociació i audàcia. El resultat de
tot plegat, ara, és evident: Santa Eulàlia
de Ronçana té un riu que, conservant la
qualitat natural i de riquesa faunística i
vegetal,  no és vist com un risc per la
població. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució de bona
part del projecte ha tornat a posar al
nostre poble al mapa del món o, si més
no, ha atret les mirades d’experts en
la millora del paisatge i la restauració
fluvial.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot ser
que l’administració es desentengui dels
acords pactats amb el nostre ajunta-
ment. No pot ser i, per això, el grup
d’Esquerra al Parlament de Catalunya ja
va presentar una proposta de resolució
en què el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a incloure en
els pressupostos de l’any 2011 una do-
tació pressupostària de 675.432 euros
per a donar compliment al conveni signat
el 2 de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia. Estem parlant de molts
diners promesos que ara, una vegada
enllestides les obres, han de ser una
realitat.

L’altre gran repte afecta tota la població:
tota la canalla, joves, adults i gent gran
han de conèixer i reconèixer la nova rea-
litat del riu Tenes. Ens ho hem de fer
nostre i, per tant, farà falta que persones
i entitats del poble col·laborin en mante-
nir el riu Tenes fent impossible que hi
hagi abocaments incontrolats o que es
faci mal ús d’una part del poble sensible
i necessària. Perquè tan important era
millorar el Tenes com que esdevingui un
focus de lleure, coneixement i gaudi per
a tothom.

Aposta i repte

El retrobament entre el riu Tenes i San-
ta Eulàlia de Ronçana va ser una de
les apostes d’Independents-Esquerra
quan vam arribar al govern del poble,
i el procés per arribar a la situació ac-
tual ha esdeveningut llarg i no exempt
de problemes. Amb tot, calia afrontar
una situació que, sobretot, exigia ca-
pacitat de negociació i audàcia. El re-
sultat de tot plegat, ara, és evident:
Santa Eulàlia de Ronçana té un riu que,
conservant la qualitat natural i de ri-
quesa faunística i vegetal,  no és vist
com un risc per la població. A més, els
barris vora del riu tenen un Pla
d’emergència per crescudes del riu i
les actuacions de millora de la capaci-
tat hidràulica executades fan dir que,
com s’havia pactat, cap parcel·la serà
afectada per les actuacions projecta-
des. Ens n’hem de felicitar.

El projecte i les obres les va adjudicar
el govern d’Independents-Esquerra i
ara, tot i que en el seu moment CiU no
hi va votar a favor, l’execució d’aquest
projecte ha tornat a posar al nostre
poble al mapa del món o, si més no,
ha atret les mirades d’experts en la
millora del paisatge i la restauració
fluvial. A finals de novembre van visitar
les obres un grup d’experts europeus
especialistes en la utilització de tècni-
ques de bioenginyeria, aquests van
valorar molt positivament els treballs,
destacant tan el fet de la utilització
d’aquestes tècniques com l’abast de
les obres (4,8 km).

És ben evident que Independents-
Esquerra ha tingut un paper ben im-
portant en tot el procés i, des de l’inici,
va arriscar per poder aconseguir el que
ara ja és una realitat: el nou riu Tenes
al seu pas pel nostre poble ha deixat
de ser una amenaça i s’ha convertit en
un punt de confluència en què el lleure,
la natura i barri es complementen
d’una manera harmònica.

Com sempre, però, hi ha encara reptes
que ens cal assumir. El primer és acon-
seguir que el finançament pactat amb
l’administració es faci efectiu: no pot
ser, per crua que sigui la situació
econòmica general, que l’administració
es desentengui dels acords pactats
amb el nostre ajuntament. No pot ser
i, per això, el grup d’Esquerra al Parla-
ment de Catalunya ja va presentar una
proposta de resolució en què el Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a incloure en els pressu-
postos de l’any 2011 una dotació pres-
supostària de 675.432 euros per a do-
nar compliment al conveni signat el 2
de novembre de 2010 entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, i l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana sobre actua-
cions previstes al Pla de millora hidràu-
lica i ambiental al riu Tenes. Estem
parlant de molts diners promesos que
ara, una vegada enllestides les obres,
han de ser una realitat.

