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Les obres de remodelació de la capella de Sant Simplici ja
són una realitat. A finals del passat mes de febrer es va començar a retirar del seu interior el paviment i s’hi va afegir
una llosa de formigó per tal de deixar el seu terra ben anivellat per a posar-hi les noves tobes fetes a mà. Els canvis
més destacats, però, els trobem a l’exterior: s’hi ha construït
una vorera perimetral per tal d’evitar l’entrada d’humitats,
s’han reparat les esquerdes més visibles i s’ha instal·lat una
campana. Aquesta remodelació permet, doncs, mantenir en
bon estat la capella més emblemàtica d’època medieval del
poble de Santa Eulàlia.
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L’Ajuntament estrena nova web

L’Ajuntament, amb l’ajuda de la Diputació
de Barcelona, ha renovat la seva pàgina web
per tal que els seus usuaris puguin trobar allò
que busquen d’una forma molt més ràpida,
senzilla i clara. La interacció és un dels punts
forts del nou portal, on l’usuari adquireix
un rol molt més directe. No esperis més i descobreix-ne totes les novetats a: www.ser.cat

SKATEPARK, CAN COSTA, CAN
SABATER I CAMINS DE VIANANTS

L’Ajuntament duu a terme diverses obres a Santa Eulàlia
A part de Sant Simplici són altres les obres de remodelació que s’han dut a terme
a Santa Eulàlia en aquests darrers mesos. L’auge entre molts joves de la pràctica
de l’skate ha fet que l’Ajuntament hagi construït un Skatepark just al costat de
la pista descoberta del Pavelló Esportiu. S’han instal·lat diferents mòduls per tal
que els aficionats a aquest esport puguin gaudir-ne de forma totalment gratuïta
sempre que així ho vulguin.
Una altra obra que es durà a terme és la que uneix el camí de Can Costa fins a
Can Lluc. A l’antic camí de terra se li aplicarà un paviment asfàltic i es milloraran
els pendents per tal d’aconseguir evacuar l’aigua d’una forma més pràctica.
Una de les apostes de l’Ajuntament ha estat facilitar al màxim la mobilitat dels
seus ciutadans. És per això que des del barri dels Ametllers fins al camí de Can
Costa es construirà un camí de vianants per tal de donar més seguretat als
joves que van caminant cap a l’institut. Un altre nou pas de vianants és el que
connectarà els barris de Sant Isidre i la Campinya, i també el que unirà la passera
del Gual i el Pont Nou.
L’entrada a Can Sabater ja llueix des del passat mes de febrer un total de 13 nous
fanals repartits al llarg de 300 metres. Aquesta obra, realitzada directament per
l’Ajuntament, facilita molt la visió nocturna als usuaris d’aquesta zona.
Pel que fa la camp de futbol s’estan ultimant el detalls per començar de forma
imminent les obres de construcció d’una segona zona de dutxes, quatre porxos i
un bar amb terrassa exterior.

LES MULTES SEMAFÒRIQUES
S’INVERTEIXEN EN CARRERS
L’Ajuntament recapta un total de 117.927,52 euros
Tal i com s’havia promès des del consistori, els diners recaptats en multes
semafòriques s’han invertit en la millora d’alguns carrers de Santa Eulàlia. A
31 de gener de 2015, un any i tres mesos després de la implantació d’aquest
sistema, s’han recaptat 189.776’17 euros. Un cop descomptades les despeses
associades l’impacte net a les finances municipals ha estat de 117.927’52 euros.
Aquests diners han permès dur a terme les tasques de manteniment i parxejat
de diversos carrers dels barris de la Font d’Abril, els Ametllers, la Primavera, la
Sagrera o Mas Vendrell. En tots ells s’ha fet un enderroc del paviment, s’han
retirat les arrels dels pins (si ha estat necessari), s’ha fet la preparació de la
subbase i s’hi ha instal·lat un nou paviment de formigó o d’asfalt.
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Comunicació | Publicitat: 93.531.00.45 | Aquesta publicació no s’identifica necessàriament
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Joaquim Brustenga

Vicenç Fuertes,
regidoria de Festes

quimbrus

L’APUNT DEL REGIDOR

EDITORIAL

La regidoria de Festes, amb la finalitat de fer partícips, i a
l’hora aprofitar l’extens teixit associatiu que ja tenim arrelat
al nostre municipi, planifiquem les nostres festes comptant
amb la gratificant col·laboració i participació de la majoria
d’aquestes associacions.
Un dels motius, o més ben dit, el principal motiu que ens
enorgulleix i ens aporta la benzina necessària per continuar
treballant, és la gran participació de persones, entitats, associacions i comissions a les diferents festes del nostre poble.
Tots aquests col·lectius afegeixen a la seva feina interna hores interminables de reunions, planificació i execució dels diferents actes festius per tal que la resta de ciutadans puguin
gaudir. I això no té preu.
No vull començar a anomenar-les, ja que segur que em deixaria més d’una. El que sí que puc afirmar amb rotunditat
és que les tenim de tot tipus: esportives, culturals, juvenils
i també les comissions exclusivament destinades a la Festa
Major.
Precisament com a reconeixement a l’esforç, al treball, al
compromís, a la dedicació i a la il·lusió de tota aquesta gent,
m’he vist amb l’obligació moral de fer públic aquest sincer
agraïment. Sou els autèntics protagonistes de les Festes.

La rua del Carnestoltes passant pel centre del poble

Vicenç Fuertes
Regidoria de Festes

@

brustengaej@diba.cat

Estem a poques setmanes de complir-se els quatre anys des
de que ens vàrem fer càrrec del govern municipal gràcies a
la voluntat dels ciutadans, i amb aquesta perspectiva us puc
dir que ha estat un període apassionant. Teníem clar que la
política local implica voluntat de servei, sabent que es tracte
d’un compromís personal limitat en el temps, sense vocació
de fer-ne una professió.
Aquest mandat ha estat, sens dubte, el més difícil des de la
reinstauració de la democràcia. A les dificultats pròpies d’un
període de crisi profunda s’hi va afegir una preocupant situació econòmica a l’ajuntament. Tot plegat ens ha obligat a
prendre decisions doloroses però imprescindibles. Aquestes
decisions han estat compreses per la majoria dels ciutadans,
però a vegades també s’han utilitzat per una minoria amb
finalitats que res tenien a veure amb l’interès públic. Hem actuat sempre amb responsabilitat i això ens fa tenir la consciència tranquil·la. Després d’aquests quatre anys de decisions
complicades i de sacrificis col·lectius, podem dir que l’ajuntament ara comença a tenir bona salut. Això, i les ajudes de
la Diputació, ens permet en aquest últim tram del mandat
encarar algunes obres que no havíem pogut fer en els anys
anteriors, en que hem apostat per millorar l’ensenyament,
potenciar els actes culturals, vetllar pels interessos dels joves
i ajudar el que hem pogut als comerciants i industrials. Però
sobretot, durant aquests quatre anys ens hem preocupat
d’atendre les demandes socials cada cop més creixents.
Com he dit ara podem començar a fer algunes altres coses,
com la nova cafeteria del camp de futbol, els claveguerams
del Bonaire i de can Benet, la pista d’Skate, la restauració de
la capella de Sant Simplici, l’asfaltat del camí de Can Costa
i de can Lluc, els parxejats dels carrers de la Creu i de La Primavera, el dels carrers Vallbona, Valldaura i lateral de la carretera de Caldes, un pas de vianants al camí dels Ametllers,
un altre al camí que uneix La Campinya i Sant Cristòfol, i encara un tercer pas entre Sant Cristòfol i el pont nou, al barri
de la Riereta. L’enllumenat al vial d’entrada de can Sabater
i els dels carrers de la Vinya i Dr. Fleming. Mentrestant, hem
pogut aprovar un nou planejament urbanístic, hem creat i
consolidat el mercat setmanal, el mercat de 2a mà, la Festa
del pagès, hem aconseguit que es fessin les obres al pont de
can Baró...
Vull pensar que tot plegat fa un balanç positiu en benefici de
tots. Ens hi hem abocat durant els quatre anys amb l’esforç i
la il·lusió del primer dia.
Joaquim Brustenga i Etxauri
Alcalde
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URBANISME

