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Nova piSta dE BàSquEt 
ExtERioR al pavElló
Coincidint amb l’inici del curs escolar va quedar inaugu-
rada la nova pista poliesportiva exterior que s’ha construït 
als terrenys de davant del pavelló d’esports municipal. 
L’equipament, finançat gràcies a la generositat d’una familia 
del poble, serà un nou espai on els clubs esportius podran 
entrenar i competir.

L’alcalde, Joaquim Brustenga, i el regidor d’Esports, Francesc 
Bonet, van inaugurar les instal·lacions acompanyats dels re-
presentants dels clubs que en faran ús: el club de bàsquet, el 
de futbol sala i els dos clubs de patinatge del poble. 
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Enguany l’ajuntament ha decidit donar un nou aire al ca-
lendari amb un recull de fotografies dedicades als arbres 
del poble
El calendari del 2014 porta a les cases de Santa Eulàlia un recull de fotografies 
dedicades a dotze tipus d’arbres representatius del patrimoni local. La tria 
ha anat a càrrec de Josep Maria Ambròs, un aficionat a la botànica que va 
proposar el tema i s’ha encarregat de fer els textos. Com cada any l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Santa Eulàlia ha estat l’encarregada de fer les fotografies 
d’aquestes espècies d’arbres tan característics del poble.

Com a novetat, enguany el to del text del calendari canvia per deixar la tendèn-
cia poètica dels últims anys i gira cap a un caire més tècnic que permet conèixer 
en detall les característiques i curiositats dels arbres que s’hi presenten.

Com cada any, els calendaris arriben a totes les cases del municipi, però en-
guany per primera vegada ho fan acompanyats de la felicitació de Nadal que 
l’alcalde va enviar en nom del consistori. 

Teniu a les vostres mans el nou butlletí municipal TORNAVEU 
que segur que us sorprendrà per la seva imatge renovada. 
Ja tocava fer un canvi per actualitzar la revista, fer-la més 
atractiva i moderna, amb més fotografies i textos clars, en 
color, àgil i fàcil de llegir. Això és el que hem intentat i per-
sonalment n’estic molt satisfet. Es tracte d’un pas més en el 
nostre compromís d’informar als ciutadans de Santa Eulàlia 
de tot allò que més els hi pugui interessar. 

Aquesta renovació del butlletí ve després d’haver posat en 
marxa el facebook i el twitter municipals, dues eines actu-
als que ja són imprescindibles en la comunicació del segle 
XXI, més un aplicatiu per iPhone i iPad on poden consultar-se 
amb un click tots els butlletins municipals anteriors, els ac-
tes previstos, les notícies d’interès, vídeos, etc. Tot un repte 
que varem acceptar i que anem posant en pràctica. També 
hem procedit a registrar el domini d’internet www.ser.cat, 
per simplificar l’accès a la pàgina web de l’ajuntament i faci-
litar-ne la seva memorització. 

Aquests esforços no tenen altra 
finalitat que la de facilitar el més 
ampli ventall possible d’informació 
amb la màxima comoditat pel ciu-
tadà. I el TORNAVEU, que interes-
sa a tothom però a vegades es feia 
farragós de consultar, ara resulta 
molt més atractiu. La pròpia revista 
ens convida a ser llegida i d’això es 
tractava. 

Intentarem també que aquest but-
lletí municipal surti més sovint. Per 
una qüestió de limitacions econòmiques varem dilatar la seva 
aparició, però amb els comptes de l’ajuntament controlats, 
ara que finalment ja sabem on som, farem el possible perquè 
el pugueu tenir a les vostres cases amb una periodicitat més 
curta. Com més informació tingui el ciutadà, més fàcil serà 
que participi en el dia a dia de l’activitat municipal, en la vida 
associativa, esportiva, cultural o solidària. Aquest butlletí pot 
servir, també, per facilitar la integració dels nouvinguts i que 
coneguin, amb més detall, cóm és el poble que els acull i que 
han escollit per viure. Si tot això ho aconseguim, haurem fet 
una bona feina.

Joaquim Brustenga i Etxauri
                 Alcalde

ContaCtes Calendari

disseny, maquetació i impressió: Estudi de Comunicació Intus S.L. | www.intus.cat | Edita: Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana | Coordinació de continguts: Estudi de Comunicació Intus S.L. amb la 
col·laboració de la Regidoria de Comunicació  | Aquesta publicació no s’identifica necessàriament amb els 
continguts dels articles d’opinió que s’hi publiquen

El nou Tornaveu, 
un pas decidit 
a una nova 
comunicació 
municipal més 
àmplia i propera 
al ciutadà

Esteu tips d’escoltar de la gent que estem en temps difícils... 
Doncs sí,  això no te cap mena de discussió, però s’ha de dir 
que on no arriben els diners arriben a les persones i d’això 
n’estic 100% segur i més des de que estic al càrrec de les 
regidories d’Esports i Joventut.

Veure que la regidoria de Joventut es tira endavant gràcies a 
una Assemblea Jove on els joves democràticament decidei-
xen el que volen fer sorprèn, però el que sorprèn més és que 
durant tot l’any s’ajuden i s’agrupen, mobilitzant-se entre 
ells per fer realitat totes les seves propostes. És d’admirar 
que amb molt poc i moltes ganes es fa molt, com per exem-
ple aquest any l’Artarreu o el cas de les 3 Hores de Derbi Va-
riant que va començar com una proposta i ja s’ha consolidat.

A la regidoria d’Esports enguany hem treballat per millo-
rar les instal·lacions, amb petits detalls dins de les nostres 
possibilitats i més en aquests anys d’austeritat. El canvi més 
radical estèticament ha estat la creació de la pista exterior 
del pavelló, el cost de la qual a estat assumit de manera 
desinteressada per una família del poble, un exemple sense 
paraules d’esforç i generositat.

També cal destacar els èxits i esdeveniments esportius rea-
litzats pels nostres clubs, i l‘implicació dels que hi pertanyen 
dedicant-hi moltíssimes hores amb molts esforços perso-
nals per obtenir a canvi la gratificació de veure els familiars, 
amics, nens... amb un somriure que ho paga tot.

Ja fa més d’un any que sóc regidor... Com ho puc resumir? 
Crec que la millor paraula podria ser orgull, no per mi sinó 
per tota aquella gent que ens envolta, que fa pinya i fa poble 
donant identitat a Santa Eulàlia de Ronçana.

Santa Eulàlia som tots!!!

