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REPARACIÓ EN MARXA

S’aprova el pressupost municipal ‘17 p. 4 i 5

L’Ajuntament ja treballa en la definició dels plecs de clàusules
per dur a terme la reparació parcial de l’equipament municipal
situat a l’Avinguda Josep Tarradellas. A finals de febrer,
el consistori va arribar a un acord amb els advocats de
l’arquitecte i l’arquitecte tècnic que van redactar i dirigir el
projecte de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, evitant
així la celebració d’un judici, i percebent a canvi 240.000
euros. Aquests diners permetran dur a terme les reformes
necessàries, mitjançant la licitació d’un concurs públic, per tal
que una empresa es faci càrrec de la redacció del projecte i de
1
l’execució de la primera fase de les obres.

Situació dels boscos al
poble de Santa Eulàlia

p. 6

Entrevista a la tècnica d’Educació,
Imma Cabot p. 8 i 9
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L’AJUNTAMENT PERCEP 240.000 €
PER REPARAR L’ANTIGA ESCOLA
BRESSOL LA FONT DEL RIERAL
Es durà a terme una licitació per redactar el projecte i
l’execució de la primera fase de les obres
A mitjans de febrer, l’Ajuntament de Santa Eulàlia va arribar a un acord amb
els advocats de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic que van redactar i dirigir el
projecte de l’antiga escola bressol La Font del Rieral, per tal d’evitar anar a
judici, previst inicialment pel passat 20 de febrer. L’acord va permetre que el
consistori percebés 240.000 euros de les asseguradores, que van acceptar
pagar el 100% del valor assegurat. L’acord va comptar amb el beneplàcit de
tots els grups municipals de l’Ajuntament, que van veure amb bons ulls la
possibilitat de posar fi a una problemàtica que s’ha allargat durant més de 5
anys.
A dia d’avui, el consistori ja s’ha posat a treballar en la definició dels plecs de
clàusules per tal que es puguin dur a terme les reformes que siguin necessàries
per deixar l’edifici situat al barri del Rieral en condicions adequades. Està
previst que cap a l’estiu es liciti un concurs públic per la redacció del projecte
i de l’execució de la primera fase de les obres.
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93.844.91.66
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Aspecte del pati de l’escola bressol La Font

Telèfon per a la
recollida de trastos
L’Ajuntament de Santa Eulàlia recorda que
els trastos s’han de dur a la Deixalleria Municipal o fer servir el servei gratuït de recollida a domicili trucant al 93 840 23 30.

Un cop duta a terme la reparació de l’edifici, l’Ajuntament s’haurà de plantejar
quin ús cal donar-li per tal de cobrir necessitats del poble i aprofitar-lo com a
equipament municipal.
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OBRES I SERVEIS

Quina problemàtica té l’actual edifici?
La construcció de l’escola bressol La Font del Rieral va finalitzar
l’any 2010, en un projecte que prioritzava ser el màxim
respectuós amb l’entorn, per tal de causar el mínim impacte
ambiental i de consum energètic. Això va suposar l’aplicació de
tecnologies tradicionals combinat amb un disseny bioclimàtic,
destacant-ne diverses cobertes enjardinades amb vegetació
autòctona. A finals del 2012 l’Ajuntament va dur a terme
diverses inspeccions visuals a l’escola bressol, detectant
deficiències a la coberta, a l’interior i a les façanes de l’edifici.
El problema més destacat i visible va ser la filtració d’aigua
pluvial a través de la coberta, com a conseqüència de la fallada
del sistema d’impermeabilització.

Una de les cúpules per on es filtra l’aigua de pluja

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSORCI DEL BESÒS
PEL COL·LECTOR DEL TORRENT DE LES TRES PEDRES

El Torrent de les Tres Pedres

CAMÍ DE VIANANTS SANTA EULÀLIA - LLIÇÀ D’AMUNT:
DESPRÉS DE L’ESTIU COMENÇARAN LES OBRES
Durant el mes de setembre o octubre s’iniciaran les
esperades obres per connectar Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt a través d’un camí de vianants
de 703 metres de llargada i 2,5 d’amplada. Cal recordar que les obres tindran una durada aproximada d’uns 5 mesos i el cost total serà d’uns 688.000
euros, essent la Diputació de Barcelona qui aporti
el 90% del total, i l’Ajuntament de Santa Eulàlia el
10% restant.

Zona per on passarà el futur camí de vianants

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

El proper mes de juny se celebrarà un ple extraordinari on es durà a aprovació el conveni amb el Consorci Besòs Tordera, per a la gestió i execució de les
obres del col·lector definitiu del Torrent de les Tres
Pedres. La Diputació de Barcelona subvencionarà
aquests treballs valorats en 1.090.000,40 euros, que
serviran per reconduir les aigües residuals dels barris
de La Primavera, els Ametllers, Can Met, Can Maset
i el Camí de la Serra.
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 ARRIBA
ALS 9 MILIONS D’EUROS
Vots a favor de Poble Unit, I-ERC, PDeCAT i ICV-EUiA i abstenció del PSC

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

L’Ajuntament de Santa Eulàlia va aprovar el pressupost
municipal per al 2017 durant el ple extraordinari celebrat
el passat 4 de maig a la Sala Pau Casals de la Biblioteca.
Un pressupost valorat en 9.072.799,93 euros, fet que suposa un augment del 14,57% respecte el del 2016.
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farà en l’enllumenat municipal en zones com el camí de
la Rovira (95.000 euros), el camí dels Ametllers (25.000
euros), el camí de la Serra (15.000 euros) o la Font de
Sant Cristòfol (15.000 euros).