EL POUM DEL FUTUR
L’alcalde Joaquim Brustenga desgrana com serà la Santa Eulàlia dels propers anys
Després d’una presentació tempestuosa l’any 2004 que va
ocupar titulars de diaris i notícies, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal va tenir una vida efímera que va durar
poc més d’un any ja que el govern de torn el va desar a
l’armari de forma indefinida. Finalment ha estat el govern
actual qui l’ha reactivat i el passat 29 de gener va superar
la revàlida de la darrera aprovació pel Ple, restant només el
tràmit de l’aprovació definitiva pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Les antigues Normes Subsidiàries amb les
que encara es regeix l’urbanisme al nostre
poble daten dels anys vuitanta i noranta i
es troben actualment del tot obsoletes,
desfasades, anacròniques malgrat les moltes modificacions que se‘ls hi ha anat fent
per intentar adaptar-les a la realitat canviant. D’aquí que des de la Conselleria ens
insistissin tant de que tramitéssim el POUM
d’una vegada.

l’únic que s’hi ha atrevit, en compliment no només d’una
promesa electoral sinó també per donar resposta a una
necessitat evident cada cop més palpable.

Alguns partits, malgrat figurar com un compromís en els
seus propis programes, han criticat l’actual govern per
haver-lo fet. Precisament ara, en època de poca activitat
urbanística, és quan s’ha pogut treballar amb més llibertat
i objectivitat, sense pressions de ningú. Per
Precisament ara, això el resultat ha estat bo i el nou planeurbanístic de Santa Eulàlia serà una
en època de poca jament
eina útil i efectiva.

activitat urbanística,
és quan s’ha
pogut treballar
amb més llibertat i
objectivitat, sense
pressions de ningú
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Els programes electorals de tots els partits polítics a Santa
Eulàlia de l’any 2003 incloïen redactar el POUM. Igualment
els programes electorals del 2007, i novament l’any 2011
ho tornaven a fer. Tal era el grau de preocupació generat
i l’interès dels polítics per resoldre aquest tema. Oportunitats per fer-ho n’hi ha hagut moltes al llarg d’aquests anys,
però voluntat sincera segurament poca. Aquest govern és

Es preveu un creixement molt moderat,
d’uns 2.500 habitants en vint anys. S’ha esborrat la reserva del Quart Cinturó que partia per la meitat el terme municipal. Seguint
les previsions del Pla Metropolità vigent, que
ens obliga, es dibuixa l’entrada al municipi
per un vial perpendicular a l’actual carretera
de Barcelona. Aquest vial, passant entre can
Juli i can Marquès, anirà a buscar pel sud el Quart Cinturó
al seu pas per Lliçà i per nord comunicarà amb la carretera
de l’Ametlla. D’aquesta manera tot el trànsit pesant dels
polígons industrials de can Magre i de Bigues deixaran de
transitar pel centre del poble i ho faran per aquesta via
alternativa. La carretera de Barcelona es convertirà, així,
més en un carrer que en una via de pas.
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Zona per on passarà la carretera que comunicarà Lliçà d’Amunt i l’Ametlla

URBANISME

Es creen tres sectors no delimitats. Aquesta denominació
vol dir que aquests sectors podran un dia aprofitar-se urbanísticament només si l’interès públic ho aconsella. Per
tant, no dependrà de la voluntat del propietari sinó de que
l’ajuntament del moment
Aquest POUM resol ho consideri necessari i es
la seguretat dels compleixin, a més a més, les
condicions de la delimitació.
barris propers al riu En cas contrari, seguirà com
davant d’avingudes zona no urbanitzable sense
extraordinàries i dret de cap indemnització a
favor del propietari precisaels habitatges en ment perquè el POUM no li
locals comercials reconeix cap dret urbanístic.
de darrera La Sala És el cas d’una franja del polígon de can Magre, de la zona
de La Verneda i de can Brustenga. Son falses, doncs, algunes notícies aparegudes en les que s’afirma que algun
d’aquests sectors es qualifica d’urbanitzable. Simplement
no és veritat.

la conformitat de l’ACA i de les conselleries de Medi Ambient i de Territori, ha estat, en gran part, gràcies a l’esforç i
tenacitat d’uns veïns que hi van dedicar moltes hores i que
mai van llençar la tovallola.
L’altre gran problema que hi havia era el de l’ús com a
habitatge d’una sèrie de locals al barri del Rieral. Aquests
locals no disposen de cèdula d’habitabilitat i per tant, els
seus ocupants estaven en fals. Aquest POUM ho soluciona
i tots aquests locals que per la seva superfície compleixin
amb el Decret d’Habitatge seran susceptibles d’un canvi
d’ús i es podran transformar en habitatges de ple dret,
amb les seves respectives cèdules d’habitabilitat.
Tenim doncs, per primera vegada a Santa Eulàlia, un Pla
d’Ordenació Urbanística adaptat a les necessitats actuals i
a les previsions futures. Una bona eina per l’Administració
local i una garantia pels ciutadans. La promesa que fa deu
anys tots els partits varen fer de redactar el POUM, els
polítics d’aquest govern l’han complert a la primera ocasió
que han tingut per decidir.

En el primer cas, els veïns dels barris del riu que varen haver de patir tant amb l’anunci de que amb aquell POUM
que s’iniciava fa deu anys es preveia l’enderroc d’uns 120
habitatges, ja poden estar tranquils. No hi haurà cap casa
enderrocada, ni tant sols s’afectarà cap porció de terreny.
Definitivament les seves cases i els seus terrenys s’han salvat, i amb les mesures estructurals i no estructurals previstes, es garanteix el pas de 200/225 m3 d’aigua per segon
en el lloc més estret, a can Sabater. D’aquesta manera
l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès un informe favorable en el que assumeix plenament la integritat de totes les
propietats. L’aprovació del POUM és una garantia d’aquest
acord. Sense el planejament aprovat tot seguia a l’aire,
però ara, per sort, ho tenim resolt. I és de justícia reconèixer que si entre tots hem pogut assolir aquest acord, amb
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El nou planejament que acabem d’aprovar resol definitivament dues problemàtiques antigues que havien creat gran
incertesa i molta preocupació. Es tracte de la seguretat
dels barris propers al riu davant d’avingudes extraordinàries i els habitatges en locals comercials de darrera La Sala.

La nova zona propietat de l’Ajuntament
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ECONOMIA

L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA APROVA UN
PRESSUPOST DE MÉS DE 8 MILIONS D’EUROS

Les inversions, que augmenten un 76%, es destinaran majoritàriament al manteniment
de les vies públiques i les xarxes de clavegueram
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar el
passat 11 de març un pressupost municipal per aquest 2015
de 8.009.292,04 euros, una xifra que significa un augment
del 6’33% respecte a l’exercici anterior. El pressupost es va
aprovar amb els vots a favor de CIU (6) i el partit No adscrit
(1), i amb els vots en contra d’I-ERC (3), PSC (2) i EUiA (1).
En la partida d’ingressos destaca el capítol de transferències
corrents que ascendeix a 2.401.126,47 euros (un 16’27%
més que el 2014). En aquest punt destaquen les subvencions de la Diputació de Barcelona en el suport a les polítiques d’ocupació local amb 102.545,85 euros i la de les
obres al centre ocupacional d’APINDEP amb 200.000 euros.
En la partida de despeses destaca l’augment en el capítol
d’inversions reals, que se situa en 1.128.395,84 euros (un

