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Santa Eulàlia amplia
el mercat municipal
Es consolida amb milers de visitants i
una ampliació en el nombre de marxants
Ja fa uns mesos que es va posar en funcionament el mercat
setmanal de Santa Eulàlia. Des d'aleshores s'ha anat fent
un lloc entre els mercats de la zona i ja té una clientela
estable i en creixement que confirma la bona marxa del
projecte. Gràcies a aquest bon funcionament, la resposta
del públic i la qualitat de les parades, l'Ajuntament ha
decidit augmentar el servei amb més parades i una nova
ubicació.
El nombre de parades del mercat va arribar el mes de gener
a les cinquanta-cinc, recordem que va començar amb una
trentena de marxants i s'ha anat ampliant gràcies a l'interès
de nous empresaris del sector atès l'èxit que va tenint.
Aquesta ampliació ha implicat un reajustament de la ubicació
del mercat. Per donar un ordre pràctic i lògic a les parades,
aquestes es redistribueixen fins el carrer Francesc Macià.
A banda de les dimensions i la ubicació del mercat, s'hi ha
introduït una altra novetat, ara disposa d'un nou espai
destinat al comerç local, que té la consideració de mercat
obert només als comerços del poble, és a dir, que l'espai
està disponible pels establiments que vulguin posar puntualment una parada. S'hi pot accedir prèvia sol·licitud a
l'Ajuntament. També hi ha punts destinats a la promoció
d'articles concrets, serveis i per entitats. En total 4 espais,
als que se li suma una àrea de dinamització del propi mercat
que acull activitats comercials.
Des del dia 9 de març, a suggeriment dels marxants i subvencionat per ells, ha entrat en funcionament un servei de
transport gratuït per a tots els ciutadans que desitgin anar
al mercat. El servei es posa en marxa a dos quarts de deu
del mati i s'acaba a les dues del migdia, fent un recorregut
per tot el poble. Aquesta iniciativa ha tingut una excel·lent
acollida per part del veïns.

Un
dissabte
al mercat
setmanal.

Avanç del POUM
pàg. 4

Canvi del sistema de
recollida selectiva
pàg. 6

Inauguració de La Taka
pàg. 9

50 anys d’Anuari
Local
pàg. 12

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana maig de 2013

33

www.santaeulaliaroncana.cat

Agermanament amb el municipi francès de Montville

Les
notícies

Els representants de la Ville de Montville, encapçalats pel seu alcalde, van arribar a Santa
Eulàlia el dilluns 22 d'octubre on van ser rebuts
per una representació de l'ajuntament local.
Però no va ser fins el dimarts 23 d'octubre de
2012 que van tenir lloc els actes públics de
celebració de l'agermanament. Els representants dels dos ajuntaments, empresaris i representants del teixit productiu santaeulalienc
van tenir l'oportunitat de compartir taula per
a poder presentar-se i intercanviar interessos
i coneixements per possibles ocasions en que
es puguin obrir oportunitats recíproques
d'intercanvi.
Els actes van començar amb una visita a la
Biblioteca on les entitats i associacions del
poble van muntar una exposició per donarse a conèixer, tot mostrant fotografies, vestuaris i materials relacionats amb la seva

La signatura de
l’Agermanament per
part dels dos alcaldes.

activitat. Una altra bona presentació del
poble català va anar de la mà del vídeo que
va preparar Canal SET a petició de l'Ajuntament amb motiu de l'agermanament. Una
producció de 20 minuts que resum la història, la geografia, el teixit associatiu, els serveis i la vida de Santa Eulàlia. A continuació,
la Sala de Plens es va vestir de gala per rebre
les dues delegacions presidides pels alcaldes, Joaquim Brustenga, de Santa Eulàlia, i
Pascal Martin, de Montville, que acompanyats pels seus regidors, van presidir l'acte i
van formalitzar l'agermanament amb la signatura del protocol corresponent. L'acte
solemne es va cloure amb els respectius himnes nacionals. Les associacions van acomiadar els convidats amb una mostra de folklore
santaeulalienc, a la qual van intervenir les
gitanes, els trinxaires i els geganters.