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables de PoLa regidora d’Economia, Montse Torras, va explicar que ble Unit (5), I-ERC (4), PDeCAT (2) i ICV-EUiA (1), i l’abstenció del PSC (1). L’alcalde Francesc Bonet va remarcar el
dins de la partida d’ingressos, els corrents
to continuista del pressupost 2017 respecte
augmentaven un 3,17%, arribant fins als
Les inversions
el del 2016, prioritzant conceptes com el
229.000 euros, dels quals 240.000 eren de
benestar social, la participació ciutadana,
la sentència favorable de l’escola bressol La
del pressupost
sanejament del deute, la mobilitat local
Font del Rieral. Torras també va destacar
municipal per al el
i el manteniment dels carrers. El regidor
l’augment de les transferències de capital,
que pujaven un 110% gràcies a la subven- 2017 augmenten d’I-ERC, Pere Cabot, va senyalar que el seu
ció de la Diputació de Barcelona per a la un 79%, superant partit hagués fet un pressupost diferent en
alguns aspectes, però que havien prioritzat
construcció del Torrent de les Tres Pedres.
els 2 milions
la projecció que podia donar aquest en els
Un altre fet destacable dins d’aquest capítol
d’euros
propers anys. “Després de 6 anys, creiem
d’ingressos és el préstec de 170.000 euros,
que el govern actual ha fet un canvi de tensense interessos, que la Diputació li ha concedit a l’Ajuntament gràcies a haver baixat la ràtio d’en- dència i ho valorem”, va matissar. Cabot va remarcar com
una prioritat la necessitat que l’edifici de l’escola bressol
deutament per sota del 60%, tal i com estableix la llei.
La Font del Rieral “no es deteriori més”. El regidor del
En el capítol de despeses, Torras va explicar que aquestes PDeCAT, Esteve Aymà, va subratllar el fet que un 70%
havien augmentat un 4,71%, arribant fins els 6.185.000 de les inversions siguin subvencionades per organismes
euros. Destaquen les despeses en béns corrents i serveis, externs a l’Ajuntament. També va voler dedicar-li temps a
que pugen un 8,26%, fent èmfasi en mantenir el clave- la situació de l’escola bressol La Font del Rieral, recalcant
gueram municipal, la conservació d’edificis i el subminis- que la baixa natalitat obligava a dedicar els esforços a
trament elèctric.
fer de l’edifici un centre de dia per a la gent gran. “Ara
Pel que fa a les inversions, Torras va destacar que aquestes mateix tenim 1.242 persones, un 17,25% de la població,
havien augmentat un 79%, arribant fins els 2.034.753,20 major de 65 anys. La previsió és que en els propers 8 anys
euros. Les grans inversions per aquest 2017 seran la cons- s’incrementi en unes 800 persones, fent que aquest edifitrucció del col·lector definitiu del Torrent de les Tres Pe- ci, tal i com ja vam anunciar al nostre programa electoral,
dres (1.090.000,40 euros), les reformes de l’escola bres- s’hagi de destinar a usos per a la gent gran”, va recalcar
sol La Font del Rieral (240.000 euros), la pavimentació del Aymà. El regidor del PDeCAT també va emplaçar l’actual
camí de vianants de la Deixalleria i la zona urbana de Can govern a pavimentar, de cara al 2018, el recinte exterior
Torras (128.000 euros) o la construcció del camí de via- de La Fàbrica donada la gran quantitat de persones que
nants entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt (89.807,12 eu- passen per allí cada dia. La regidora d’ICV-EUiA, Elvira
ros). Torras també va voler fer menció a la inversió que es Mas, va justificar el vot de la seva formació fent esment
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que el pressupost 2017 era “just”, realçant el fet que poble i la necessària integració del barris, el fet de no
es dediquin partides a serveis bàsics com l’enllumenat, fer referència al sanejament financer de la hisenda local
l’educació i els serveis socials. Per últim, el regidor del i de no fer esment d’ampliar la cobertura de Canal Set
PSC, Abraham Requena, va centrar la seva
per arribar a tots els barris. Referent a tots
abstenció sobre 3 eixos. En un primer, el
aquests temes, Francesc Bonet va explicar
“Aprovar un
per què de l’abstenció, el regidor socialisque el pressupost municipal havia augmenpressupost amb tat la despesa en benestar social en 39.000
ta va justificar-ho al·ludint a la tardança
d’aquests, havent passat 5 mesos de l’ac- 12 de 13 regidors, euros, que el govern apostava per polítiques
tual any per poder executar-lo. Requena va
socials i que s’invertirien 5.000 euros en col·
demostra que
demanar a l’actual govern la necessitat de
locar noves antenes a Canal Set per arribar
és bo” afirma
formar una majoria de govern “sigui amb
a totes les llars del poble. Bonet, a més a
Francesc Bonet
qui sigui”. El regidor socialista també va al·
més, va voler puntualitzar que “presentar
ludir l’acord signat l’any 2016 entre ambun pressupost al maig no vol dir que sigui
dós partits, en el qual “ells havien complert i Poble Unit més dolent que fer-ho al gener. No tenim una majoria,
no”. El segon eix, enfocat en el recent pacte signat en- però aprovar un pressupost amb 12 sobre 13 regidors
tre Poble Unit i I-ERC, Requena el va qualificar “d’acord demostra que aquest és un bon pressupost”.
d’intencions”, el qual no havia tingut temps d’estudiar-se
“ja que fa 4 dies que l’hem conegut a través de la pàgiPer veure més detalladament el Pressupost
na web municipal”. El tercer i últim eix, Requena el va
2017, accedeix al següent codi QR
enfocar reclamant més atenció als ciutadans en situació
de perill d’exclusió social, les desigualtats territorials del

POBLE UNIT I I-ERC ACORDEN UN PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER SANTA EULÀLIA
El passat 27 d’abril, els grups municipals de Poble Unit i
I-ERC van signar un pla d’actuació municipal per Santa Eulàlia. L’alcalde Francesc Bonet va explicar que els dos partits
ja portaven 8 mesos treballant en el document, tenint en
compte que el model de poble que defensaven era molt
similar. L’acord, no obstant, no suposa l’entrada dels republicans al govern. El regidor d’I-ERC, Ramon Vilageliu, va realçar que l’acord no era a curt termini, sinó que tenia mires
de futur. El document signat detalla 7 projectes i intencions
a desenvolupar durant els propers anys: participació, medi
ambient, mobilitat, ensenyament, promoció, serveis socials i
tecnologia. Tot, sota el factor de la confiança com a clau per
tirar endavant les línies mestres del que ha de ser el poble
del futur. El document signat està obert a que s’hi puguin
sumar altres grups municipals, on ICV-EUiA ja n’ha mostrat
la seva predisposició.