76,40% més que l’exercici anterior). Podem destacar els
161.318,36 euros per fer l’asfaltat al camí de Can Costa,
o els 212.000 euros per dur a terme les obres del camp de
futbol. Totes les inversions es financen amb recursos propis
i subvencions de capital, més una petita part amb contribucions especials, per tant no es genera nou endeutament pel
nostre municipi.
Un altre dels punts a destacar és la clara aposta de l’Ajuntament per prioritzar l’atenció de les persones més afectades
per la crisis. Les ajudes en acció social superen de llarg els
150.000 euros i destaca, com a novetat, una partida de
35.000 euros destinada a un programa d’aliments frescos
per la gent més necessitada. Pots consultar sencers els pressupostos 2015 entrant a la nostra pàgina web www.ser.cat

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
Capítol I: Impostos Directes

2015

DESPESES

26.019,00

16.222,00

42.241,00

Capítol III: Taxes i Preus
Públics

1.446.455,76

-183.578,49

1.262.877,27

Capítol IV: Transferències
Corrents

2.065.064,23

336.062,24

2.401.126,47

102.319,70

-23.669,34

78.650,36

Capítol V: Ingressos
Patrimonials
Operacions Corrents
Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Variació
234.370,50

Capítol II: Impostos
Indirectes
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2014
3.362.625,52

7.002.484,21

2015

99.835,25

2.647.378,70

2.683.035,18

261.058,63

2.944.093,81

Capítol III: Despeses de
Capital

294.110,14

-205.714,40

88.395,74

Capítol IV: Transferències
Corrents

306.512,46

268.599,70

575.112,16

379.406,91 7.381.891,12 Operacions Corrents

5.831.201,23

245.464,90

-245.464,90

Capítol VII: Transferències
de Capital

284.706,31

342.694,61

Operacions de Capital

530.171,21

97.229,71

7.532.655,42

Variació

2.547.543,45

Capítol VI: Alienació
d'Inversions Reals

OPERACIONS NO
FINANCERES

2014

3.596.996,02 Capítol I: Personal
Capítol II: Béns Corrents i
Serveis

0,00 Capítol VI: Inversions Reals
627.400,92

Capítol VII: Transferències
de Capital

627.400,92 Operacions de Capital

476.636,62 8.009.292,04

OPERACIONS NO
FINANCERES

423.779,17 6.254.980,40

639.695,08

488.700,76

1.128.395,84

38.827,94

-38.827,94

0,00

678.523,02

449.872,82 1.128.395,84

6.509.724,25

873.651,99 7.383.376,24

Capítol VIII: Actius Financers

0,00

0,00

0,00 Capítol VIII: Actius Financers

0,00

0,00

0,00

Capítol IX: Passius Financers

0,00

0,00

0,00 Capítol IX: Passius Financers

1.022.931,17

-397.015,37

625.915,80

0,00

OPERACIONS
0,00
FINANCERES

1.022.931,17 -397.015,37

625.915,80

OPERACIONS
FINANCERES
TOTAL

0,00
7.532.655,42

476.636,62 8.009.292,04

TOTAL 7.532.655,42

476.636,62 8.009.292,04

BENESTAR SOCIAL

CUIDANT DE LES PERSONES
El departament de Serveis Socials continua treballant amb l’objectiu
d’ajudar als més desafavorits
Des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia són diversos els projectes que s’han dut
a terme durant aquests últims mesos. Aquests són els més
destacats:

Diputació de Barcelona es distribuirà una targeta de prepagament que permetrà a les persones en situació de vulnerabilitat social comprar aliments frescos en establiments
normalitzats de proximitat.

• Reformes per millorar l’autonomia de la gent gran:
L’Ajuntament de Santa Eulàlia i la Diputació de Barcelona
han arranjat 5 habitatges de persones amb edat avançada
per tal de garantir-los l’accessibilitat, l’autonomia i una millor qualitat de vida. Les reformes han consistit en substituir
les banyeres per plats de dutxes i la posterior instal·lació
d’ajudes tècniques com cadires.

• Ajuts en materials i sortides escolars 14-15: L’Ajuntament
ha ampliat els ajuts en material i sortides escolars de les
escoles de públiques de primària i secundària del nostre poble per tal d’intentar que el màxim d’infants se’n puguin
beneficiar. La despesa del passat any 2014 va ser de 14.000
euros (7.000 euros d’ajuts en material escolar distribuït en
11 nens, i 7.000 euros d’ajuts en sortides escolars que han
permès que 135 nens puguin gaudir-les). Està previst que la
nova convocatòria pel curs 15-16 estigui disponible durant
el segon semestre d’aquest any.

• Targeta moneder per evitar estigmatitzar la pobresa: Amb
la posada en marxa d’aquest projecte promogut per la

Tipologia
dels ajuts

Nombre
d’ajuts

Alimentació

Nombre d’usuaris/àries
beneficiaris

• Ajuts en urgència social: Davant la situació d’urgència
social que vivim actualment, l’Ajuntament de Santa Eulàlia
s’encarrega d’atorgar diferents prestacions d’urgència per
atendre les necessitats bàsiques de les persones. En el passat any 2014 es van destinar 13.276,66 euros per ajudar a
un total de 300 persones del nostre poble.

Obligacions
reconegudes
i/o despesa
de l’ens local

H

D

Entregues
mensuals

115

111

5.056,33 €

Habitatge

6

7

4

1.197,93 €

Subministraments

10

21

21

2.582,11 €

Atenció
sanitària

2

1

1

389,00 €

Atenció a menors
en situació de risc

21

7

12

4.051,29 €

TOTALS

42

151

149

13.276,66 €
Distribució del dinar per part d’APINDEP

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

• Projecte pilot àpats a domicili per gent gran: L’Ajuntament
i APINDEP treballen conjuntament per facilitar l’accés a una
dieta equilibrada i ajustada a les necessitats socioeconòmiques de les persones grans. Els nois i noies del centre ocupacional s’encarreguen de forma periòdica de dur els dinars
a aquelles persones que ho requereixen.

7

MEDI AMBIENT

EL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Es compleixen 2 anys del sistema de contenidors
Durant l’any 2014 es van generar al municipi 4.000 tones
de deixalles, 300 més que l’any anterior. Els estudiosos
utilitzen la pujada en la generació de residus com a indicador de riquesa d’una comunitat. Així, podríem dir que
l’increment en la generació de residus a Santa Eulàlia es
pot explicar en part per una millora de les condicions econòmiques de la població, sense descartar que també pot
haver-hi una certa relaxació en el tractament de les deixalles per part dels ciutadans.
Respecte al comportament ciutadà en el reciclatge hem
de dir que la mitjana de recollida selectiva del municipi
el 2014 ha estat del 57,4%, bastant per sobre del que a
l’inici de la implantació d’aquest sistema vam considerar
com a mínim imprescindible.

Deixalleria

FORM

Envasos

Paper i
Cartró

Esporga

Vidre

Resta

Total de
residus

Gener

62.180

40.538

12.380

12.680

17.100

22.590

118.142

285.610

Febrer

72.190

42.429

12.640

9.480

14.120

6.330

115.591

272.780

Març

63.590

53.364

12.560

9.820

19.781

6.420

145.896

311.431

Abril

89.030

60.172

13.940

12.460

15.020

21.200

150.348

362.170

Maig

71.040

53.712

17.040

11.420

16.220

13.900

150.808

334.140

Juny

77.980

69.044

14.880

9.760

11.060

13.000

157.556

353.280

Juliol

96.340

71.717

18.800

14.000

13.940

15.650

147.463

377.910

Agost

91.550

66.370

13.940

9.240

6.600

12.230

163.490

363.420

Setembre

83.680

63.420

13.780

12.080

19.100

13.280

150.900

356.240

Octubre

85.280

57.143

15.860

10.160

13.100

15.660

150.337

347.540

Novembre

82.890

51.733

13.040

8.500

16.420

12.340

132.467

317.390

Desembre

115.040

57.125

15.580

10.820

23.980

7.400

138.699

368.644

990.790

686.767

174.440

130.420

186.441

160.000
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El sistema de contenidors ofereix una sèrie d’avantatges
respecte al porta a porta. En l’ordre econòmic, pel menor
cost del servei de recollida, que lògicament incideix a la
baixa en l’import de la taxa a pagar pel ciutadà. En l’ordre
pràctic, la comoditat en els horaris per dipositar les deixalles, el no haver de guardar a casa determinats residus
un o dos dies, el que al vespre no s’acumulin les deixalles
als portals dels edificis comunitaris, etc. Però també pot
facilitar al ciutadà comportaments incívics. És important
que els ciutadans de Santa Eulàlia respectin la normativa
ambiental de residus, que fa obligatòria la seva separació
en origen fins i tot sota sanció econòmica en cas d’incompliment.