El patRiMoNi NatuRal dE SaNta 
Eulàlia éS El pRotagoNiSta dEl 
calENdaRi 2014

editoriall’aPUnt del reGidor

st.eulaliaron@diba.cat

@aj_sta_eulalia

staeulaliaroncana 

Regidoria de Comunicació

Regidoria de Comunicació

3.200 exemplars

www.ser.cat 

@

www

TORNAVEU

Joaquim Brustenga

quimbrus

 brustengaej@diba.cat@
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ajuntament oficines  93.844.80.25
autobusos sagalés  902.13.00.14
Biblioteca Casa de Cultura  93.844.81.88
Camp municipal d’esports  93.844.95.41
Canalset santa eulàlia televisió  93.844.67.43
CaP, ambulatori, seg. social  93.844.95.37
Casal d’avis  93.844.63.44
Centre Cívic la Fàbrica  93.844.86.59
Consell Comarcal Vallès oriental  93.860.07.00
Consultori mèdic santa eulàlia  93.844.95.37
deixalleria Comarcal  93.844.68.58
emergències  112
escola Bressol Municipal l’alzina 93.844.83.16
escola la sagrera  93.844.92.75
escola ronçana  93.844.81.85
estabanell i Pahissa oficines 93.860.91.00
Farmàcia anna riu Pelegrí  93.844.79.81
Farmàcia salayet  93.844.89.80
Fecsa-endesa oficines  93.879.19.92
Funerària  93.861.82.30
informació  012
instal·lacions esportives  93.844.86.33
institut la Vall del tenes 93.844.82.25
Jutjat de Pau 93.844.81.38
oficina Correus  93.844.97.24
oficina Gestió tributària 93.841.83.24
Pavelló poliesportiu  93.844.92.01
Pinedes Castellet 
Policia local de santa eulàlia  93.844.64.64
Punt d’informació Juvenil La Taka 93.844.91.66
sefed  93.841.43.31
servei d’ocupació
de la Vall del Tenes 93.841.58.12
serveis de taxi
Noelia Arco  699.391.490
David Tamayo  622.612.466
sorea 93.844.96.06

Els mes de desembre es va fer la 
redistribució de l’oficina d’atenció 
al ciutadà de l’Ajuntament per 
tal de millorar l’atenció que s’hi 
ofereix. Els canvis han seguit les 
recomanacions d’un informe emès 
per la Diputació de Barcelona, 
després d’haver estudiat 
l’organització actual.

Millores a l’OAC

Francesc Bonet,regidor 
d’Esports i Joventut 

bonetnf@diba.cat@

En el Ple ordinari del 30 de gener passat el fins ales-
hores regidor d’Obres i Serveis, Medi Ambient i Mo-
bilitat i Primer Tinent d’Alcalde, Miquel Moret, va 
presentar la seva renúncia al càrrec. Ha estat subs-
tituït per Vicenç Fuertes i Bergua, que ocupava el 
número 11 en la llista electoral de CiU.

Nou
regidorNou horari a La Fàbrica

El Centre Cívic i Cultural La Fàbrica amplia 
el seu horari d’atenció al públic de 9 a 14 
h i de 16 a 22 h (els dilluns fins les 21 h).

mailto:st.eulaliaron@diba.cat
mailto:brustengaej@diba.cat
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ensenYaMent santa eUlÀlia en Verd

El Pla d’Acompanyament a les escoles es va posar en 
funcionament l’últim trimestre del curs passat com una 
prova pilot per veure si es podia ajudar a les 
escoles de primària a millorar l’aprenentat-
ge d’una llengua estrangera entre els seus 
alumnes. 

Després dels bons resultats que es van ob-
tenir amb aquesta prova, la regidoria d’En-
senyament ha decidit ampliar i implantar el 
Pla a les dues escoles del municipi. El que 
s’ofereix des de l’Ajuntament és una classe 
extraescolar per fomentar el domini de la 
llengua anglesa a nivell oral. 

La iniciativa està oberta a tots els alumnes 
de 6è de primària, que es dividiran en tres 
grups per facilitar que cada estudiant en pugui treure 
el màxim rendiment en funció del seu nivell. Les classes 

d’una hora s’imparteixen en diferents dies de la setmana 
de 12.30 a 13.30h. 

El curs compta amb el cent per cent dels 
alumnes dels dos centres inscrits, la qual 
cosa demostra el gran acolliment que ha 
tingut la iniciativa entre les famílies del 
municipi. Cada una de les escoles disposa 
d’una professora qualificada i els docents 
dels centres treballen en contacte directe 
amb les professores de l’activitat extraesco-
lar per a establir una correspondència entre 
les classes. 

Les classes acabaran el mes d’abril, quan 
els alumnes fan les proves de competències 
bàsiques i la càrrega lectiva és molt elevada 

per a ells. L’objectiu és que puguin millorar les seves habi-
litats en una conversa en llengua anglesa. 

El pla d’acoMpaNyaMENt coMENça aquESt cuRS a lES 
duES EScolES dE pRiMàRia

MilloRES alS vialS 
i caRRERS dE SaNta 
Eulàlia

apRovació iNicial dEl 
pouM

L’Ajuntament 
va fer millores 
del paviment i 
la senyalització 
al barri del 
Rieral durant 
l’estiu

L’objectiu del Pla 
d’Acompanyament 

és fomentar 
i millorar 

l’aprenentatge de 
la llengua anglesa 
entre els alumnes 
de 6è de Santa 

Eulàlia de Ronçana

tots els alumnes de 6è se’n poden beneficiar gràcies a l’ampliació de la regidoria d’Ensenyament. 
El curs comença amb el cent per cent dels alumnes inscrits a aquest projecte que busca fomentar 
l’aprenentatge de l’anglès oral entre els alumnes 

UrBanisMe

Aprofitant l’època vacacional i per tal de minimitzar les 
molèsties al veïnat, es va fer una intervenció al barri del 
Rieral, concretament als voltants de la carretera de Bar-
celona a l’alçada de La Sala. L’actuació va 
consistir en arreglar l’asfaltat de la zona, 
així com la millora de la senyalització al 
paviment corresponent. 

La intervenció s’emmarca en una sèrie 
d’actuacions que l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia està efectuant a la via pública per 
tal de millorar la seguretat dels vianants i 
conductors que transiten la zona o que hi 
aparquen.  