Els grups municipals de PU i I-ERC, durant la signatura de l’acord

En el següent codi QR pots accedir al document sencer del pla d’actuació municipal.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Obert a que s’hi sumin altres partits de l’oposició
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SITUACIÓ DELS BOSCOS A SANTA EULÀLIA
La ventada del 2014 va demostrar que la gestió dels boscos, la majoria de titularitat privada,
no era la correcta
La ventada que va patir Santa Eulàlia el desembre del 2014 va
provocar que molts boscos del municipi quedessin malmesos,
amb nombrosos pins blancs tombats o escapçats. Aquesta
acumulació de biomassa forestal ha suposat que, en mesos
de temperatures altes, el risc d’incendi hagi estat més elevat.
Cal tenir en compte, a més a més, que el pi blanc no va ser
una espècie tan present a Catalunya fins a finals del segle
XIX, on amb la plaga de la fil·loxera va anar colonitzant l’espai reservat a les vinyes i els conreus. Aquest fet va afectar de
ple a Santa Eulàlia, antigament rica en grans extensions de
terreny dedicades al negoci de la vinya, tal i com demostra la
foto situada a la capçalera superior d’aquesta pàgina.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Amb el pas del temps al llarg del segle XX, aquesta “invasió”
del pi blanc en els boscos no es va saber gestionar durant
anys, ja que la fusta va deixar de ser econòmicament rendible i els pins van créixer de forma desendreçada. Partint
de la base que la situació inicial no era bona, tot i que ho
semblés, l’Ajuntament considera que, arran de la ventada de
fa més de 2 anys, aquesta ha estat una bona oportunitat per
a l’extracció del pi blanc, permetent que arbres com l’alzina,
més resistent a les ventades i als incendis, agafin més protagonisme. A tot això cal sumar-li que la major part dels bos-
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Un camió retirant l’arbrat mort a Santa Eulàlia

cos del municipi són de titularitat privada, on els propietaris
són lliures de fer la gestió que creguin oportuna. No obstant,
l’Ajuntament ha estat fent seguiment d’aquesta extracció del
pi blanc per avisar, en el cas que hagués sigut necessari, als
agents rurals.
Entre tots hem de ser conscients que el paisatge no és quelcom estàtic i, igual que fa anys les vinyes i els conreus eren
part de la geografia de Santa Eulàlia, durant uns anys ho han
sigut uns boscos amb una gestió molt descontrolada. La ventada ens permetrà veure néixer, amb el pas del temps, un
altre tipus de bosc molt més resistent i heterogeni.

RECOLLIDES 110 TONES
DE DEIXALLES AL
TORRENT DE CAN JUST
Fins a un total de 110 tones de residus es van retirar el passat mes d’abril al torrent de Can Just, entre els barris de
Can Marquès i Can Sabater. Uns treballs que van suposar
un cost per a les arques municipals de 5.250 euros. Entre
els residus que es van extreure destaca un tren de rentat
de cotxes, televisors o joguines. Aquestes pràctiques estan
sancionades amb multes de fins a 600.000 euros i penes
de presó d’entre 6 mesos i 4 anys.

Un tren de rentat de cotxe, entre els residus extrets

BENESTAR SOCIAL

EL PROJECTE PORTA’M
COMPTA AMB 45
BENEFICIARIS EN ACTIU

LES BEQUES ESCOLARS I
EXTRAESCOLARS 2017-2018,
A PUNT

El servei ja ha realitzat més de 700
desplaçaments en 7 mesos

Beques menjador, de material i sortides
escolars i d’activitats esportives

Amb dades a 30 d’abril del 2017, el Projecte Porta’m ja compta amb 45 usuaris que fan ús del servei amb assiduïtat. Iniciat
l’octubre del 2016 amb la finalitat de donar resposta als problemes de mobilitat reduïda de la gent gran, el servei més utilitzat ha sigut el transport fins al CAP amb 266 sortides, seguit
de la farmàcia amb 131 i de la compra als comerços del poble
amb 77. S’han incorporat nous serveis com el transport al casal d’avis, amb 184 sortides, al podòleg, amb 12, i als tallers de
La Fàbrica per a gent gran, amb 32. En total, la furgoneta del
Porta’m ha realitzat 702 desplaçaments en 7 mesos.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia, durant el proper mes de juny,
obrirà el període per sol·licitar els ajuts de material i sortides
escolars i activitats esportives per al curs 2017-2018. Per al
curs 2016-2017 el consistori ha destinat un total de 23.852
euros en aquest tipus d’ajuts. En material escolar es van facilitar 10.500 euros, amb 157 ajuts atorgats i 29 de desestimats. En sortides escolars es van destinar 10.352 euros,
també amb 157 ajuts atorgats i 29 desestimats. En activitats
esportives es van donar 3.000 euros, amb 30 ajuts atorgats
i 46 desestimats. Referent a les beques menjador, que depenen del Consell Comarcal del Vallès Oriental, les sol·licituds
ja estan disponibles a la web de l’Ajuntament i es poden
presentar als Serveis Socials fins al dia 26 de maig.

La furgoneta del projecte Porta’m durant un dels seus serveis

EUFEMIA CABALLERO
COMPLEIX 100 ANYS
La santaeulalienca Eufemia Caballero, del barri del Rieral, va complir el passat 20 de febrer 100 anys. Caballero
va rebre la visita de l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc
Bonet, i de la Regidora de Benestar Social, Anna Montes, que li van fer entrega de la Medalla Centenària de
la Generalitat. Amb aquest aniversari, ja són 3 les àvies
centenàries que hi ha al poble de Santa Eulàlia.