Total
2014

1.721.697 4.050.555

Quilograms de residus recollits per fraccions mensualment i total anual

MEDI AMBIENT

Entrant en l’anàlisi per fraccions, les quantitats de residus
recollides a la deixalleria s’han
El sistema de mantingut pràcticament conscontenidors tants, tot i que s’han recollit
unes 80 tones més de deixalles
ofereix una sèrie en aquest equipament. Respecte
d’avantatges de la matèria orgànica, els envarespecte al sos, el paper i cartró, l’esporga i
el vidre, les variacions són petiporta a porta: tes, lleugerament a la baixa. En
econòmics i canvi la resta ha experimentat el
pràctics 2014 un increment d’unes 200
tones respecte a l’any anterior,
circumstància que fa davallar el percentatge de recollida
selectiva més significativament.
Cal destacar com a fet molt positiu la correcta separació dins dels contenidors d’orgànica i d’envasos, el què
s’anomena “percentatge d’impropis”, és a dir, allò que no
s’hauria d’haver dipositat en aquell contenidor.
Pel què fa a l’orgànica, el 2013 hi va haver de mitjana un
7,54% d’impropis mentre que l’any 2014 ha baixat a un
5,14%. Respecte dels envasos, l’any 2013 hi van haver de
mitjana un 34,26% d’impropis mentre que aquest any el
percentatge ha estat del 27,26%.

Els percentatges d’impropis afecten directament les dades
econòmiques del servei, i per tant, el cost pel ciutadà. Amb
les dades actuals podem constatar que Santa Eulàlia millora significativament en els percentatges d’impropis.
Amb el canvi de la recollida porta a porta al sistema de
contenidors es va experimentar un estalvi molt important
en el cost del servei.
Respecte del tractament dels residus (les entrades a les
plantes), entre l’any 2013 i el 2014 han baixat els costos
de l’orgànica degut a la millora en el percentatge d’impropis, és a dir, la matèria orgànica és de millor qualitat i per
tant el preu per tona d’entrada a planta és més econòmic.
Contràriament, l’esporga s’ha incrementat en tones i per
tant també han augmentat els costos del seu tractament.
Per tant aquest és un punt en el que s’ha d’incidir per evitar que segueixi havent-t’hi l’increment que ens perjudica.
D’altra banda, el descens en el retorn del cànon entre els
anys 2012 i 2013 (recordem que el retorn es percep a any
vençut, és a dir, que durant l’any 2014 es rep la quantia
econòmica del retorn dels residus generats l’any 2013) ha
estat comptabilitzat amb uns 14.000 euros menys imputats al 2014.

Cada any entre els mesos d’octubre i novembre des de
l’Ajuntament es fa el tractament preventiu de la processionària a totes les zones amb una densitat de pi
important de titularitat municipal o que envolten equipaments municipals.
Aquests tractaments preventius es basen en una aplicació de polvorització foliar, per part d’una empresa
especialitzada en tractaments fitosanitaris. El producte
que hi apliquen és un bacteri que fabrica uns cristalls
que, en ser ingerits per les larves i trobar al seu interior
un medi alcalí li paralitzen els intestins i li provoquen la

mort. És un producte innocu pels insectes útils, per a
l’home, per als animals domèstics, peixos i ocells, i per
tant és molt adequat per a tractar aquesta plaga dels
pins.
Durant el passat mes d’octubre es van tractar, entre
d’altres, els boscos propers al pavelló, l’IES de la Vall
del Tenes i del camp de futbol, el bosquet de davant de
l’escola Ronçana i el de davant de l’escola La Sagrera, el
bosquet del costat de l’Escola Bressol Alzina, el parc de
la Font d’Abril i el de Sant Simple, etc.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

L’APUNT: EN MARXA UN PLA CONTRA LES ERUGUES
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CULTURA

ELS PREMIS TARDOR PREMIEN A L’ERA COM A MILLOR
ENTITAT I A PEDRO LÓPEZ COM A SANTAEULALIENC DE L’ANY

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

La vetllada reuneix 300 persones a la Fàbrica en un sopar marcat pel Tricentenari
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El passat 29 de novembre va celebrar-se la segona edició
dels Premis Tardor amb la intenció de reconèixer, un any
més, aquelles entitats, empreses i personalitats més destacades de l’any 2014. En total es van repartir 7 premis, dels
quals en cadascun d’ells hi havia tres finalistes.

com a millor entitat cultural. En l’aspecte esportiu el Moto
Club Ronçana va obtenir el premi a millor entitat esportiva
i el ciclista Marc Brustenga el de personatge esportiu de
l’any. El premi a millor projecció empresarial va recaure a
l’empresa de joguines Grup Cladellas.

El premi a entitat de l’any va ser per l’Empenta Ronçanenca
per l’Autodeterminació (ERA) pel seu treball del dia a dia en
un any marcat pel seu alt significat. El premi a santaeulalienc de l’any 2014 va recaure a l’entrenador de futbol sala
Pedro López, que en una mateixa temporada va aconseguir
els títols de lliga amb l’equip A i B del club del nostre poble.
En la resta de categories es va reconèixer al romancer Jaume
Arnella com a personatge cultural i a la Colla de Gitanes

La gala va estar dirigida per l’actriu Teresa Valls, i no hi van
faltar les actuacions de l’escola de ball Track Dance o de
l’escola de música Da Capo. Abans de la cerimònia de lliurament de premis, durant el sopar, cuiners de diferents restaurants del poble van elaborar plats típics trobats en un llibre
de cuina a Can Cabot i que data del segle XVIII. Un total
300 persones van poder degustar un menú amb aroma a
Tricentenari.

LA 2A FESTA DE L’ACORDIÓ
REUNEIX 350 PERSONES

L’EULALIANA ES CONSOLIDA
A SANTA EULÀLIA

La Fàbrica s’omple per veure un concert
de gairebé 3 hores

Cinc concerts per gaudir de la millor
música clàssica

La 2a Festa de l’Acordió celebrada el passat 24 de gener
va resultar ser, un cop més, un èxit de participació. 350
persones van acostar-se fins a la Sala Gran de la Fàbrica
per escoltar tot tipus de música. El concert, que va durar
dues hores i mitja, va comptar amb la presència de 7 acordionistes vinguts de diferents pobles i ciutats de Catalunya:
Berga, Barcelona, Bigues, Sant Feliu de Codines i Santa Eulàlia. Tots ells van estar acompanyats durant el concert de 3
guitarristes i 1 bateria. El repertori va ser d’allò més variat,
i s’hi van poder escoltar sardanes, havaneres, valsos i peces
de música swing i clàssica.

La Sala Pau Casals de la Biblioteca acull de forma quinzenal
des del passat mes de febrer el 4t Cicle de Música Clàssica
Eulaliana. I Santa Eulàlia, un any més, ha apostat per la
música de qualitat. El primer dels concerts va tenir lloc el
passat 13 de febrer i va comptar amb la presència del duet
format per Erika Gallová (violí) i Ester Vela (piano). El 27
de febrer va ser el torn del quartet Brossa i Queralt Roca
(clarinet), que van oferir el concert “Cinc sensacions i un
quintet sensacional”.

Al finalitzar la festa, unes 130 persones van quedar-se a
sopar un pa amb tomàquet i pernil que el bar de la Fàbrica
es va encarregar de preparar. Des de l’organització, veient
que s’han superat de llarg les expectatives, ja es pensa en
repetir l’experiència de cara a l’any que ve.