En total es va millorar una superfície d’uns 
700m2. Les despeses d’aquesta interven-
ció van ser de  13.500€ a càrrec de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia que n’era el promotor. L’empresa encarregada de 
l’execució de les obres va ser Barnasfalt.

D’altra banda, al gener van co-
mençar les obres del carrer Fari-
gola, consistents en la pavimen-
tació del carrer, que fins ara no 
ho estava. A més, la intervenció 
va incloure el condicionament 
dels serveis de subministrament 
d’aigua i enllumenat. Les obres 
han durat un mes, tal com esta-
va previst, i han finalitzat el mes 
de febrer. Per tant la circulació 
de vehicles ja s’ha restablert en 

aquest tram, que va quedar tallat al trànsit durant les fei-
nes d’adequació dels serveis.

El ple municipal va aprovar inicialment el nou planejament 
urbanístic municipal que es va presentar als veïns el 14 de 
desembre en un acte públic a la biblioteca 

Després que al desembre de l’any 2012 s’aprovés i es pre-
sentés l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), el passat dijous 30 de novembre el ple municipal 
va aprovar inicialment el POUM, on s’han incorporat les pro-
postes i suggeriments que es van fer a l’Avanç i que es van 
considerar pertinents.

El POUM determina la classificació del sòl, defineix el model 
d’implantació urbana i l’estructura general de la ordenació 
urbanística del poble. La seva vocació és la de ser un docu-
ment que pugui estar vigent durant els propers vint anys. 
Són aquests motius que fan del document una peça impor-
tant pel futur de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Concretament el POUM aprovat s’ha adequat a les nova 
legislació urbanística catalana que el determina i condicio-
na, com és el pla territorial de Catalunya i el metropolità 
de Barcelona. Les estratègies que segueix el pla són: la ra-
cionalització de la mobilitat, la creació d’una xarxa contínua 
d’espais lliures i conformar centralitats potenciant els barris 
de La Sagrera i el Rieral.

El pla proposa classificar 33,29 ha de sòl per a nous de-
senvolupaments residencials i gairebé 7 ha per a activitats 
econòmiques.

Respecte el planejament anterior, s’ha reduït el creixement 
previst. El càlcul diu que, amb l’horitzó al 2025, Santa Eu-
làlia creixeria fins els 9500 habitants aproximadament, i 
passaria dels 3170 habitatges actuals a uns 4100.

Un cop feta l’aprovació inicial al ple de la corporació, es va 
obrir un període de 45 dies per a presentar al·legacions. 
Per qualsevol aclariment o consulta els interessats poden 
adreçar-se a les oficines de l’ajuntament o consultar direc-
tament per internet tota la documentació a la pàgina web 
municipal: www.ser.cat.
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altRES iNiciativES dEl pla 
d’acoMpaNyaMENt 
La Regidoria d’Ensenyament, conjuntament amb la Regidoria de Medi 
Ambient, dintre del Pla d’Acompanyament a les Escoles, ha elaborat i 
entregat als dos centre de primària del poble el Mapa del Camí Fluvial 
i altres materials didàctics relacionats amb el riu Tenes al seu pas pel 
municipi. Es tracta d’un dossier informatiu i de treball que recull vint-
i-quatre elements patrimonials naturals, culturals i vinculats amb la 
gestió de l’aigua que es fan fàcilment localitzables i identificables pels 
alumnes. La guia va acompanyada de material pel professorat i per 
a l’alumnat, tot estructurat per nivells. Aprèn, Serveis Ambientals ha 
estat l’empresa encarregada del disseny i els continguts dels materials 
didàctics, que també estan disponibles en format digital.

Durant les 
actuals obres del 

carrer Farigola, 
la circulació de 

vehicles està 
tallada i el pas és 

exclusiu per a veïns
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UrBanisMe Medi aMBient

Al gener del 2013 es va formalitzar l’acord entre l’ajun-
tament de Santa Eulàlia i la Diputació de Barcelona per 

l’execució de l’eixamplament de la 
carretera de Barcelona (BV-1435) so-
bre el torrent de Can Baró. El mateix 
projecte concep la construcció d’una 
vorera de 90cm d’amplada al mar-
ge esquerre de la carretera, entre la 
cruïlla amb la Carretera de la Sagrera 
i la Tenda Nova, així com un pas de 
vianants per millorar l’accessibilitat al 
voral de cases de Can Roura – Can 
Feu. 

La Diputació de Barcelona, titular de 
la via, assumeix el 90,5% que costa-
rà l’obra. Per la seva banda, l’ajun-
tament hi contribuirà amb el 9,5% 
restant.

Tal i com preveia l’acord, l’Ajuntament va executar una in-
tervenció prèvia consistent en el rebaix del voral del marge 
esquerra de la carretera en sentit Bigues i Riells. 

Es van dur a terme els treballs necessaris per tal d’augmen-
tar la visibilitat dels conductors de cara al nou pas de via-
nants que hi haurà a la calçada. 

Un cop coberts els passos previs, la Diputació va adjudicar 
l’obra a l’empresa Xavier Alsina S.A. el mes de novembre. 
Les obres prevsiblement s’allargaran uns quatre mesos fins 
al mes d’abril. 

El 14 de gener de 2013 va entrar en funcionament el nou 
sistema de recollida selectiva d’escombraries a Santa Eu-
làlia, que a partir d’aleshores passava a fer-se en conte-
nidors. Després d’un any de funcionament els resultats 
comparats amb els del 2012 reflecteixen que la recollida 
de les fraccions deixalleria, envasos, paper i cartró, espor-
ga i vidre es mantenen o  fins i tot milloren els resultats de 
l’any anterior. 

Això vol dir que la població ha separat els ma-
teixos o més residus pertanyents a aquestes 
fraccions. Els resultats fan pensar que el veïnat 
continua sent conscient de la importància del 
reciclatge i manté els seus hàbits.

Les diferències vénen a les  fraccions de resta 
i matèria orgànica. La resta recollida, és a dir, 
aquelles deixalles que no es separen, augmenta 
respecte l’any anterior. De les dades se’n des-
prèn també que la matèria orgànica recollida 
ha estat menys el 2013 que al 2012. Aquestes dades fan 
pensar que és en aquest punt, en la separació de la matèria 

orgànica, on els santaeulaliencs i santaeulalienques hem de 
ser més curosos, ja que si es recicla més matèria orgànica 
disminueix la resta. 

Respecte les dades sobre la fracció grisa, també cal tenir en 
compte que el total dels residus recollits ha augmentat, el 
que fa pensar que alguns veïns que tiraven la brossa a altres 
pobles han canviat els seus hàbits a rel del canvi de sistema 

i per això es generen més residus. 