Menjador de l’escola La Sagrera

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Si vols veure totes les dades detallades
del Porta’m, accedeix al següent codi QR.
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EDUCACIÓ - L’ENTREVISTA

“El rellançament del projecte Pep i Laia permetrà, a través
del debat i el consens, definir accions educatives per dur a
terme a Santa Eulàlia”
Entrevista a la tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, Imma Cabot

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Quines tasques es duen a terme
des de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament?
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Són competència nostra la gestió de
l’escola bressol municipal, el manteniment, la neteja i la consergeria de les
escoles de primària. Per altra banda, hi
ha tota una sèrie de projectes educatius
de col·laboració. Com a tall d’exemple, a l’institut estem donant suport
al projecte “Nou Tenes”, facilitant un
primer contacte entre els alumnes i el
món laboral. Als grups de secundària
també els facilitem material didàctic
del riu Tenes. A les escoles de primària
estem fent un projecte d’acompanyament d’anglès oral pels alumnes de 6è.
A l’escola bressol vetllem per un correcte traspàs d’aquests infants a P3, on
es consensuen formes de treballar per
tal que l’infant es pugui adaptar millor
al canvi. Tanmateix, seguim promovent
el projecte Lexcit, que es coordina juntament amb la Biblioteca i la psicòloga
municipal per tal de potenciar la lectura entre els infants.

catius diferents, igual de bons, on les
famílies poden escollir.
Les preinscripcions escolars 20172018 han baixat respecte l’any passat un 17%, tenint en compte que
el curs 2016-2017 van augmentar
un 15%. Quins són els factors que
expliquen aquesta nova davallada?
La principal causa de la davallada és la
baixa natalitat com a conseqüència de
la crisis econòmica que hem patit, i seguim patint. A mesura que passin els
anys, espero que aquesta tendència a
la baixa es reverteixi.
És l’única causa?
Jo crec que sí. No crec que el nivell de
les escoles hagi baixat, sinó al contrari,
han millorat. Si tenim en compte els
números dels diferents municipis veïns,
tots es troben en la mateixa situació
que Santa Eulàlia.

El municipi disposa de 4 centres
educatius públics, cap de privat.
Per què és important apostar per
aquest model d’educació?

Els dos centres d’educació infantil
han baixat també les seves preinscripcions. Tot sembla indicar que
l’escola Ronçana tornarà a perdre
una línia de P3, mantenint una, i
que l’escola La Sagrera en mantindrà dues. Preocupen aquestes dades?

Santa Eulàlia és un poble petit, i l’educació pública és una forma de donar i
garantir un servei a totes les famílies i
als infants. Per sort tenim dues escoles públiques, amb dos projectes edu-

S’ha de ser positiu, i hem de mirar per
què en una escola hi ha una línia i a
l’altra dues. Tots dos centres es mouen
entre 16 i 17 infants de P3 a cada aula.
S’hauria d’estudiar si una de les causes

és perquè hi ha més infants a una zona
del poble o a l’altra. El lloc d’emplaçament és important però, insisteixo, els
projectes educatius són igual de bons i
tenen els mateixos objectius.
Quina creus que hauria de ser la
funció de l’antiga escola bressol La
Font del Rieral?
Aquest és un tema molt delicat per
tots els antecedents que hi ha hagut.
Penso que el que s’hauria de fer, primer de tot, es veure quines necessitats
d’espais té el poble i quina resposta
pot donar aquest edifici. Hem de tenir
en compte que aquesta escola va ser
construïda amb un perfil molt concret,
pels infants de 0 a 3 anys. És una valoració que s’ha de fer a nivell de poble.
Què suposarà el traspàs de l’institut, actualment competència de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes,
a mans de la Generalitat?
L’institut de Santa Eulàlia va néixer l’any
1980 amb la intenció de donar servei
als quatre municipis de la Vall del Tenes. En el moment que Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall i Bigues ja disposen del seu
propi institut, és lògic que Santa Eulàlia
també tingui el seu. El traspàs a mans
de la Generalitat ens permetrà tenir
accés a certs recursos que en aquest
moment no tenim.
El proper 10 de juny, en un acte a La
Fàbrica, la Regidoria d’Educació re-

EDUCACIÓ - L’ENTREVISTA

llançarà el Projecte Pep i Laia. Quin
és l’objectiu?

Durant aquest acte també es presentaran els resultats d’una diagnosi educativa elaborada per la
Diputació. Què n’espereu?
Això ens permetrà obtenir una radiografia a nivell educatiu del poble de
Santa Eulàlia. Sabrem, entre altres indicadors, el nombre d’alumnes escolaritzats, el tant per cent d’absentisme
i de fracàs escolar, etc. A partir d’aquí
sabrem quines accions cal dur a terme
per millorar-ho.
Educativament parlant, com t’agradaria que fos Santa Eulàlia?
Que hi hagi una bona relació i col·laboració entre les escoles, com poden
ser sortides conjuntes o projectes que
es puguin unificar. També desitjo que
el rellançament del projecte Pep i Laia
sigui la matriu d’on surtin totes les activitats i millores a fer a nivell educatiu.

Un referent:

l’ex ministre Wert, per no
seguir tot el que ell deia
Un bon tècnic de
l’Ajuntament ha de...

saber empatitzar

Santa Eulàlia en una
paraula:

tranquil·la

Un lloc del poble on t’hi
passaries hores:

el barri de la Sagrera
Una afició:

el patchwork

LES PREINSCRIPCIONS
ESCOLARS 2017-2018
BAIXEN UN 17%
Les preinscripcions dels diferents centres educatius de Santa Eulàlia baixen un
17% respecte a l’any passat. Les xifres que més destaquen són a l’escola Ronçana, que passa de 32 a 16 preinscripcions per a P3, mentre que a la Sagrera,
en el mateix curs, ho fa de 47 a 37. L’institut ha rebut 102 sol·licituds per a 1r
d’ESO, mentre que l’escola bressol l’Alzina compta amb 23 preinscripcions, 11
d’aquestes pel servei de la Petita Alzina.