El 13 de març va actuar-hi el duo Bofill (saxo) i Almirón (piano). El 27 de mateix mes la Sala Pau Casals va oferir “El trio
amb piano del romanticisme”, a càrrec d’Alberto Reguera
(violí), Lito Iglesias (violoncel) i Josep Maria Almirón (piano).
Aquest proper 10 d’abril l’Eulaliana posarà el seu punt i
final amb l’actuació de Marina Rodríguez, que oferirà “Al
voltant d’un piano, a través del Pleyel”.

CONCURS NADALENC DE
PESSEBRES I DIORAMES

JOSEP GOL DÓNA AL POBLE EL
FRONTAL D’UNA LLAR DE FOC

Joan Condal i Jaume Casabon
esdevenen guanyadors

Segon acte de mecenatge en 4 anys per part
d’un veí de Santa Eulàlia

El 2n concurs de diorames i el 3r concurs de pessebres va
deixar com a guanyadors als santaeulaliencs Joan Condal i
Jaume Casabon respectivament. Condal ho va fer presentant un diorama que duia per títol ’Cercant posada’. L’obra,
elaborada dins d’una bóta de vi, recreava el moment en
que Josep i Maria busquen una casa on donar a llum al nen
Jesús. El jurat va valorar d’aquest diorama la seva bona profunditat i perspectiva. Pel que fa als pessebres, Casabon en
va elaborar un fet de cartró. La gran varietat de situacions
i la riquesa de detalls van ser els punts forts per fer que el
jurat s’acabés decantant per aquesta obra.

No són gaire habituals les donacions per part de particulars
als ajuntaments. Però el poble de Santa Eulàlia està d’enhorabona en aquest aspecte. A finals de 2013 ja es va construir
una pista exterior de bàsquet, just al costat del Pavelló Esportiu, finançada íntegrament per un veí del poble. Ara cal
sumar-li la donació d’un bust de marbre i del frontal d’una
llar de foc per part del santaeulalienc Josep Gol. Un acte de
mecenatge d’una obra feta pel ja desaparegut Ferran Ventura. L’escultura compta amb 3 peces fetes de marbre blanc i
s’hi poden veure esculpits dos cavalls i dues figures humanes
nues. L’obra està valorada en 60.000 euros.

El diorama guanyador d’enguany

L’alcalde i Josep Gol davant el frontal de la llar de foc

s?
Ho sabie
- L’any del Tricentenari ha permès a Santa Eulàlia celebrar un total de 27 actes repartits durant el 2014, i que han
comptat amb la inestimable col·laboració de moltes de les seves entitats i ciutadans.
- La Biblioteca ha complert aquest mes de març 4 anys des de la seva inauguració. Té una mitjana d’usuaris de 140
persones al dia, compta amb 2.445 persones amb carnet de soci, i té un pla de voluntariat de 9 persones.
- El segon cicle de ponències de l’Aula de la universitat a l’abast està duent al nostre poble als millors catedràtics del país
per tal d’impartir conferències de diferents temàtiques. La propera es farà el 16 d’abril i tractarà la història de la Xina.
- La Fàbrica acull de forma mensual el cicle de Cinema d’estrena amb bombolles, on es projecten pel·lícules que encara
estan a la cartellera, amb degustació de cava al final de la projecció.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
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FOMENT

LA FIRA DE NADAL MOSTRA ELS ANTICS OFICIS
DELS MESTRES ARTESANS
Un total de 500 nens gaudeixen del Parc Infantil
La Fira de Nadal celebrada el passat 6, 7 i 8 de desembre dins
dels actes de la Festa Major d’Hivern va deixar, un any més,
molt bones sensacions entre paradistes i visitants. Un total de
800 persones van passar per la Fira, que enguany va comptar
amb 66 parades que van oferir tot tipus de productes. Una
de les novetats va ser el canvi d’ubicació de la Fira, que es va
instal·lar al Passeig Francesc Macià, just al darrere de l’edifici
de la Sala.
Durant els 3 dies hi va haver tallers demostratius d’oficis artesans. Aquells més curiosos van poder observar de primera
mà com treballa un cisteller, una teixidora, un espardenyer o
un vidrier. Un dels èxits de la Fira va ser el Parc Infantil instal·lat
dins de l’antiga escola bressol La Font del Rieral. Uns 500 nens
van poder gaudir al llarg dels tres dies de diferents activitats:
tallers, zona de maquillatge, una ludoteca infantil, un espai de
joc i inflables. Qui tampoc va faltar a la cita van ser la colla de
Gitanes i Gegants, que van delectar a tots els allí presents amb
diferents balls tradicionals. A més a més, l’associació Amics del
Cavall va organitzar passejades en carro pels carrers del Rieral.

Un bufador de vidre durant la Fira de Nadal

L’APUNT: EL MERCAT SETMANAL SEGUEIX TRIOMFANT

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

El mercat setmanal dels dissabtes s’ha consolidat a Santa Eulàlia després de 2 anys i mig de servei al poble. Actualment, cada cap de setmana, hi ha 40 parades que ofereixen productes alimentaris o equipaments per a la llar
i la persona. Hi destaca un espai reservat a les entitats, serveis i comerciants que vulguin fer promoció del seu
producte. El mercat incorpora també des del passat mes de setembre un espai de segona mà gratuït pensat per a
la gent del nostre municipi.

12

Parada de fruita dins del mercat setmanal

FOMENT

PONÈNCIA SOBRE ELS CANVIS EN LES OBLIGACIONS FISCALS
DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Una setantena de persones del teixit associatiu del poble hi assisteixen
El passat 16 de febrer l’assessor Roger Santiago va impartir
a la Fàbrica una ponència sobre la reforma fiscal introduïda
des del passat 1 de gener pel govern central i que afecta a
les entitats sense ànim de lucre. La reforma inclou tres lleis:
la de l’IRPF, la de l’IVA i la de l’Impost sobre Societats. Sobre
aquesta última, Santiago va explicar que totes les entitats
sense ànim de lucre hauran de pagar l’impost de societats,
fet que representa que s’haurà de dur la comptabilitat oficial per tal que hi figurin els ingressos exempts i no exempts,
així com les despeses deduïbles i no deduïbles. Aquest fet
suposarà una càrrega administrativa molt superior ja que
hauran de disposar d’un programa de comptabilitat o d’un
servei de gestoria externa.

Pel que fa la llei de l’IRPF, a efectes pràctics suposarà que, per
exemple, tots els monitors que formin part d’un club hagin
de tenir un contracte laboral en regla. Això serà una despesa
extra que anirà a càrrec de l’entitat en qüestió. En aquest
aspecte l’Ajuntament del nostre poble va aprovar el passat
27 de novembre la moció de suport de l’esport de base i
amateur català, posicionant-se en contra d’aquesta llei.
També hi ha novetats en el model 347 de declaració d’operacions amb tercers que tinguin un volum anual superior a
3.005,06 euros. A partir d’ara s’obliga a totes les entitats,
estiguin exemptes o no de l’IVA, a declarar moltes de les operacions que realitzen, sobretot en subvencions públiques.

L’AJUNTAMENT IMPULSA UN ESTUDI SOBRE EL COMERÇ URBÀ
L’objectiu és consensuar noves línies d’actuació futures
De fet, aquesta empresa ja va començar a perfilar l’estudi
durant l’últim trimestre del 2014, però no ha estat fins ara
que han començat a dur a terme el treball de camp. Cal
recordar que l’últim estudi de comerç urbà al nostre poble
es remunta a l’any 2008, pel que s’ha considerat oportú des
de la Regidoria de Foment dur a terme aquest nou estudi.
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Aquest mes de març l’empresa Prisma Urbà, contractada
ESPORTS
per
la Diputació de Barcelona a través d’una subvenció, ha
començat a realitzar enquestes als comerços i ciutadans
del nostre poble. L’objectiu d’aquest estudi és elaborar una
diagnosi del comerç urbà del poble juntament amb l’Associació de comerciants per tal de consensuar noves línies
d’actuació futures per al comerç urbà.