Si això és així, s’entén també que aquestes per-
sones no tenen el costum de separar els seus 
residus i per això la resta augmenta. El reciclat-
ge és molt important per a tota la població tant 
a nivell ambiental com econòmic, i per això 
l’Ajuntament seguirà treballant en la campanya 
“Com més reciclem, més estalviem”, per evi-
denciar la necessitat de separar totes les fracci-
ons, especialment l’orgànica.

Això no obstant, Santa Eulàlia segueix sent un 
dels municipis on més es recicla del Vallès Oriental amb un 
60,13% de recollida selectiva en tot l’any 2013.

EN MaRxa lES oBRES   
dEl REvolt dE caN BaRó

aNuaRi 2013

SaNta Eulàlia ES MaNté ENtRE ElS poBlES 
quE MéS REciclEN dE la coMaRca

Ja ha començat 
l’execució de 
les obres que 

milloraranla 
visibilitat i la 

seguretat en aquest 
tram. El període 

d’actuació previst 
per a la finalització 

de les intervencions 
és de quatre mesos
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Fa un any que 
va entrar en 

funcionament el 
nou sistema de 

recollida selectiva  
a Santa Eulàlia 

de Ronçana
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Després de l’edició especial del 2012, l’Anuari Local tor-
na a la seva edició habitual que compleix 51 anys. Com 
sempre les entitats i institucions del poble hi reflectei-
xen la seva activitat per compartir amb tothom les seves 
experiències i fer-les visibles. El recull, que es converteix 
en un resum exhaustiu del què ha estat l’any per Santa 
Eulàlia inclou també l’habitual resum de plens i el resum 
de notícies que elabora Canal SET. Enguany l’entrevista 
dedicada a un personatge destacat ens presenta al Jutge 
de Pau, Josep Solé, que ens descobreix aspectes de la 
seva vida per a molts desconeguts.

coMpaRativa REcollida SElEctiva 2012-2013
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Vialitat

El mes d’octubre es van posar en funcionament els con-
trols semafòrics que s’han instal·lat a la cruïlla del CAP, da-

vant de Can Ferrer, i a l’en-
trada del camí del Gual, 
d’entrada a Santa Eulàlia 
venint de Lliçà d’Amunt. 
Es tracta d’un sistema de 
seguretat que controla els 
vehicles que passen els se-
màfors en vermell. 

La mesura pretén fomen-
tar la seguretat a aquestes 
cruïlles on s’ha detectat 

que un gran nombre de conductors no respecten el se-
màfor en vermell, provocant situacions perilloses de circu-
lació que han arribat a provocar incidents. Per això s’han 

col·locat dues càmeres fotogràfiques a la carretera de Bar-
celona, a l’alçada de la cruïlla del CAP, una en cada sentit 
de la circulació. I una altra a l’entrada del camí del Gual, 
però només en sentit Bigues i Riells.

poSada EN MaRxa dEl coNtRol fotogRàfic 
pER MilloRaR la SEguREtat vial

La mesura pretén 
fomentar la seguretat 

per tal d’evitar 
situacions perilloses de 

circulació en aquests 
punts perillosos de la 

circulació
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les càmeres estan ubicades a dues cruïlles on els semàfors són poc respectats pels conductors, 
davant de can ferrer i a l’entrada del camí del gual 

PreMis tardor

càRitaS guaNya El pREMi a la MilloR ENtitat i EduaRd 
Sola El pREMi al SaNtaEulaliENc dE l’aNy

El BuS ExpRéS 777 
paSSa a SER l’E7 
El Bus Exprés de la Vall del Tenes (anteriorment cone-
gut com a 777) va ser oficialment transformat en el 
nou bus exprés e7. 

La transformació del bus ex-
prés 777 en l’e7 suposa, a 
més d’un canvi de nomen-
clatura i la integració amb el 
nou concepte de bus ràpid 
que impulsa la Generalitat, 
un increment de 20 a 25 cir-
culacions diàries en ambdós 
sentits.

L’e7 és un nou 
concepte de bus 
que s’integra a la 
flota ràpida de la 
Generalitat

El dissabte 30 de novembre es va celebrar la primera edi-
ció dels Premis Tardor de Santa Eulàlia de Ronçana, que 
reconeixen les entitats, els veïns i les empreses més des-
tacades de l’any. La iniciativa va sorgir conjuntament de 
Canal SET, Ronçana Comerç Actiu i l’Ajuntament, que han 
estat també els organitzadors de l’acte. 

Els premis es repartien en 7 categories i a cada una hi ha-
via 3 finalistes. El premi a la millor entitat va ser per Càri-
tas, per la feina feta i la contribució social que fa al poble i 
el guanyador de la categoria millor santaeulalienc de l’any 
2013 va ser Eduard Sola, a qui se li reconeixia la feina feta 
com a guionista de la pel·lícula “Barcelona, nit d’estiu”, i 
altres aportacions fetes al poble. 

A la resta de categories es va reconèixer el Teatre Nacional 
del Tenes (TNT) com la millor entitat cultural de l’any; i 
Teresa Arimany, presidenta de les Puntaires, va ser reco-
neguda com el personatge més important de l’any al món 
de la cultura. D’altra banda, a la categoria esportiva es va 
premiar al Club Escola de Bàsquet Ronçana i a Nil Pineda 

com a millor esportista. El guardó a la millor projecció ex-
terior del poble va anar a parar a Dermo Pharmacie & Par-
fums, empresa ubicada a Santa Eulàlia, i que aquest any 
ha aportat un nou producte molt 
eficaç com a repel·lent d’insectes.

La gala va estar dirigida per Teresa 
Valls, actriu del TNT i també hi van 
participar l’escola de música Da 
Capo i Trackdance. 

Per tancar l’acte, l’alcalde de Santa 
Eulàlia, Joaquim Brustenga, va voler 
felicitar a tots els organitzadors i participants i va desitjar 
públicament que els premis es puguin lliurar durant molts 
anys més. 

La vetllada va començar amb un sopar ofert pels restau-
rants Can Mestret, Paradís Park, Can Farell i la Mamma, 
amb vins del Bruguer Vell. Un cop els 267 comensals que 
van assistir al sopar van acabar l’àpat, començava  cerimò-
nia d’entrega de premis.