Les gitanes durant els actes de celebració de
l’Agermanament amb Montville.

La biblioteca l’any 2012
La biblioteca es consolida amb 2.310 usuaris
locals dels quals 1.448 són carnets nous
realitzats a Santa Eulàlia. La resta corresponen a veïns que ja el tenien d' una altra bi-

Estadístiques de la
biblioteca 2012.

USOS DE LA BIBLIOTECA

PRÉSTECS DE DOCUMENTS

Dades 2012

Visites a la biblioteca
Usos del servei de wi-fi
Visites a la web
Usos del servei de préstec

37.918
2.157
14.567
5.866

USOS D’INTERNET/OFIMÀTICA
Petits lectors
Infants
Joves
Adults 1
Adults 2
Gent Gran
Altres

27
1.641
803
1.273
886
15
0

TOTAL

4.645

2

Dades 2012

PRÉSTECS
Fons general
Fons Infantil
Música i Cinema
Revistes
Col·lecció local
Petits lectors
Referència
Magatzem
Fons especial
Fons mòbil

5.481
7.604
3.519
1.628
39
1
9
422
296
2

TOTAL

19.001

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
PI deixat
PI rebut

317
477

blioteca de la Xarxa. Pel que fa a visites, la
mitjana per dia de servei ha estat de 145
entrades diàries, 26 per hora de servei. El
fons documental de la biblioteca ha crescut
un 21,5% respecte finals del 2011. El 80% de
noves adquisicions de fons provenen del
Servei de Biblioteques de la Diputació. La
resta de fons municipals, del fons de la biblioteca vella i donacions de particulars.
Cal destacar les 84 activitats de foment de la
lectura realitzades, que gràcies a la participació
voluntària de moltes persones han representat
una despesa mitjana de 50€. En aquesta línia
hem d'agrair la col·laboració desinteressada
del grup de 12 voluntaris que segueixen el pla
de voluntariat impulsat per la Regidoria de
Cultura i que aporten unes hores del seu temps,
coneixements i experiència a la biblioteca i a
la població. Així podem oferir serveis com les
maletes viatgeres a La Fàbrica o la bibliopiscina,
el servei de suport a l'hora dels deures, el club
de lectura juvenil Fantàstida, col·laboracions en
hores del conte i tallers o suport a l'ordre i
endreça de les sales, tractament dels llibres,
folre i restauració o préstec domiciliari. Finalment
un dels serveis amb més demanda és la formació
en informàtica, on també col·labora amb un
grup de noies formadores, estudiants de batxillerat de l'IES La Vall del Tenes.
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Hem passat un any difícil i estem en un altre de complicat, però les dificultats que vivim no han d’omplir
d’ombres una realitat que ens esperona a seguir treballant per Santa Eulàlia i la seva gent, millorant allò
que podem i administrant amb prudència i encert els migrats recursos municipals. Sabem que la gran
majoria de ciutadans entenen que la situació ens obliga a fer equilibris impensables i agraïm la seva
comprensió, malgrat ens dolgui que a vegades hi hagi qui utilitzi aquest malson per intentar treure’n un
rèdit polític de dubtosa consistència. Però no ens apartarem ni una passa del nostre deure i del nostre
compromís i acabarem aquest mandat amb la feina feta, un ajuntament sanejat i unes finances transparents
i fiables.
Davant les dificultats es tracta de fer el màxim possible amb el mínim de que disposem. Es tracta de
servir els interessos de Santa Eulàlia, que és la direcció en la que tots hem de remar més enllà de les
lògiques discrepàncies, però sense abandonar mai el sentit de la responsabilitat. Si ho fem així, ens
en sortirem abans i millor.
Aquest any no podrem fer gaire coses, però la més important pel seu volum i la seva transcendència
serà sens dubte la millora de la carretera al seu pas per Can Baró, rectificant la corba existent i fentt’hi un pas de vianants fins a la Tenda Nova per oferir una via segura a les persones que vulguin sortir
a peu d’aquell nucli. En aquesta obra la Diputació de Barcelona hi invertirà més de 500.000 euros, xifra
molt important per un municipi com el nostre. Per altra banda es va consolidant el mercat setmanal,
amb més de cinquanta parades i una magnífica acceptació per part de la ciutadania. També millorarem
les condicions dels vestuaris del camp de futbol, canviant l’antiga caldera que ja no dóna més de sí
per una de nova i instal·lant plaques solars tèrmiques, en un afany d’estalvi energètic i respecte ecològic.
Tot plegat són petites passes per anar guanyant el futur, amb tothom.
Joaquim Brustenga i Etxauri
Alcalde