Una de les moltes zones de comerç del poble
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ENSENYAMENT

50 ANYS APOSTANT PER L’EDUCACIÓ
L’escola Ronçana celebra el seu aniversari organitzant diferents activitats
Dins la celebració dels 50 anys de la construcció del primer
edifici de l’escola Ronçana, hem volgut donar a conèixer
una activitat que fem des de fa més de trenta anys amb els
alumnes de quart de primària, que consisteix en una excursió seguint el curs del riu Tenes, des del seu naixement a
Castellcir. És una sortida que ens permet concretar alguns
dels continguts que han d’aprendre els alumnes sobre coneixement del medi, vinculant-los al nostre entorn. Amb
el treball previ, la sortida i el treball posterior a l’aula, els
alumnes aprenen no només uns conceptes abstractes, sinó
a conèixer i reconèixer el seu entorn immediat i a sentir-s’hi
vinculats.
Per això el diumenge 8 de març hem fet la mateixa sortida
de cada any, però oberta a totes les famílies de l’escola i
també antics alumnes i mestres, amb la companyia de l’associació local Santa Eulàlia Camina.
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Ha estat una sortida matinal, en un dia esplèndid, en què
hem pogut compartir converses disteses, joc de la canalla,
gaudir del paisatge i aprendre de les explicacions que ens
han regalat en Jordi Sala, mestre de l’escola ja jubilat i gran
coneixedor de la zona, així com d’en Jaume Dantí, reconegut historiador, ex-pare de l’escola i membre de Santa
Eulàlia Camina.
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dels apunts històrics que ens ha anat fent en Jaume Dantí,
explicant els usos del riu, els molins, els pous de glaç, el
campanar de Sant Quirze... Aquí alguns nens i nenes ja estaven cansats, però hem fet parada en una zona d’esbarjo
molt bonica i encara han tret forces per gaudir de les instal·
lacions del parc...
Hem pujat a l’autocar, que ens
esperava i ens ha portat fins a Unes 90 persones,
Sant Miquel del Fai. Aquesta
pares i fills lligats a
estona de seure ens ha anat bé
per reposar una mica i el viat- l’Escola Ronçana,
ge ens ha permès veure tota la van gaudir de la
capçalera de la Vall del Tenes,
matinal recorrent
que és preciosa. Finalment des
de Sant Miquel del Fai hem 11 quilòmetres
observat el salt d’aigua tan
espectacular que fa el riu Tenes i nosaltres hem iniciat la
baixada pel caminoi que porta fins a Riells del Fai. Ja només
quedava fer un tros de camí i pujar a l’autocar, de tornada a
Santa Eulàlia, on hem arribat a dos quarts de tres en punt.
Hem dinat una mica tard, però hem gaudit d’una matinal
fantàstica i en bona companyia. Gràcies a tothom i fins una
altra!

A dos quarts tocats de nou, sortíem en dos autocars de la
gasolinera de Santa Eulàlia en direcció a Castellcir. Mentre
fèiem el viatge en Jordi Sala ha anat fent explicacions sobre
el paisatge i tot el que observem quan fem la sortida amb
els nens. Ens ha fet observar la plana del Vallès enmig de
les dues serralades, litoral i pre-litoral, detalls geogràfics i
socials a dreta i esquerra de manera que ja en el viatge hem
gaudit i après.
Un cop a Castellcir hem iniciat el recorregut a peu i amb les
explicacions rebudes hem pogut observar moltes coses que
ens haguessin passat per alt. Parada per esmorzar on els
nens i nenes han aprofitat per fer les seves pròpies descobertes i els grans hem fet rotllanes tot compartint converses.
Amb les forces renovades hem continuat la baixada fins a
Sant Quirze, passant per saltants d’aigua, i amb el privilegi

Un grup de nens encapçalant la caminada

JOVENTUT

ELS JOVES DE SANTA EULÀLIA CELEBREN 10 ANYS DE
DEMOCRÀCIA DIRECTA
S’escullen 23 propostes amb els 15.000 euros pressupostats

ACCIONS JOVES ASSEMBLEA JOVE 2015
Propostes menors de 18 anys

Pressupost Votacions

1

März fest Biergarden (2nBatx)

1500

1117

2

Pel·lícula 4t ESO

600

731

3

Bus nit FM Granollers

700

617

4

Quinto 2n Batx.

300

605

5

Concurs de curtmetratges
+ sopar

400

580

6

Holi party

500

566

7

Torneig futbol 7 4t ESO

200

456

8

Torneig Videojocs
setmana tecnològica

500

442

9

Paintball

600

407

10

Esquiada jove

300

388

El grup Txarango en acció al Pavelló Esportiu

11

Ball de primavera 4t ESO

300

383

Per altra banda, el tret de sortida del desè aniversari
dels pressupostos participatius va tenir lloc el passat
22 de novembre al Pavelló Esportiu amb el concert
10enDemocràcia. L’acte va permetre veure actuar grups
locals com The Crabb Apples, banda de pop formada per
tres noies de Santa Eulàlia que acaben d’enregistrar el seu
primer disc amb unes crítiques molt bones, i De Cara la
Pared, banda mítica del poble que no ha perdut gens la
frescor i que ja preparen un nou àlbum. El grup del País
Basc Green Valley també va actuar amb un directe molt
energètic on van combinar la música reggea i el hip hop.
El plat fort de la nit va anar a càrrec d’un dels grups més
coneguts de l’escena musical catalana: Txarango.

12

2a Batalla de Galls

500

363

13

Calendari Jove 2014

400

346

14

Túnel del terror 4t ESO

300

301

15

3a Fira Art Jove "Artarreu"

400

285

Un total de 800 persones van gaudir de la festa ballant i
corejant multitud de cançons que van anant sonant una
darrera l’altre fins ven tocades les quatre de la matinada.
Una gran festa per celebrar i reivindicar que la democràcia
és molt més que votar cada quatre anys.

Propostes joves majors de 18 anys

Pressupost Votacions

16

Festa Carnestoltes

2500

1074

17

Concert Arbra a La Fàbrica

1200

1030

18

Sopar jove Festa Major

1000

990

19

Realització pel·lícula terror

500

863

20

Duatló XL Tenes

700

822

21

Sala estudis època exàmens

800

642

22

Torneig Futbol Sala Nadal

300

622

500

601

23 2a Cursa Orientació Busca'm

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

El passat divendres 21 de novembre es va celebrar a la
Fàbrica la desena Assemblea Jove de Santa Eulàlia, on 87
joves van tornar a decidir com distribuir el pressupost d’activitats joves del municipi. L’assemblea va començar a les
set de la tarda amb la benvinguda del Regidor de Joventut
Francesc Bonet, a continuació és van llegir les propostes
rebudes, un total de 40, i és va fer la votació; una primera
modalitat per consens en grups de 10 joves, i un altre sistema per vot individual. Amb la suma dels vots per grups
i individuals van sortir les 23 propostes escollides amb els
15.000 euros de pressupost.
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FESTES

ELS REIS MAGS
REPARTEIXEN IL·LUSIÓ I
REGALS A SANTA EULÀLIA

LA CALÇOTADA POPULAR
REUNEIX 160 PERSONES A
LA FÀBRICA

La Cavalcada reuneix petits i grans

Es couen en total 3.000 calçots

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient no van fallar a la cita i
van arribar al poble de Santa Eulàlia per repartir regals i, perquè no dir-ho, algun que altre bocí de carbó. La Cavalcada
va començar des del Centre Cívic de la Fàbrica i va fer una
primera parada a la plaça de l’Ajuntament. Allí Melcior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts per l’alcalde Joaquim Brustenga,
que els hi va fer entrega de la clau que obre totes les cases
de Santa Eulàlia.
La següent parada va ser la plaça de l’Església. Allí els Reis,
juntament amb els seus patges, van anar rebent a cadascun
dels nens que els hi van voler donar en mà les seves cartes. Una xocolatada popular va fer que tots els allí presents
poguessin fer passar millor el fred. Cal destacar la tasca de
moltes de les entitats del poble, que van acompanyar des de
diferents carrosses als Reig Mags durant tota la Cavalcada.