La 1a edició dels 
premis Tardor va 
reunir més de 
260 persones 
en un sopar a La 
Fàbrica

El 1/4 dE MaRató dE la vall dEl tENES ES fa gRaN i 
paSSa a SER 1/3
Coincidint amb la Diada de Catalunya, es va celebrar la 
XXVI Cursa de la Vall del Tenes, que deixava de ser 1/4 
de marató per convertir-se en 1/3, amb una distància de 
14.650 metres de recorregut. 

En aquesta edició hi van participar més de 300 corredors, 
en concret van prendre la sortida 309, que si els compa-
rem amb els 197 de l’edició de 2012, es valora com una 
molt bona participació. Malgrat tot, la coincidència amb 
la Via Catalana, va fer que hi hagués menys participació 
de la que es podria esperar.

En l’organització hi van participar els quatre municipis 
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Bigues i Riells, Lliçà d’Avall i Lliçà d’Amunt, però 

també hi van participar un grup de corredors que van col-
laborar amb els tècnics per fer que la cursa fos un èxit. 

En total, una trentena de voluntaris van ajudar al bon des-
envolupament el mateix dia de la cursa. La recaptació de 
les inscripcions a la cursa, més de 2000 euros, ha anat  
íntegrament destinada al Banc d’Aliments  de la Vall del 
Tenes.

En categoria masculina el guanyador va ser Albert Solei, 
amb un temps de 53 minuts i 42 segons, que va arribar 
seguit de Marcel Gual i Antonio Sevillano. En categoria 
femenina la guanyadora va ser Anna Riera, que va arribar 
a meta després d’una hora, 4 minuts i 29 segons. La sego-
na va ser Esther Montoya, seguida de Meritxell Gonfaus. 
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fiRa dEl toMàquEt, 
uN clàSSic al vallèS

L‘Ajuntament 
va organitzar 
la fira amb la 
col·laboració 
del Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental

La 4a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès ha estat 
organitzada enguany per l’ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana en col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

Durant els matins de l’últim cap de setmana d’agost les 
activitats relacionades amb les varietats antigues de to-
màquet recuperades els últims anys van omplir l’agenda 
d’actes de la fira. 

Tastos, visites a l’hort de l’Espelt i tallers 
van amenitzar la visita dels assistents, 
que també van poder comprar les se-
ves varietats preferides a la quinzena de 
parades instal·lades al Centre Cívic La 
Fàbrica, on fins i tot va haver-hi produc-
tors vinguts del Maresme. 

Els tastos que van tenir lloc els dos dies 
van ser una de les activitats amb més 
èxit. Els comensals van omplir La Fà-
brica per provar les varietats de tomà-
quets. El col·lectiu Slow Food del Vallès Oriental en va ser 
l’organitzador sota la direcció de Pep Salsetes. 

També les ja tradicionals visites a l’Hort de l’Espelt s’han 
convertit en un dels plats forts de la fira, organitzats per 
Llavors Orientals amb la intenció de mostrar als partici-
pants com es fa el cultiu dels tomàquets recuperats per 
incentivar que els assistents s’animin a plantar-los. 

Un any més, el balanç d’aquestes dues jornades és posi-
tiu, sobretot per l’interès que desperta entre els assistents 
i el valor que dóna al cultiu de proximitat i de qualitat.

Ja és una cita fixa al calendari dels vallesans, 
que continua evolucionant i creixent i que ja 
gaudeix d’un reconeixement important per la 
seva qualitat i poder de convocatòria

santa eUlÀlia en Verd

Nou ESpai lúdic pER a la 
gENt gRaN a la fàBRica

Posa’t en ForMa

L’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Joaquim Brusten-
ga, va inaugurar el nou Espai Lúdic per a la Gent Gran que 
s’ha instal·lat al parc del Centre Cívic La Fàbrica. 

A l’acte hi van assistir una cinquantena 
de persones, entre ells representants 
del Casal d’Avis i de l’APINDEP. 

L’espai acull vint aparells, anomenats 
estacions, per fer exercici físic, especi-
alment ideats per a la Gent Gran. 

Els aparells han estat cedits per la Di-
putació de Barcelona arrel d’una pe-
tició sol·licitada per l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Després de la inauguració, les persones 
presents van tenir l’oportunitat de pro-
var les estacions acompanyats d’una fi-
sioterapeuta que va fer una explicació 
detallada de com fer servir els aparells. 

Alguns dels assistents van participar a 
la demostració pràctica comprovant les 
funcions i els avantatges dels aparells 
instal·lats.

Els assistents també es van poder apuntar a les sessions 
formatives que es van fer per a grups reduïts, en les que 
els participants van poder provar individualment els ele-
ments. 

A banda d’aquests cursos, se n’han organitzat dos més 
per a personal de l’APINDEP.

10

Es tracta d’una estació amb vint elements per 
fer esport i exercicis físics pensat per a la gent 
gran. Els elements són d’ús públic i es troben 
al parc del centre cívic

Des de 
principis de 

novembre la 
Gent Gran de 
Santa Eulàlia 

ja disposa 
d’una nova 
estructura 

d’estacions 
dissenyada 

per portar a 
terme activitat 

física a l’aire 
lliure

NEix El tot 2a Mà

Amb aquesta 
iniciativa 
es preveu 
fomentar 
l’activitat 
econòmica 
local i 
incentivar la 
cultura de 
l’aprofitament

El TOT 2a Mà celebrava la tercera edició al gener, després 
de la seva estrena el juliol passat i la segona edició a l’oc-
tubre.

Es tracta d’una iniciativa de la regidoria de Foment de 
l’Activitat Econòmica que pretén incentivar la cultura de 
l’aprofitament i donar sortida a objec-
tes que tot i no ser útils als seus pro-
pietaris poden servir a altres veïns o 
persones interessades.

Les trobades són obertes a tothom 
i les parades són de particulars que 
s’han inscrit a l’Ajuntament per a po-
der oferir una sèrie d’objectes o an-
dròmines que tenen en desús o que ja 
no necessiten. 

També s’ofereix l’oportunitat de por-
tar a subhasta objectes concrets, sen-
se necessitat de tenir una parada. 

En una línia més professional, el Tot 2a 
Mà també alberga parades de brocan-
ters, que ofereixen els seus productes a col·leccionistes o 
aficionats. I al marge de la compra-venda, s’ofereix un es-
pai d’intercanvi on qui vulgui pot intercanviar productes, 
tot de 2a mà.