L’Ajuntament i la Diputació signen el conveni per
l’arranjament de la corba de Can Baró
L'obra és una reivindicació històrica dels veïns atesa la perillositat del tram
de carretera, que és de titularitat de la Diputació de Barcelona
Aquest mes de gener s'ha formalitzat l'acord
entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia i la Diputació de Barcelona per l'execució de
l'eixamplament de l'obra de la carretera de
Barcelona (BV-1435) sobre el torrent de Can
Baró. Addicionalment es construirà una vorera de 90cm d'amplada en el costat de ponent 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.

El projecte executiu de les obres ja està redactat i aprovat. Durant el procés d'aprovació
es va presentar degudament als veïns afectats perquè n'estiguessin assabentats. Ara
la Diputació engega el procés de licitació de
les obres. Està previst que els treballs sobre
la via comencin a finals d'aquest mateix any
i s'allarguin entre 5 i 6 mesos.

Els representants de
l’Ajuntament i de la
Diputació a la corba
de Can Baró.

L'alcalde de Santa Eulàlia, Joaquim Brustenga, i el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, van signar el conveni
el 30 de gener, culminant així una antiga
reivindicació del poble, que ara s'ha fet realitat gràcies a les gestions del propi alcalde
i de l'equip de govern.
Les obres aniran a càrrec principalment de
la Diputació de Barcelona, titular de la via,
que assumirà el 90,5% dels 534.000€ que
costarà l'obra. Per la seva banda, l'ajuntament hi contribuirà amb el 9,5% restant.

3
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Aprovació de l’Avanç
del POUM

Les
notícies

El mes de novembre de 2012 es va presentar
públicament l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a la Biblioteca
de Santa Eulàlia. L'alcalde Joaquim Brustenga
va obrir l'acte acompanyat d'Albert de Pablo,
arquitecte de l'empresa Interlands, encarregada d'elaborar el Pla i del cap dels Serveis
Tècnics de l'Ajuntament, Joan Jordana.
Presentació de l’Avanç
del POUM.

L'Avanç del POUM s'ha basat en la última
versió del novembre del 2005, abans de que
s'interrompés la redacció a l'any 2006. Respecte aquella versió, en la que ja s'hi havia
incorporat algunes modificacions basades
en les aportacions i suggeriments d'aquell
moment, s'ha reduït el creixement previst i
s'ha adaptat la vialitat que ve imposada pel
vigent Pla Territorial Metropolità, que aleshores no existia.
Un cop aprovat l'Avanç pel Ple de la corporació es va obrir un període d'un mes per
presentar propostes i nous suggeriments,
que posteriorment es va allargar un altre
mes, fins a finals de gener, per facilitar la
participació ciutadana en un projecte que te
vocació de ser útil al municipi pels propers
20 anys.
En aquest moment l'equip d'arquitectes encarregats estan treballant en el projecte amb
les propostes i suggeriments que han presentat els veïns durant aquests dos mesos.
D'aquí en sortirà el projecte que haurà d'anar
a aprovació inicial als voltants de l'estiu.