L’altre gran repte afecta tota la pobla-
ció: tota la canalla, joves, adults i gent
gran han de conèixer i reconèixer la
nova realitat del riu Tenes. Ens ho hem
de fer nostre i, per tant, farà falta que
persones i entitats del poble col·laborin
en mantenir el riu Tenes fent impossi-
ble que hi hagi abocaments incontro-
lats o que es faci mal ús d’una part del
poble sensible i necessària. Perquè
tan important era millorar el Tenes com
que esdevingui un focus de lleure, co-
neixement i gaudi per a tothom.

En la línia d’engegar propostes que aportin
un valor afegit, la regidoria de Cultura orga-
nitza el 1r Cicle de Música Clàssica a Santa

Eulaliana, 1r Cicle de Concerts de Música
Clàssica de Santa Eulàlia de Ronçana

L'equip de Canal SET
a l'acte de celebració
dels 20 anys de la
televisió local

Els Reis Mags van
acollir a tots els nens
que van voler acostar-
se personalment a
donar-los la carta

Aquest vehícle fa les
dues rutes els dimarts
i el dijous al matí

El ple del consistori durant la sessió d'aprovació dels pressupostos municipals.

L'11 de setembre de
2011 s'hissà per
primera vegada la
senyera de la rotonda,
que hi onejarà durant
tot l'any

La pista forestal que s'ha fet al poble per a poder
desenvolupar les obres del gasoducte

Artur Mas a la seva
visita al consistori

amb tots els regidors
de govern i l'Alcalde,

Joaquim Brustenga

L'Alcalde exposa
algunes de les dades
durant la presentació
dels resultat de
l'auditoria externa

Durant la jornada els
assistents van poder
visitar les masies i
conèixer les seves
particularitats

Les noves edicions
del calendari i
l'anuari local

El temps va respectar
la fira del tomàquet i

molta gent s'hi va
acostar per gaudir

dels seus productes

El Club de Lectura de
la Biblioteca s'ha
desdoblat per l'èxit
d'assitència

La nova aula de P3
de l'Escola Ronçana

Enguany més
alumnes s'han

beneficiat de les
beques menjador

El Quartet Diletto
Musical durant el
primer concert del
cicle Eulaliana

Des de la Regidoria de Cultura es busca dotar al
poble d’una oferta que cobreixi un ampli ventall
d’aspectes culturals. Per això, aquest curs ha
endegat un programa que abasta des del cinema
fins a l’arquitectura, passant per l’art, el teatre,
la música... A més s’han incorporat noves
propostes de cursos periòdics a l’oferta ja existent.

Una de les noves propostes és el cicle “Cone-
guem Barcelona” una iniciativa que busca
acostar la capital del Principat de Catalunya als
santaeulaliencs i santaeulalienques perquè en
descobreixin el patrimoni artístic i històric.

Pel què fa al cinema, han començat dos cicles
que en destaquen dos aspectes diferents. D’una
banda hi ha el Cicle de Cinema Anglès, que inclou
pel·lícules de qualitat reconeguda. Una altra

bona tria és la que ofereix el Cicle de Cinema
Familiar que es projecta també a La Fàbrica.

El teatre també es vol fer arribar als més petits
de cada casa i per això s’aposta per les sessions
de teatre infantil també al Centre Cívic La Fàbrica.
Aquest espai acull igualment altres activitats
pels grans, com és el cas dels balls de saló, una
activitat amb gran èxit d’assistència.

I al calendari d’activitats del poble hi trobem una
iniciativa diferent que continua amb força
desprès de l’experiència de l’any passat, són les
xerrades sobre plantes remeieres que es fan
periòdicament als jardins del CAP.

Per a més informació sobre aquestes activitats
podeu consultar la pàgina web de l’ajuntament:
www.santaeulaliaroncana.cat.

Cultura per tots els gustos

Eulàlia sota el nom Eulaliana. Es tracta d’una
iniciativa en la que participa l’Escola de
Música de la Vall del Tenes i que pretén acos-
tar aquesta modalitat musical tant al públic
especialitzat, com a aquell que estigui inte-
ressat en descobrir-la. Per això s’han progra-
mat quatre concerts els divendres de cada
15 dies, des del 17 de febrer, que es va cele-
brar el primer amb gran afluència de públic.

Després de cada concert els assistents tenen
l’oportunitat de prendre una copa de cava
en companyia dels músics per a poder inter-
canviar impressions, experiències i opinions
sobre música clàssica.