L’ajuntament ofereix una parada, amb taula i cadira als 
paradistes inscrits que des de primera hora del matí fins al 
migdia estaran ubicats a la plaça on també han tingut lloc 
les subhastes de les primeres edicions.

Atès l’èxit de públic i participació, per l’any 2014 està pre-
vist que la periodicitat del Tot 2a Mà es mantingui trimes-
tralment i poder celebrar-ne quatre a l’any.

la cultura del reaprofitament i l’intercanvi són 
els protagonistes d’aquesta nova cita al calen-
dari santeulalienc

CoMPra de ProxiMitat Fires i Festes

Des del setembre de 2012 Santa Eulàlia de Ronçana dis-
posa de mercat setmanal al barri del Rieral cada dissabte 
al matí. L’Ajuntament el va posar en marxa des de la re-
gidoria de Foment de l’Activitat Econòmica per donar un 

millor servei als ciutadans i fomentar 
el consum local. 

Amb motiu de la celebració del pri-
mer aniversari, es va fer un vermut 
popular amb productes dels para-
distes que va atraure un centenar de 
persones. 

Aquesta cita va obrir un cicle de ce-
lebracions dels primers dotze mesos 
del mercat que van consistir en fer 
de dotze dissabtes dotze motius de 
celebració.

Durant aquestes setmanes s’han 
muntat activitats per a tots els públics 

al propi mercat, amb la participació de paradistes, enti-
tats, comerços i associacions del poble.

Des de la seva posada en marxa, amb 32 parades, el mer-
cat setmanal ha estat en constant període de creixement 
fins arribar a les 45 parades actuals, que es preveu que 
vagin ampliant-se.

I per poder valorar l’opinió dels veïns aquest a l’estiu 
l’Ajuntament va realitzar una enquesta sobre el mercat 
a 282 persones de la que se’n desprèn que el 62% dels 
enquestats són usuaris habituals del mercat, un 75% 
compra fruita i verdura i en una proporció molt menor 
compren roba. 

En el que hi ha coincidència d’opinions és en la bona ubi-
cació del mercat, el 94% dels enquestats els agrada molt.

pRiMER aNivERSaRi dEl 
MERcat SEtMaNal

Gran nivell 
d’acceptació 

entre els usuaris 
i paradistes del 

mercat setmanal 
de cada dissabte 
després d’un any 
de funcionament 
a Sant Eulàlia de 

Ronçana
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durant aquests mesos ha crescut prop d’un 
30% en nombre de parades i els usuaris el 
valoren molt positivament
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La vida te coses impossibles per més que ens hi entossudim, però la majoria de les coses són 
possibles, probables o fins i tot inevitables. La consulta al poble català per decidir sobre el seu 
futur polític forma part del grup d’aquestes coses inevitables. Hi ha qui ho vol impedir, però 
és com posar portes al camp. L’article 122 de l’Estatut de Catalunya que, recordem-ho, és una 

llei espanyola, atorga a la Generalitat la facultat de convocar i realitzar consultes. Quina legalitat afegida vol el 
senyor Rajoy? No n’hi ha prou amb la legalitat que ens atorga una llei espanyola? 

Aquí hi ha un problema i com molt bé diu el periodista Iñaki Gabilondo, els problemes no es prohibeixen, es 
resolen. I la millor manera de fer-ho és a través de les urnes, l’eina suprema de la democràcia. A algú li fan por 
les urnes?

Si finalment les maquinacions i el joc brut de l’Estat impedissin la celebració de la consulta el 9 de novembre, 
quedaria encara la possibilitat de fer unes eleccions anticipades amb un compromís comú entre aquelles forces 
favorables a la consulta. Això l’Estat no ho podria prohibir. 

En el fons, aquells que es diuen demòcrates i es manifesten contraris a que ens pronunciem, ho tenen molt difícil 
per poder explicar la seva negativa a la comunitat internacional, quan des d’aquí només demanem poder votar.

En fer una mirada al procés que ha portat fins a l’actualitat, ens 
cal remarcar algunes qualitats que són els criteris bàsics sobre els 
quals s’ha anat edificant aquest present i que, sense cap dubte, ens 

marcaran el futur.

Així, la coherència és un factor important: cada passa feta és el producte de les passes anteriors perquè ens 
marquen un rumb clar. Sense coherència no hi ha rumb. La fidelitat també és essencial: sense aquesta capacitat 
d’actuar amb continuïtat amb la idea original, no hi ha versemblança possible. Sense fidelitat no hi ha constància. 
Com a tercera qualitat, remarquem la pertinència: cada acció, cada manifestació ha de ser l’apropiada per la 
finalitat que es persegueix. Sense pertinència no hi ha oportunitat.

La independència del nostre país reclama, doncs, que cadascú de nosaltres sigui coherent, fidel i pertinent. 
Per això, si volem treballar positivament per aquest objectiu transformador, l’acció de tots els grups municipals 
a cada poble o ciutat del país ha de mantenir unes qualitats semblants i ser, a la menuda, generadors d’una 
il·lusió col·lectiva, compartida. El rumb, la constància i l’oportunitat ens reclamen decisions i, ara, creiem que 
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana necessita una nova majoria que treballi pel país, pel futur que ens 
espera.

Desconec quin serà el futur polític de Catalunya, però tinc pocs dubtes que serà 
el futur que els catalans, els ciutadans de Catalunya, decideixin. Caldrà, per això, 

preguntar-los-hi.  

Il·legal fer una pregunta?  Tampoc era legal anteposar els mercats a les persones i van modificar la constitució en una 
tarda. Des de ICV-EUiA a Catalunya i des de Izquierda Unida a la resta de l’estat, per cert,  l’única força d’àmbit estatal 
que ho fa, defensem el dret a decidir.

Defensem la República Catalana, una República Catalana al servei de la majoria i no, com fins ara, un Estat ( central i 
autonòmic), un govern i unes lleis al servei d’una minsa minoria. Una República Catalana que pugui decidir lliurament, 
ara o en el futur, federar-se, o no, amb la resta de l’Estat per forma la República Federal Española.

La majoria de nosaltres desitgem que sigui possible un model republicà federal plurinacional, multicultural i cooperatiu. 