Els calçots durant el moment de la cocció

El passat 1 de febrer Santa Eulàlia va celebrar una de les
seves festes més emblemàtiques: la Calçotada popular. Des
de bon matí la Comissió de Festes es va encarregar de coure a l’exterior de la Fàbrica un total de 3.000 calçots. Ja al
migdia, 170 comensals van poder degustar aquesta peculiar ceba juntament amb la seva inseparable salsa. El dinar
també va anar acompanyat de botifarra amb mongetes i
postres. Va tancar la vetllada el grup de música marinera
Nous Indrets, que va oferir un concert a tots els allí presents.

EL REI CARNESTOLTES DUU AL POBLE ALEGRIA I COLOR

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

Madagascar, premi a la millor comparsa, va guanyar 300 euros
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El passat 14 de febrer el rei dels poca soltes, el Rei Carnestoltes, va arribar a Santa Eulàlia. I amb ell la gresca, la
disbauxa i la xerinola. Una Rúa amb diferents comparses
va sortir des de la Fàbrica en direcció al Pavelló Esportiu. Va ser tal l’èxit de convocatòria entre les entitats i
els ciutadans, que unes 600 persones van formar-ne part.
Després de 3 hores recorrent els carrers del poble, la Rúa
va arribar fins al Pavelló Esportiu, on els esperava una xocolatada popular. Just després va tenir lloc el concurs de
disfresses, on va destacar la d’una lleona en categoria individual infantil, la d’E.T. en categoria individual adult, la
d’uns negres amb explorador en categoria grupal, i la de
Madagascar en categoria de comparsa. Aquesta última,
formada per l’escola de ball Trackdance, va obtenir un
premi de 300 euros. Una botifarrada i dj’s fins la matinada van tancar una jornada que va deixar xifres rècord de
participació.

Moments d’alegria a la festa del pavelló

ESPORTS

BONS TEMPS PER A L’ESPORT SANTAEULALIENC
El primer equip de futbol no patirà per salvar la categoria a Tercera Catalana
Passat ja l’equador de la temporada, és un bon moment
per fer balanç de com els hi està anant als diferents clubs
esportius del nostre poble.

En bàsquet la temporada va començar amb la baixa del
primer equip femení per falta de jugadores. Tot i així, els
equips de base estan fent un molt bon paper. Cal destacar
el liderat del Cadet de Miquel Coca, que tot indica que pot
aconseguir el títol de Lliga ja que encara no ha perdut cap
partit en aquesta segona fase. Una altra de les bones notícies del club és la creació d’un equip format per jugadors del
centre ocupacional APINDEP.
El primer equip de futbol sala, després d’assaborir l’any passat l’èxit de guanyar la Lliga i disputar una Final Four per
entrar a Europa, s’ha trobat enguany amb les lesions de
molts dels seus jugadors, fet que
ha mermat les aspiracions de
l’equip. El segon equip, format
per jugadors joves del poble, es
manté a la mitja taula de la classificació amb l’objectiu de seguir
foguejant-se en la categoria.

Partit de bàsquet del Ronçana

En escacs, la Vall del Tenes viu
un dels seus millors moments.
El VIII Obert de Santa Eulàlia jugat entre l’octubre i el desembre
passat va acollir, dissabte rere
dissabte, 210 persones al recin-

El calendari 2015, dedicat als clubs esportius del nostre poble

te de la Fàbrica. A la Lliga Catalana pers equips finalitzada
recentment el club ha presentat un total de 6 equips (4
d’adults i 2 de sub-12) aconseguint tots ells salvar la categoria.
El Club Patinatge Artístic Ronçana segueix a l’alça i ja compta amb 25 patinadors. S’ha aconseguit crear un Grup Xou d’inicia- El Club Esportiu
ció que ja s’ha presentat a diversos Santa Eulàlia
festivals. El Club Patinatge Santa
eixuga el deute
Eulàlia, que ve de celebrar 30 anys,
suma un total de 64 patinadors de 6.500 euros
repartits en diferents nivells. Des- amb proveïdors
taca la consolidació del Grup Xou
d’adults i la seva onzena posició en el passat Campionat de
Barcelona.
El Club Ciclista Vall del Tenes ha tornat a reactivar-se i per
aquest 2015 ja ha organitzat diferents sortides tant per carretera com per muntanya. La primera va tenir lloc el passat
1 de març, i 21 ciclistes van pedalejar fins a Sant Feliu de
Codines. El Motoclub Ronçana segueix acumulant èxits i
elogis. Ja estan preparant la 8a edició de les 3HDV de Santa
Eulàlia de cara al proper mes de juliol. A més, La Copa Derbi
Variant 2015 tindrà el seu tret de sortida a Caldes de Montbui el proper 26 d’abril.

Butlletí municipal de Santa Eulàlia de Ronçana

En futbol el primer equip del Santa Eulàlia està fent una
temporada més que notable. Tot i que l’objectiu és salvar la
categoria, la fita està més que aconseguida i a hores d’ara
lluita per fer-se un lloc a la part alta de la classificació. Els
bons resultats de l’equip de Raúl Rossúa venen, en part,
gràcies a ser un dels equips menys golejat de la categoria.
A nivell formatiu cal destacar el liderat del juvenil de Ferran
Garcia i de l’aleví A de Javi López. Més enllà del terreny
esportiu, el club compta amb 170 jugadors entre totes les
categories. A nivell econòmic el club ha eixugat finalment el
deute de 6.500 euros que tenia amb els proveïdors de roba.

17

VALOR DEL TEIXIT ASSOCIATIU
POLÍTICA

RESUM DELS PLENS
Ple extraordinari del 30 d’octubre
de 2014

Ple ordinari del 29 de gener de
2015

Ple extraordinari de l’11 de març
de 2015

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals
reguladores dels tributs municipals
per 2015.

Aprovació provisional del POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal)
de Santa Eulàlia de Ronçana.

Aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia i del seu Organisme Autònom
Set Comunicació.

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

Votacions

Votacions

CIU 6 a favor
No adscrit 1 a favor
I-ERC 3 en contra
PSC 2 abstenció
ICV-EUiA 1 en contra

CIU 6 a favor
No adscrit 1 a favor
I-ERC 3 en contra
PSC 2 en contra
ICV-EUiA 1 en contra

Sempre s’ha dit que el millor de Santa Eulàlia és la seva gent, i no és un tòpic. Una gran part dels
ciutadans estan activament compromesos en alguna de les moltes entitats i associacions del
municipi, ja siguin culturals, esportives, solidàries o de lleure. En aquest sentit Santa Eulàlia és
un poble molt viu i això representa una riquesa impagable, perquè l’associacionisme crea vincles
d’amistat i de complicitat que sovint duren per sempre. Per això Santa Eulàlia és singular. No hi ha cap altre poble
de l’entorn, ni tampoc llunyà, que pugui presumir d’una riquesa associativa com la nostra.
L’associacionisme fa poble, i per tant, fa país. Molts recordem com anys enrere la Festa Major d’estiu s’anava
ensopint per manca d’algun estímul que arrossegués la gent a participar-hi. Llavors va sorgir la idea dels grups dels
colors i de cop i volta la participació va ser multitudinària. Una idea duta amb saviesa, agrupant-se en cada un dels
quatre colors del parxís persones amb ideologies polítiques diferents, amb interessos diversos, compartint durant
uns dies sota el mateix color l’ideal de guanyar unes proves festives, deixant-s’hi la pell, amb l’orgull de formar part
d’aquell col·lectiu.
Les arrels de l’associacionisme a Santa Eulàlia venen de molt lluny i tenen, per sort, un llarg camí pel davant. Veiem
amb satisfacció com els més petits es van incorporant a les entitats i els joves van prenent el relleu als més grans.
Com dèiem al principi, no és pas un tòpic assegurar que el millor de Santa Eulàlia és la seva gent.
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Les entitats (totes les entitats, els clubs esportius, les associacions,
etc.) són el nervi del nostre poble. De fet, aquest intent d’actuar com
a col·lectiu respon a un dels aspectes que ens fa més humans: l’acció,
la que sigui, feta a benefici del comú esdevé una acció digna, valuosa.
Perquè tots els nostres drets individuals es desprenen del que és comú i, per tant, cada individu, en la mesura que li
és possible, té un compromís amb el que ens defineix com a col·lectiu. I Santa Eulàlia de Ronçana ens defineix com a
col·lectiu d’una manera clara, sense cap esforç.
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El paper de les entitats, doncs, és elemental en el que es pot definir com a “qualitat de vida” de totes les persones
del poble. Perquè les entitats, les més de seixanta entitats que tenim a Santa Eulàlia de Ronçana, ens informen d’un
interès ben concret per tota mena d’activitats centrades en tot tipus d’inquietuds: des d’activitats compromeses amb
la pobresa o la debilitat humana, a activitats de lleure, associacions professionals o d’aprofundiment del coneixement,
entre d’altres, cobreixen tota mena d’aspectes que ens fan créixer com a persones i com a poble.
Des d’Independents-ERC ens fa l’efecte que un poble ric en entitats és un poble complex i, per tant, disposat a
afrontar el present i el futur amb garanties. Per això tenim la ferma convicció que l’administració ha de vetllar pel
funcionament sense entrebancs de les entitats. I, a més, com a administració més propera, l’ajuntament ha de
representar els interessos, salvaguardar la pervivència i garantir el creixement de les entitats que dibuixen l’horitzó de
Santa Eulàlia de Ronçana. I a hores d’ara, tot i les inclemències dels temps viscut i de les dificultats, el dibuixen d’una
manera prometedora.