PREINSCRIPCIONS
Centre

2016
2017

2017
2018

%

Escola bressol l'Alzina

27*

23*

-15%

Escola Ronçana

36

19

-47%

Escola La Sagrera

57

46

-19%

Institut La Vall del Tenes**

119

110

-8%

TOTAL

239

198

-17%

* Xifres comptant el nou servei de la Petita Alzina
** Sense comptar les preinscripcions a Batxillerat i Cicle Formatiu (del 16 al 24 de maig)

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

El Projecte Educatiu de Poble (PEP) es
va engegar fa uns 10 anys i per motius
polítics es va deixar de fer. El govern actual torna a apostar-hi, i el Pep i Laia és
un projecte que entén l’educació com
un procés constant d’aprenentatge, no
només a l’escola, sinó també com un
conjunt d’impactes i relacions socials
que conflueixen en formar una persona. Per tant, el projecte intenta que a
partir de la participació de la comunitat
educativa, i no educativa, es puguin
donar unes línies de treball per dur a
terme diverses accions educatives. Això
es farà a partir d’una sèrie de tallers
on es demanarà l’opinió dels diferents
participants, generant debat, per tal
d’arribar a acords i dur a terme les accions que s’acordin.
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MIRACLE SALA GUANYA EL
CERTAMEN DE RELAT BREU

SANTA EULÀLIA ESTIMA
LA MÚSICA

La 8a edició del concurs literari compta amb la
participació de 50 obres

Èxit del 6è cicle de Música Clàssica Eulaliana i
de la 4a Festa de l’Acordió

El passat 5 de maig la Biblioteca va acollir el 8è Certamen
Literari de Relat Breu, que va deixar com a guanyadora
l’escriptora de Santa Maria d’Oló, Miracle Sala, amb l’obra
Haikús al tren. El segon lloc va ser per la Roser Blàzquez, de
Moià, amb el text Roig de sang i cireres i el tercer per l’Anna
Oliveras, de Centelles, amb el relat Gota de nit. Els escrits
d’enguany van haver de guardar relació amb la proposta
Roig cirera, roig intens com a homenatge al 25è aniversari
de la mort de l’escriptora barcelonina Montserrat Roig. El
certamen va comptar enguany amb un total de 50 obres
presentades. Al vespre va tenir lloc el sopar literari, que va
comptar amb 110 comensals, i on el TNT va amenitzar la
vetllada amb la representació de la farsa El Retaule del Flautista.

El 6è Cicle de Música Clàssica, més conegut com a Eulaliana, va oferir 4 concerts repartits entre els mesos de febrer i
març. Van actuar a la sala Pau Casals de la Biblioteca grups
com Sona Barcelona, Gossman-Them Duo, Egara Saxofon
Quartet i el Cor de Cambra de Granollers. Quatre concerts
d’alçada que va fer que un total de 331 persones passessin
per aquest 6è cicle de concerts. Unes actuacions que, igual
que en l’anterior edició, va comptar amb teloners de luxe
gràcies als alumnes de l’Escola de Música La Vall del Tenes
i Da Capo educació musical. L’altre esdeveniment musical
que va ser acollit amb entusiasme va ser la 4a Festa de
l’Acordió, on el passat mes de gener 7 acordionistes vinguts
d’arreu de Catalunya van omplir la Sala Muriel Casals de La
Fàbrica amb 150 persones.

D’esquerra a dreta: Sala, Blàzquez i Oliveras

L’Egara Saxofon Quartet, durant el seu concert a la Biblioteca

EL SANTAEULALIENC EDUARD
SOLA, PREMI GAUDÍ
El guionista santaeulalienc Eduard Sola, juntament amb
l’equip del llargmetratge “Ebre, del bressol a la batalla”,
van ser premiats en la 9a edició dels Premis Gaudí. El
film va ser guardonat com a millor pel·lícula per a televisió, on també figuraven com a finalistes “Fassman, l’increïble home radar”, “La Xirgu” i “Laia”. Enhorabona!

Eduard Sola, segon per l’esquera, amb el premi Gaudí

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

LA FAMÍLIA RONÇANA ARRIBA A SANTA EULÀLIA
L’Ajuntament donarà a conèixer els resultats del quadern
de debat familiar el proper 10 de juny
El passat mes de març, la Regidoria de Participació Ciutadana va fer arribar a totes les llars de Santa Eulàlia el quadern de debat familiar per tal de conèixer de primera mà les
opinions dels ciutadans i ciutadanes, i posteriorment dur a
terme una diagnosi del municipi. El quadern contenia una
quarantena de preguntes sobre diversos àmbits com mobilitat, convivència, educació, comunicació, medi ambient,
salut, cultura o esports. Els encarregats de liderar aquesta
iniciativa són els Ronçana, una família de súper herois fictícia que pretén fer de Santa Eulàlia un poble millor.

conèixer en una presentació oberta al públic el dissabte 10
de juny, a les 10 del matí, a La Fàbrica. Tanmateix, totes les
llars del municipi rebran a casa seva, en dies posteriors a la
presentació, els resultats d’aquesta diagnosi.

Un total de 430 llars van acabar omplint el quadern de debat familiar, el que suposa un 12% de la població, tenint en
compte que es va repartir entre els 3.485 domicilis que hi
ha al municipi. L’empresa sociològica i de mercats Ceres ha
sigut l’encarregada de fer l’extracció de dades i la posterior
interpretació. Els resultats d’aquesta diagnosi es donaran a

Presentació del Quadern de debat familiar

CAMPANYA CONTRA L’ABOCAMENT
INCONTROLAT DE TRASTOS

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Aprofitant l’arribada de la família Ronçana a Santa Eulàlia, aquests súper herois també s’implicaran en diversos projectes del municipi. El primer ha sigut per conscienciar de la importància de no deixar els trastos al lloc on no correspon. Des de la Regidoria de Medi Ambient,
cada cop que hi hagi un abocament incontrolat de residus, s’hi enganxarà un adhesiu per
advertir que no s’està fent el correcte. En aquest mes i mig que dura la campanya, s’han
comptabilitzat una cinquantena d’abocaments il·legals.
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LLIGATS A LA TERRA

CREIX EL TOT SEGONA MÀ

La 8a edició de la Fira de la Pagesia ven
4.000 unitats de planter on line

Nova ubicació al carrer Mare de Déu de la
Salut, al costat de la plaça Onze de Setembre

Santa Eulàlia aposta pels productes de proximitat tal i com va
quedar demostrat en la darrera Fira Lliga’t a la Terra, que el
passat 22 d’abril va arribar a la seva 8a edició. Unes 800 persones van acostar-se fins a La Fàbrica, on no va faltar el Mercat
del Planter, que enguany va batre rècords en la venta on line,
on a través de 150 comandes se’n van distribuir 4.000 unitats
(3.000 més que l’any passat). En total la Fira va vendre 14.000
unitats de planter, majoritàriament de varietats antigues de
tomàquets. La Fira també va comptar amb 20 parades que
va vendre productes de quilòmetre 0, visites a l’Hort de l’Espelt ubicat al Moli d’en Vendrell, tallers pràctics i familiars,
un dinar popular i la presentació del llibre Varietats locals de
tomàquet del Vallès Oriental.