Estem en la lluita de classes i el nostre enemic és el capitalisme.

agustí gonzalo, Grup municipal d’ICV-EUiA

  

Catalunya ha d’acabar essent el que decideixin els catalans, entenent per catalans els que viuen i 
treballen a Catalunya.  El futur socialisme s’ha de desenvolupar amb la mirada fixada en l’horitzó, 

on no existeixen les fronteres i tots els ciutadans siguem iguals, solidaris els uns amb els altres, amb justícia social, pau 
i llibertat. En tot cas, això no exclou que les arrels de cadascú, la cultura, la llengua, l’historia i la manera d’entendre 
la convivència siguin respectades per tothom, siguin quins siguin el seus fonaments politics. El dret a decidir, en ple 
segle XXI, no es pot negar en cap escenari democràtic i reivindiquem que tenim el dret a expressar-nos. La pregunta 
que presenta el Parlament de Catalunya pot agradar més o menys, però el que no pot ser és la prohibició de fer una 
consulta, pacífica i cívica. Tothom podrà expressar a les urnes quina forma de convivència i organització política vol 
per a Catalunya, en llibertat i sense cap coacció. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, volem un Estat Federal, 
dins d’una Espanya federal i republicana. Entenem que es la millor solució per la situació actual, la més assenyada i la 
que pot encabir totes les sensibilitats. No ens ho posaran fàcil i haurem de posar-nos ferms i actuar amb la màxima 
serenitat per afrontar tots els entrebancs que s’aniran produint. Posem-nos-hi.

Es diu que vivim en una societat demòcrata,  això és realment així?  Si la democràcia en el seu estat 
pur és escoltar la voluntat del poble,  són demòcrates els polítics que diuen que és il·lícit preguntar 
al poble què opina o què vol?

Jo no entraré a valorar si independència sí o independència no. No tinc ni els coneixements ni les 
dades suficients que em permetin defensar amb rotunditat cap de les dues posicions, però com 

a demòcrata que em sento, haig de dir que el poble té dret a opinar, i no permetre que opini emparant-se en la 
Constitució -document obsolet que conté articles que es contradiuen i que es podria dir que la fan inconstitucional 
en si mateixa- entenc que no és una justificació sòlida. 

La possible independència comporta, a part de qüestions econòmiques, altres que són sentimentals i familiars. La 
majoria dels catalans tenim família fora de Catalunya, i molta gent interpreta que una Catalunya independent pot 
suposar trencament de famílies. Això vol dir que el debat requereix un tractament que va molt mes enllà de la part 
econòmica, perquè intervenen els sentiments familiars i els sentiments envers la terra.

Però sigui com sigui, el poble pot dir que sí o pot dir que no, però alguna cosa ha de dir. Un país que no escolta la 
seva gent és un país que no evoluciona.

Ple ordinari del 28 de novembre 
del 2013

S’aprova inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal.

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

Ple ordinari del 27 de febrer de 
2014

S’aprova la formalització del con-
flicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 
Local

Votacions
Aprovada per unanimitat

Ple extraordinari del 19 de desem-
bre del 2013

S’aprova la proposta relativa a 
l’àmbit fluvial de Santa Eulàlia de 
Ronçana

Votacions
Aprovada per unanimitat

RESuM dElS plENS

oPinió Partits

la coNSulta SoBRE El     futuR polític dE cataluNya
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JoVe PartiCiPa! santa eUlÀlia en Verd

 Propostes joves de 14 a 18 anys votacions pressupost
1 Sopars temàtics 580 500 € 

2 Bus nit 571 750 €

3 Concurs de fotos i calendari jove 475 300 €

4 Bingo 468 300 €

5 Torneig futbol 7 358 200 €

6 Esquiada jove 357 400 €

7 Jornada esportiva 4t eso 281 400 €

8 Holy party 232 400 €

9 Torneig airsoft o paintball 224 300 €

10 Torneig de videojocs 178 300 €

11 Teatre jove 164 300 €

12 Sala d’estudis en època d’exàmens 161 600 €

13 Festival de música 7 hores 138 2.500 €

14 Cursos i tallers 112 300 €

15 Sortida bikepark 79 300 €

16 Jornada tecnològica 56 200 €

17 Pel·lícula o obra de teatre 32 150 €

El 30 de novembre es va celebrar la novena edició de l’As-
semblea Jove de Santa Eulàlia, a la que els joves que hi 
volen participar decideixen a què es dedicarà el pressupost 
destinat a Joventut pel 2014. 

Enguany el total ascendeix a 13.500 euros 
que es destinaran a un total de les vint-
i-tres accions a realitzar durant el proper 
any. Les accions escollides seran liderades  
pels mateixos joves que han participat al 
procés de decisió amb l’ajut i el suport del 
servei de joventut. 

Els pressupostos participatius, que orga-
nitza el servei de joventut de l’Ajuntament 
des del Punt Jove La Taka, han registrat 
enguany un total de quaranta-set propos-
tes per a decidir quines seran les que es realitzaran. A 
l’assemblea hi van assistir cent deu  joves, fent d’aquesta 
edició la més participativa des de que es va posar en mar-
xa la iniciativa. 

L’any passat de les vint-i-quatre accions resultants, final-
ment se’n van organitzar vint, gràcies al lideratge i orga-
nització de més de cinquanta joves. Però l’èxit és encara 
més gran si comptem les més de tres mil cinc-centes per-
sones que hi han participat.

Resultats de les votacions
La proposta més votada entre el grup més jove van ser els 
sopars temàtics, mentre que el grup dels majors d’edat va 
escollir com a primera opció la Festa de Carnestoltes.

Reconeixement
Des del 2005 els joves de Santa Eulàlia han pogut escollir 
democràticament com distribuir els pressupost de l’Ajun-

tament per a les activitats destinades a 
joventut. Enguany ha arribat el reconeixe-
ment a aquesta pràctica, l’Associació de 
Professionals de Joventut de Catalunya, 
amb el suport de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat, han editat un 
llibre de bones pràctiques dirigit als pro-
fessionals de joventut on s’hi ha volgut 
incloure la iniciativa santaeulalienca. 

Els editors consideren que els pressupos-
tos són un exemple molt poc freqüent 
de participació ben entesa i completa. El 
projecte dóna capacitat real de decisió als 

joves i els fa responsables de les seves actuacions.