Finalitzen les obres del
gasoducte al seu pas per
Santa Eulàlia

Al mes de febrer s'han acabat les obres pendents de la infraestructura de transport de
gas al seu pas per la població, sense que hi
hagi hagut incidències destacables. L'última
part de l'obra ha consistit a la canalització
del torrent de l'Areny.
L'última part d'aquesta intervenció ha estat
el replantejament de les espècies arbòries i
arbustives que havien estat retirades durant
les obres pel bon desenvolupament
d'aquestes i que s'han realitzat durant la
tardor i part de l'hivern. Aquesta operació
es complementa amb un seguiment i manteniment periòdic.

El mur de pedra que
s’ha construït al
torrent de l’Areny.

Talús a la vora del riu
Tenes, construït arrel
de les obres del
gasoducte.

L'Ajuntament, per la seva banda, ha procedit
a supervisar aquesta intervenció i, al marge
de petits detalls, les reposicions tant d'obres
com vegetals s'han realitzat de forma correcta.
Aquesta intervenció forma part del projecte
nacional de transport de gas per comunicar
Martorell amb Figueres, encara que el tram
en servei actualment ha quedat finalitzat a
Hostalric i per tant permetrà millorar el servei,
actualment deficitari, al Vallès Occidental,
Vallès Oriental i la Selva. La xarxa actualment
ja transporta gas a aquestes comarques segons la informació d'Enagas.
Aquesta obra té també una finalitat de futur,
que seria la de connectar amb la xarxa europea a través de França, però ha quedat aturada fins una fase posterior, actualment sense definir.
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Les ordenances fiscals
s’actualitzen amb l’IPC

Nou espai web per
emprenedors

L'ajuntament ha pres com a referència l'Índex
de Preus al Consum (IPC) del mes de setembre, que es situa als 3,9%, per actualitzar
les ordenances fiscals d'enguany, que afecten els impostos i les taxes municipals.
Algunes taxes i impostos s'han mantingut al
mateix preu que a l'exercici anterior. És el
cas de les plusvàlues i de l'impost sobre els
vehicles, que es mantenen i, per tant, els
veïns i veïnes no pagaran més per aquests
conceptes respecte l'any passat.
Això s'ha hagut de compensar amb altres
impostos com ara el de Béns Immobles (l'IBI)
que puja un 5%. D'altra banda, el de construccions i activitats econòmiques s'enfilen
un 4%. En canvi, el rebut per escombraries
s'incrementa menys que la mitjana de taxes
i ho fa en un 1,95%, dos punts per sota de
la pujada de l'IPC.

La web de l'Ajuntament estrena un nou espai
on els emprenedors, empresaris i comerços
que vulguin tenir la seva seu al poble podran
trobar els locals i naus disponibles per a ferho. A l'apartat web hi trobaran la relació actualitzada dels espais que millor puguin encaixar amb les seves necessitats. La llista
inclou el tipus d'espai disponible, especificant
si es ven o és de lloguer, i detalla els metres
quadrats i la ubicació del local o nau que
estigui disponible en cada moment. Els usuaris interessats també hi trobaran les seves
característiques, per saber quins espais
s'adeqüen més a les seves necessitats. Al
mateix espai web hi ha penjada la informació
dels propietaris dels locals i un telèfon de
contacte. La relació es pot consultar a l'apartat
de destacats de la web municipal, situat a la
columna dreta de la plana principal.

Les
notícies

Fires 2012-2013
4ª Fira Lliga't a la Terra
Enguany la fira ha tornat a celebrar-se en
dissabte, el 20 d'abril. La venda de planter de
varietats antigues de tomàquet ha tornat a
repetir l'èxit de l'edició anterior, esgotant les
existències pels volts del migdia. Afegint-hi el
planter d'hortalisses i verdures, unes 6.000
unitats. L'afluència de públic ha tornat a situarse al voltant del mig miler de persones que
van poder gaudir dels productes de 17 parades. Com a novetat, enguany s'ha presentat
la xarxa de consum ronçanenca Roncespel que
tot just comença la seva activitat.

seva durada, ja que es va ampliar a tot el cap de
setmana. Aquesta edició va concentrar artesans
de diferents oficis, representants del teixit comercial i totes aquelles entitats i persones del
poble que hi van voler participar. Seixanta-cinc
parades van mostrar la seva oferta a les més de
1.500 persones que hi van assistir. Es va comptar
amb la participació de moltes entitats i amb
l'actuació dels trinxaires, les gitanes i els gegants.
Els alumnes de l'Institut de la Vall del Tenes van
ser els encarregats d'oferir als visitants l'esmorzar
“popular” durant cada jornada.