El Mercat Tot Segona Mà, que se celebra 4 cops l’any, presenta com a principal novetat, des d’inicis d’aquest 2017, el
canvi d’ubicació. El carrer Mare de Déu de la Salut, al costat
de la plaça Onze de Setembre, acull aquest mercat que pretén
donar una segona oportunitat a aquells objectes que a priori
semblen en desús. Les pràctiques més habituals són la compravenda i l’intercanvi d’objectes, on el més venut és roba,
llibres, estris de la llar i joguines. En la darrera edició, celebrada
el 9 d’abril, van oferir els seus productes una vintena de parades. La Regidoria de Promoció Econòmica també va instal·lar
un inflable per a que els més petits poguessin passar un matí
més agradable. La propera cita ja té dia i hora: serà el diumenge 9 de juliol, de 9 del matí a 2 del migdia.

La Fira Lliga’t a la Terra va vendre 4.000 unitats de planter on line

El Mercat Tot Segona Mà va a l’alça

NOVA EDICIÓ DE LA GUIA
COMERCIAL I EMPRESARIAL
L’Ajuntament ja està treballant en l’edició d’una nova guia
empresarial i comercial de Santa Eulàlia. L’última edició
data del juny del 2013, i des de l’Ajuntament s’ha cregut
oportú l’actualització d’una guia que pretén ser un instrument eficaç al servei del ciutadà per tal que pugui conèixer
de primera mà els comerços i les empreses del poble. La
guia es distribuirà de forma gratuïta després de l’estiu.

La guia comercial i empresarial s’actualitzarà

EL SOTS 21 MASCULÍ A I EL
JÚNIOR DEL CEB RONÇANA,
CAMPIONS DE LLIGA

EL 2N MEMORIAL PERE
VILARDEBÒ REUNEIX 400
CICLISTES

L’Aleví C de futbol, també amb opcions
d’aconseguir el títol

Guillem Garcia, en júniors, i Mathieu Deleyen,
en cadets, els campions

El Sots 21 Masculí A del Club Escola de Bàsquet Ronçana es
va proclamar campió de Lliga el passat 30 d’abril al vèncer
a casa al Castellar per 65 a 46. L’equip entrenat per Adrià
Castejón ha completat una magnífica temporada amb un
balanç de 20 victòries i només 4 derrotes. Els santaeulaliencs disputaran a finals d’aquest mes de maig les fases finals del Campionat de Catalunya. L’altre equip del club que
s’ha alçat amb el títol és el Júnior, dirigit per Hilari Ponce.
En futbol, l’Aleví C del Club Esportiu Santa Eulàlia, entrenat
per Javi López, lluitarà fins al final la Lliga en unes últimes
jornades molt diputades amb el Llinars.

La 2a edició del Memorial Pere Vilardebò va servir per a que
el poble de Santa Eulàlia acollís 400 ciclistes durant la matinal del 26 de febrer. Corredors vinguts d’arreu de Catalunya, Espanya i França, repartits en 27 equips, van oferir un
espectacle per diferents pobles del Vallès Oriental. En categoria júnior el vencedor va ser el català Guillem Garcia, de
l’equip Bicis Esteve de Vic, completant els 78 quilòmetres
de recorregut en 2 hores, 4 minuts i 27 segons. En cadets,
la victòria va ser pel francès Mathieu Deleyen, del conjunt
Culture Velo, completant els 50 quilòmetres en 1 hora, 29
minuts i 1 segon.

L’equip Júnior, campió de Lliga

Un moment de la cursa del 2n Memorial Pere Vilardebò

ÈXIT DEL CLUB D’ESCACS VALL DEL TENES
El club d’escacs del nostre poble està d’enhorabona. A
principis d’abril, dins del Campionat de Catalunya per
equips, l’equip A va aconseguir l’ascens a Preferent,
i l’equip C a Segona. Dues molt bones notícies que se
sumen al bon paper fet al Campionat de Catalunya per
edats: el Josep Navajas va ser sots campió de Catalunya
en categoria sub-12, l’Arnau González 7è en sub-12 i
l’Antoni Navajas 7è en sub-10. Tots tres aniran al Campionat d’Espanya. Felicitats!

Integrants del Club d’Escacs Vall del Tenes

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
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QUIN ÚS CAL DONAR A L’EDIFICI DE
OPINIÓ

RESUM DELS PLENS
Ple ordinari del 26 de gener del
2017

Ple ordinari del 30 de març del
2017

Ple ordinari del 4 de maig del
2017

Aprovació de la delegació del servei
de recollida de residus municipals al
Consorci per a la gestió de residus
del Vallès Oriental.

Ple ordinari del 30 de març del
2017: Aprovació de la moció per
l’acollida immediata a Catalunya
de persones refugiades i migrants,
presentada per I-ERC.

Aprovació del pressupost 2017
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i del seu organisme
autònom Set Comunicació.