AL POBLE DE SANTA EULÀLIA
El teixit associatiu d’un poble és el motor de la seva activitat cultural, és l’eix vertebrador de la seva
activitat social i és, en definitiva, el dinamitzador principal de la vida dels seus vilatans. La riquesa
i diversitat de les seves accions cohesionen i nodreixen d’activitats el dia a dia del nostre poble.
Els socialistes sempre ho hem tingut molt clar; cal impulsar i facilitar les coses a les persones, que
de manera voluntària, opten per dedicar el seu temps lliure a organitzar i fer funcionar la tasca
d’aquestes entitats. Per això, la nostra “alma mater” sempre ha estat col·laborar amb enginy i imaginació en la promoció
de l’activitat que el teixit associatiu del nostre poble ha dut a terme. Sabem que quan treballes en una entitat ho fas amb
molta il·lusió i amb la convicció de què l’esforç que hi dediques té una finalitat molt clara. Per això, des de l’ajuntament
hem de contribuir a la tasca altruista de les persones que s’hi dediquen, facilitant-los la feina.
L’Abraham Requena i el seu nou equip posaran les eines que les entitats del nostre poble necessiten per poder fer la seva
feina amb normalitat, perquè creiem que són el pilar cultural bàsic del model de poble que volem. Les nostres conviccions
són clares i per això els nostres compromisos també. No es pot voler promoure la seva activitat, dificultant la seva tasca,
posant impediments des de l’Ajuntament. Fer el contrari, condemna l’activitat social de moltes entitats, que no tenen
ni mitjans ni pressupost suficient per complir amb els requisits d’exigència actual i els condemna a la seva desaparició
i al que és pitjor, a que deixin d’organitzar activitats de les que tots en gaudim. L’ajuntament no pot permetre que es
perdi la riquesa i diversitat del teixit associatiu de Santa Eulàlia, per això l’equip socialista i el nostre candidat Abraham
Requena tenen molt clar quina ha de ser la prioritat de l’ajuntament en aquest tema: posar a l’abast de les entitats que
ho sol·licitin, els mitjans (materials i humans) i les eines que disposa l’Ajuntament perquè puguin seguir dinamitzant el
nostre poble.
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Com va escriure Jose Agustín Goytisolo Un hombre solo,una mujer así tomados , de uno en
uno son como polvo, no son nada. L’Esser humà, com animal social, forma part de manera
inherent d’una comunitat, de diferents qüestions depèn el seu grau d’integració en aquesta.
La societat es molt més que la suma de cadascun dels seus integrants. Santa Eulàlia no és tan sols el sumatori del seu cens, és
el resultat de la interacció dinàmica i continuada entre els veïns com a subjectes actius de la convivència.
Participar en les activitats comunals, associar-se en associacions de veïns, per la practica d’activitats esportives, per potenciar
el comerç de proximitat, a l’entorn d’aficions, agrupar-se per portar endavant activitats en benefici de l’interès general, ...
en definitiva la riquesa del teixit associatiu d’un poble com el nostre es un bon indicador de la maduresa i de la qualitat la
comunitat veïnal.
Santa Eulàlia, en aquest sentit, és un poble ric. Disposa d’una amplia i complexa xarxa d’associacions, agrupacions, plataformes,
grups, que va des de l’esportiu, el futbol, els escacs o el patinatge, al cultural, grups dansaires, gegants o club de lectura,
passant per associacions de veïns, empresarials o de promoció del comerç fins a entitats de caire social o moviments socials
clarament reivindicatius.
La participació continuada del veïns és el que suporta aquesta xarxa d’entitats. Potenciar i estimular la participació, mantenir i
engrandir el compromís individual de tots nosaltres, obtenir i augmentar el suport del nostre Ajuntament és el que ha de fer
que encara enriquim més el nostre teixit associatiu en benefici de la cohesió e integració de tots nosaltres.

Els grups municipals, sempre amb les entitats del poble de Santa Eulàlia
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SUCCESSOS

SANTA EULÀLIA EN VERD

9D: LA GRAN VENTADA
Vents de més de 120 km/h van deixar un panorama desolador en moltes zones de Santa Eulàlia
El matí del passat 9 de desembre de 2014 quedarà marcat en
vermell en el calendari del poble de Santa Eulàlia. Tothom ho
recordarà com el dia en que una gran ventada, amb ràfegues
superiors a 120 km/hora, va sacsejar el nostre municipi. Hi va
haver uns 4.500 arbres caiguts, la majoria pins, i centenars
d’afectats per diferents destrosses en habitatges i zones públiques. Per sort, no es va haver de lamentar cap ferit.
Per unes hores, però, el caos es va apoderar de Santa Eulàlia.
Carrers tallats per arbres que impedien el pas de cotxes, cues
quilomètriques a la carretera de Barcelona i persones incomunicades sense poder sortir de casa. Una situació que estem
acostumats a veure en les pel·lícules, però que aquell dia la
vam patir en primera persona. La ràpida actuació de la Policia
Local, els Bombers i de molts voluntaris va permetre que mica
en mica el poble recuperés la normalitat.
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L’Ajuntament es va posar a disposició de tots aquells afectats facilitant-los tot tipus d’informació sobre com havien
d’actuar i els passos a seguir en els dies posteriors. A través de la pàgina web de Santa Eulàlia se’ls hi va facilitar
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a les xarxes
Segueix-nos
socials

el certificat del vent que constatava que el poble havia sofert
ràfegues superiors als 120 km/h. A més a més es va obrir una
línia de subvencions per tal que la llicència d’obres per arranjar
destrosses fos gratuïta. L’endemà de la ventada, tècnics i regidors van fer una primera visita a les zones més afectades per
comprovar de primera mà els efectes del temporal. Al cap de
dos dies, el govern va reunir-se amb els grups de l’oposició per
informar-los i parlar de quines mesures s’havien de prendre.
Ràpidament l’Ajuntament va fer una valoració dels danys i va
demanar una subvenció d’1.650.000 a la Diputació de Barcelona, i una altra a la Generalitat. Els diners es destinaran a cobrir els costos de la neteja viària, el nou material, la neteja dels
boscos i la reparació d’habitatges privats. A mitjans de març
encara no es coneix l’import de les subvencions de les que
disposarà Santa Eulàlia per refer-se d’una ventada històrica
que quedarà marcada en la
memòria dels santaeulaliencs
durant molt de temps.