9a aSSEMBlEa JovE 

Enguany els 
pressupostos 

participatius han estat 
inclosos a un llibre 

de la Generalitat de 
bones pràctiques a 

l’àmbit de la joventut 
de tot Catalunya

 Propostes joves de 18 a 30 anys votacions pressupost

1 Festa carnestoltes 734 1.500 €

2 Artarreu 715 2.000 €

3 Sortida conjunta apindep 571 700 €

4 V torneig de futbol sala nadal 559 300 €

5 4rt concurs de cutremetratges 541 400 €

6 3 x 3 bàsquet nocturn 451 200 €

7 Acció geocatching 292 200 €

tallERS i iNfaNtS pRotagoNiStES dE la fiRa dE Nadal

nadal

SEgoNa Edició dEl 
coNcuRS dE pESSEBRES
Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana ha convocat el  Concurs de Pessebres obert 
a tota la població i per primera vegada un Concurs de 
Diorames obert a tothom.

La intenció és continuar  impulsant aquesta tradició 
tant arrelada i animar a participar-hi a tota la població.  

El primer premi en la categoria pessebres va ser per a 
Josep Vilallonga, veí del municipi; la família Valls-Pagés 
va rebre el segon premi i Núria Alegret el tercer. En la 

categoria de diorames el guanyador va ser Joan Condal, 
veí de Palau de Plegamans, mentre que el segon premi 
va recaure a l’Associació de Pessebristes de Mataró. 

L’aposta per continuar amb la tradició també es fa evi-
dent amb altres tradicions, com el pessebre gegant que 
s’organitza a la plaça de l’Ajuntament. Aquest és el tercer 
any que s’organitza aquesta iniciativa, a càrrec d’entitats 
del poble. Els encarregats de fer el muntatge d’aquest 
2013 han estat els membres de l’AFA La Sagrera.

Grans i petits 
van gaudir de 
les activitats 
programades 

que van registrar 
un gran volum 
de participació, 

especialment al Tió 
Gegant de diumenge

La Fira de Nadal del 2013 es va celebrar els dies 7 i 8 de 
desembre. Entre els dos dies, que van estar plens d’activi-
tats, parades i tallers, van passar per la fira 
un miler de persones, mantenint els nivells de 
participació de l’any passat. 

En total, seixanta-tres parades van omplir els 
carrers de Santa Eulàlia de motius nadalencs 
i artesania, entre elles una vintena eren para-
des de veïns del poble, també va haver-hi pa-
radistes de Ronçana Comerç Actiu, artesans 
alimentaris i entitats del poble.

Entre les activitats més destacades cal desta-
car els molts tallers que van tenir lloc durant 
tot el cap de setmana. Es van fer demostra-
cions de l’ofici de teixidor, de ceramista, de 
tractament del cuir, joieria i creació amb ma-
terials reciclats.

Un altre dels punts forts va ser el Tió Gegant que es va fer 
cagar el diumenge al matí, hi van participar prop de 180 nens 
i nenes que van rebre els regals que anava cagant el tió. L’ac-
tivitat, molt animada, va fer cantar i participar també moltes 
famílies que acompanyaven els menuts, el que va fer de l’ac-

tivitat un moment molt animat i concorregut. 

També pels més petits, el dissabte es va fer 
l’espectacle de contes Un Nadal Màgic, un 
muntatge amb dues carpes, dintre de les 
quals els més petits de la casa van poder gau-
dir de l’espectacle d’una manera singular.

La valoració per part de l’organització torna a 
ser molt positiva, especialment pel què fa als 
tallers, ja que organitzadors i participants van 
sortir-ne molt satisfets. 

Els paradistes també van voler destacar el gran 
nombre de persones que van passar pel mer-
cat durant els dos dies, malgrat que el volum 
de vendes no va ser especialment destacat. 

Amb tot, un any més el Mercat de Nadal es 
converteix en un punt de trobada i una visita 
ineludible al calendari del poble.
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ElS aluMNES dE la 
SagRERa apRENEN a 
REciclaR

Els departaments de Medi Ambient i Ensenyament, han 
començat un seguit d’activitats a l’Escola la Sagrera per 
ensenyar els alumnes com fer la separació dels residus. 
Les activitats es van fer coincidir amb la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus. La iniciativa educativa va co-
mençar amb unes xerrades a l’escola, on s’explicava com 
fer la separació de la brossa de manera que es recicli el 
màxim dels residus que creen els alumnes, especialment 
a l’hora de l’esmorzar i del berenar, per això les fraccions 
protagonistes d’aquesta iniciativa són l’orgànica i els en-
vasos. A dos dels patis de l’escola s’han col·locat conteni-
dors marrons, de residus orgànics, i grocs  per a envasos, 
i durant el que resta de curs, els dos patis competiran per 
aconseguir ser els que més reciclen. Els alumnes han de 
separar correctament les deixalles i reben les visites periò-
diques d’un tècnic per a comprovar que la separació s’ha 
fet bé. Segons els resultats, els patis rebran punts positius 
o negatius i a final de curs el pati que més punts positius 
tingui serà el lloc on es realitzarà la festa del Dia Mundial 
del Medi Ambient, que es celebra el 5 de juny 2014. 

Medi aMBient

El desembre es va presentar a Santa Eulàlia el nou EcoPunt, 
instal·lat per l’empresa Garby, que servirà per incentivar 
el reciclatge d’envasos de plàstic oferint a la ciutadania 
avantatges si ho fa de manera adequada. Els encarregats 
d’inaugurar el punt han estat: el director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Josep Maria Tost; l’alcalde de Santa 
Eulàlia de Ronçana, Joaquim Brustenga; acompanyat de 
l’aleshores regidor de Medi Ambient, Miquel Moret; i de 
l’empresa Garby, Joan Salvadó. 

L’EcoPunt s’ha instal·lat a la plaça 11 de setembre, un 
punt cèntric amb activitat comercial propera i un dels nu-
clis principals del municipi. El funcionament és senzill els 
usuaris, veïns i veïnes del poble, poden dipositar als llocs 
indicats llaunes o ampolles de plàstic que el punt aixafa 
per a que posteriorment siguin reciclats degudament. La 
màquina accepta envasos de plàstic tipus PET i llaunes. 
L’usuari, un cop fet això, rebrà un nombre d’ecopunts en 
forma de tiquet, segons l’envàs que hagi reciclat. Aquests 
punts poden ser bescanviats per serveis, descomptes i al-
tres avantatges a les empreses que col·laboren amb la ini-
ciativa. Per a consultar quines són podeu entrar a: www.
garby.net/u/granollers.

pRESENtació dE l’EcopuNt 
dE gaRBy a SaNta Eulàlia
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SaNta Eulàlia Ja 
diSpoSa d’app 
Descarrega’t l’aplicació per a dispositius mòbils 
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
coneix totes les novetats del municipi.

ANDROIDIOS