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

Votacions

Votacions

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

PU 5 a favor
I-ERC 4 a favor
PDeCAT 2 a favor
PSC 1 abstenció
ICV-EUiA 1 a favor

L’edifici de l’antiga escola bressol la Font del Rieral va ser innovador pel que fa a disseny i sostenibilitat,
guanyant el Premi ENDESA 2010 a la construcció no residencial més sostenible. Malauradament, al cap de
pocs anys de la seva construcció en van sorgir uns danys estructurals que n’impossibilitaven el seu ús. Amb
el procés judicial obert contra aquests danys, a l’edifici no s’hi podia dur a terme cap tipus d’actuació per
a millorar-ne les condicions.
A dia d’avui hi ha acord entre les parts, s’ha aconseguit la indemnització per a la reparació de l’edifici i el pressupost municipal
per a l’exercici 2017 s’ha aprovat. El següent pas és treure a concurs la licitació del projecte i executar la reparació dels danys
estructurals de l’edifici.
Un dels reptes de la legislatura per a Poble Unit és debatre quin ús es farà de l’edifici un cop reparat. Malgrat ser un edifici
construït per a ser una escola bressol, l’actual situació socioeconòmica ens porta a afirmar que podria tenir també un altre ús
diferent del plantejat inicialment.
Des de l’agrupació estem convençuts que l’edifici pot esdevenir un nou equipament a la disposició de les necessitats del
municipi, per poder cobrir mancances detectades. No ens tanquem a cap proposta: equipament per a entitats, espai educatiu i
un llarg etcètera. Creiem oportú considerar també la possibilitat que l’espai sigui polivalent, compatibilitzant diverses activitats
en un mateix espai.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Caldrà valorar, doncs, quines necessitats del municipi s’adapten millor a l’estructura i disseny de l’edifici.
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El curs 2009-2010, amb el govern d’Ind-ERC i PSC a l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
es posava en funcionament l’escola bressol “La Font del Rieral”. Es va començar amb 45
infants fins a 3 anys i en el curs següent ja n’eren 55. En finalitzar el curs 2012, el govern de
l’ajuntament format aleshores per CiU-PP, anuncia que tanca l’escola unilateralment, sense
haver-ne parlat amb la comunitat educativa (pares i mares, mestres i Consell Escolar Municipal) ni haver fet cap intent de pacte raonat amb cap
altre grup municipal. Amb aquesta decisió deixaven sense feina 8 educadores, 2 cuineres i, a més, els 61 infants que es van preinscriure pel curs
2012-2013 es quedaven sense escola. Encara més: a mitjan del mes d’agost del 2013 surt publicat en el BOPB un conveni entre el Departament
d’Ensenyament i l’ajuntament que desafecta l’edifici de l’Escola bressol de manera indefinida, és a dir, deixa d’estar adscrit (per voluntat del govern del
moment) al servei municipal d’educació. D’altra banda, el lamentable i arbitrari tancament unilateral de l’Escola Bressol va generar una alarma pública
totalment estalviable que, fins i tot, va significar una desmesurada i vergonyosa actuació de l’escamot antiavalots dels Mossos d’esquadra contra una
manifestació a la sortida del Ple municipal que va aprovar el tancament de l’Escola, amb la total oposició dels representants d’Ind-ERC. Arran de tot
això, el novembre del 2012, pares, mares, mestres i gent del poble es van constituir en l’anomenada “Associació Vida a la Font”, amb l’objectiu que
l’edifici de l’escola bressol, en un futur, tornés a funcionar com a escola bressol, que és pel que va ser creat i concebut. Paral·lelament, i observades ja
inicialment diverses deficiències estructurals en l’edifici, s’inicia un procés per arranjar-les que fructifiquen recentment en un acord amb les companyies
assegurades del col·legi d’arquitectes i aparelladors, i que comporten un acord segons el qual l’ajuntament rep 240.000 € per a la reparació de
l’edifici. Ara, després de tot aquest procés, tan gratuït i forassenyat, tenim l’edifici de l’Escola Bressol tancat, ofert a les inclemències climàtiques i amb
la necessitat urgent de ser reparat. Per a Independents-ERC, doncs, cal que dediquem el màxim esforç en posar en funcionament l’Escola Bressol del
Rieral com a recurs municipal i públic, amb activitats educatives, artístiques, culturals i de formació d’acord amb les entitats i col·lectius del municipi al
qual, l’hem de retornar. A més, les actuacions relatives a l’arranjament arquitectònic i a l’estudi que indiqui els altres usos concrets de l’edifici s’iniciaran
sense dilacions i ens han de conduir a la solució urgent d’un capítol escruixidor i de difícil explicació raonada de la nostra història recent.

L’ANTIGA ESCOLA BRESSOL DEL RIERAL?
OPINIÓ

L’esmentat equipament municipal es va construir fa uns 8 anys i va ser finançat amb recursos públics, amb la
intencionalitat de disposar en el municipi de dues escoles bressol, una la que ens referim al Rieral i l’altra a la Sagrera.
Al principi va funcionar durant tres anys però degut a les circumstàncies que es van produir, per una banda la
disminució de naixements que ha portat a la situació de que amb l’escola L’Alzina és suficient per acollir tots els
nadons del nostre municipi que volen ser escolaritzats en aquesta etapa no obligatòria, fins i tot tenim un excedent
de places, i per altra banda, les greus patologies o deficiències constructives que pateix l’immoble que aquí ens porta causa, aquest ha restat
sense ús i deteriorant-se cada vegada més.
Durant l’etapa del Govern municipal de la legislatura anterior es va interposar, amb bon criteri, una demanda judicial demanant en el petitum
una “declaració de fer”, contra el constructor i la direcció facultativa de l’obra. Durant el procés, s’ha vist que el constructor estava en
situació de concurs de creditors, l’Aparellador en baixa definitiva per malaltia i l’Arquitecte, l’únic en actiu. A resultes d’aquesta situació, es
va considerar per part de totes les forces polítiques representades en el municipi i de comú acord, que el millor era obtenir de les respectives
mútues i abans de judici, els imports de les pòlisses de responsabilitat civil que disposaven els tècnics, assolint la xifra de 240.000 euros.
Aquest import, però, és insuficient per la reparació de l’edifici.
Ara que en el proper Ple Municipal hi va l’aprovació dels pressupostos municipals per l’any en curs, s’ha de decidir entre altres coses, com
s’inverteix aquesta partida, i això pot tenir dues opcions: o bé reparar en la part que es pugui l’edifici i donar-li el mateix ús, cosa del tot
innecessària perquè amb l’escola bressol L’Alzina es cobreixen sobradament les necessitats de les famílies del poble, o bé fer un estudi tècnic
econòmic per adaptar-lo a un ús alternatiu que tingui, evidentment, una finalitat social.
En el programa electoral del nostre grup ja vàrem proposar que l’edifici es destinés a Centre de Dia, i això no per un caprici, sinó perquè
analitzant la piràmide d’edats del nostre municipi, actualment 1.242 persones son majors de 65 anys, un 17,25 %, xifra que en els propers
vuit anys s’incrementarà en unes 850 persones més, i veient que les necessitats reals pels nadons amb l’escola Bressol de l’Alzina és més que
suficient, resta palès que una de les necessitats a cobrir a curt termini són poder donar suport a la gent gran.

Per poder parlar d’aquest tema, primer hauríem de conèixer quina és la proposta d’usos del govern
minoritari actual de Santa Eulàlia, doncs aquest és un edifici de titularitat municipal i per tant, serà
el govern el que proposarà quin ús en vol fer i llavors l’oposició ho podrà debatre’l, i si així ho volen,
incorporar el nostre criteri. Així ho va fer l’alcalde actual, quan formant part de l’anterior equip de
govern, va decidir donar suport a tancar una escola pública tan important com és l’escola bressol del
Rieral, que donava un servei de qualitat i ocupació pública als seus treballadors, en unes instal·lacions immillorables per als
infants del nostre poble.
No podrem debatre sobre quin ús ha de tenir l’escola, fins que no sapiguem que pensa fer-hi el govern minoritari actual,
i és que novament la falta d’un pla d’acció municipal, clar, concís i consensuat amb la majoria dels representants polítics
(dels veïns), posa en evidencia la fragilitat de l’actual govern minoritari. Serà l’actual govern, el que haurà de tractar
amb la Generalitat, si es decideix reobrir l’escola, si és que realment així ho vol la majoria. De moment, amb les darreres
informacions que tenim, no sembla clar que aquest govern aposti per una escola bressol pública.
Actualment només coneixem la necessitat del govern actual, de resoldre el conflicte judicial i la posterior voluntat,
compartida per tots, de reparar els desperfectes que s’han produït en aquest equipament municipal, tan important, fruit de
la deixadesa que va propiciar el tancament decretat per l’anterior equip de govern, per motius polítics i no pas per criteris
d’operativitat o de servei públic.

A Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens dol profundament haver de respondre aquesta
qüestió perquè sempre hem pensat que l’Escola Bressol La Font Del Rieral no s’hauria d’haver tancat
mai. Va ser un error monumental que ens ha costat un dineral i ha perjudicat econòmicament,
moralment i emocionalment moltíssimes veïnes i veïns del poble. Però el mal ja va estar fet i ara ens
cal esmenar-lo.

És cert que actualment la població de Santa Eulàlia potser no necessita dues escoles bressol i haurem de pensar entre totes i tots quin ús hem
de donar a un dels dos edificis.
Nosaltres pensem que la del Rieral hauria de ser la nostra escola bressol, i l’edifici de l’Alzina es podria utilitzar com a equipament cultural.
Però estaria bé comptar amb l’opinió de les treballadores i dels usuaris abans de prendre qualsevol decisió.
A Santa Eulàlia, com a la immensa majoria de poblacions de Catalunya, li manquen espais per a la cultura. Durant molts anys de governs de
dretes s’ha prioritzat la construcció d’equipaments esportius i s’ha menystingut el desenvolupament de la cultura al nostre país.
Al nostre poble tenim la sort de comptar amb dues escoles de música i una de dansa que estan fent una gran feina i tenint molts èxits. De
segur que molts dels alumnes que gaudeixen d’elles potser no estarien rebent aquesta formació artística si s’haguessin de desplaçar a altres
municipis.
El Centre Cívic La Fàbrica és del tot insuficient per tal d’oferir un servei suficient. Ens cal un nou edifici on poder oferir formació artística (arts
plàstiques, escèniques, fotografia...) i completar l’oferta actual de cursets i tallers de La Fàbrica. Necessitem un nou espai dedicat a la cultura.
Apropar la cultura als ciutadans és la major inversió que pot fer un poble.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Abans de parlar de quin ús s’ha de donar a l’edifici, urgeix la seva reparació; no entenem com és que les gestions per poder-ho fer s’han
dilatat tant en el temps. I, un cop reparat, és evident que ha de servir per a allò que va ser creat, per a una escola bressol.
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COMUNICACIÓ

SANTA EULÀLIA EN VERD

EL TORNAVEU EN FA 40
El butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana està d’aniversari
“Em plau presentar-vos Tornaveu, el nou butlletí municipal
que confiem que trobeu que acompleix bé la seva tasca com
a eina informativa de la vida municipal”. Amb aquestes paraules de l’ex alcalde Josep Uñó a l’editorial, naixia el mes
de desembre de l’any 2000 la revista Tornaveu. La portada
d’aquell número obria amb la 5a edició del Joc dels Colors
de la Festa Major d’estiu. També en portada, l’Ajuntament
condemnava el darrer assassinat d’ETA contra l’exministre
socialista i catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, Ernest Lluch. Ja en pàgines interiors, s’explicava que el
consistori volia obrir una pàgina web, que Canal Set feia 10
anys i que el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica es posava en
marxa. Que n’ha passat de temps, de tot això!
Disset anys després, el butlletí municipal arriba al seu número
40 amb el mateix objectiu pel qual va néixer: informar. Una
eina comunicativa que es distribueix per totes les llars del
municipi dues vegades a l’any (novembre i maig) i que pretén
arribar a tots i cadascun dels santaeulaliencs i santaeulalienques. El pas dels anys ha fet que, a la força, la revista s’hagi

vist obligada a renovar el seu disseny fins a tres vegades, tal
i com demostren les fotografies inferiors. Les noves tecnologies també han permès
que els últims números
de la revista aportin noves eines comunicatives
com els codis QR, que
ens permeten passar
de la revista a la xarxa
amb un sol clic.
Des d’aquestes línies volem felicitar
la revista Tornaveu
per arribar a una
xifra tan rodona
com són els 40 números, desitjant
que en compleixi
molts més.

Vols visualitzar
tots els Tornaveu
que s’han publicat
en format digital?
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ACCEDEIX AL
SEGÜENT CODI QR.
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Segueix-nos
Segueix-nos aa les
les xarxes
xarxes socials
socials