4a Fira Lliga’t a la
Terra.

III Fira del Tomàquet
Aquesta tercera edició, amb un número de visitants creixent, consolida la fira com una data
ineludible del calendari vallesà. La novetat d'enguany és que els dos dies, el 25 d'agost i el 8 de
setembre, la fira es va concentrar al matí a diferència dels dos anys anteriors, quan les activitats s'havien allargat fins el vespre. Un total de
1400 persones s'hi van acostar per tenir la oportunitat de degustar o comprar varietats de tomàquet antigues. El 2013, la fira està prevista pels
dies 31 d'agost i 1 de setembre, durant el matí.

Fira de Nadal
La novetat més destacada d'aquest any de la
Fira de Nadal, Artesania i Tradició, va ser la
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Posada en marxa del
sistema de recollida
selectiva en contenidors

el tema

Les primeres setmanes el sistema ha
funcionat amb normalitat
A El Jutjat Contenciós Administratiu desestima la petició
dels grups de l’oposició d’una suspensió cautelar del
canvi de sistema de recollida d’escombraries
Els tres grups a l’oposició de l’ajuntament de Santa Eulàlia,
Ind-ERC, PSC i ICV-EUiA van interposar un recurs contenciós
administratiu sol·licitant que es dictés la suspensió cautelar
del canvi de sistema de recollida d’escombraries del porta a
porta a recollida selectiva en contenidors.
El passat 20 de març de 2013, mitjançant interlocutòria dictada
pel Jutjat corresponent, s’acordà desestimar la pretensió dels
recurrents en base a que no s’aprecia un particular perjudici
en l’interès públic. A més, els recurrents ni justifiquen ni
acrediten quins poden ser els suposats danys derivats de la no
suspensió cautelar de la modificació del contracte.
Per tant, la implantació del sistema de recollida selectiva en
contenidors seguirà a Santa Eulàlia, al menys fins la resolució
final del recurs interposat pels grups polítics de l’oposició
municipal.

On va cada residu:

6

Fa poques setmanes que funciona el nou
sistema de recollida selectiva de residus a
Santa Eulàlia de Ronçana. Els usuaris s'hi
han adaptat amb normalitat i fins el moment
l'Ajuntament ha rebut alguns suggeriments
i observacions de part de veïns i veïnes que
estan servint al departament de Medi Ambient per a reajustar alguns detalls que serviran per optimitzar la recollida en els 130
punts existents. D'altra banda, a mesura que
es vagi regularitzant el sistema es valoraran
les noves necessitats que puguin sorgir a rel
de les dades de recollida, així es decidirà si
es posen més o menys contenidors en alguns
punts en funció de la zona.
Una de les incidències més repetides per
part del veïnat és la poca obertura dels contenidors de paper, els de color blau, que
tenen una ranura superior per on no entren
tots els residus d'aquesta fracció, que recordem s'han de llençar plegats. La solució, que
s'ha adoptat per part dels serveis tècnics
encarregats, és treure els topalls de les tapes
del contenidor per permetre dipositar-hi els
residus directament obrint-ne la tapa. També
s'està treballant per organitzar una recollida
de paper i cartró comercial per evitar que els
contenidors blaus quedin saturats i de retruc
evitar els robatoris de cartró.
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Entre les millores es va decidir augmentar la
freqüència de la recollida dels contenidors
grocs, els d'envasos. Aquesta és una bona
notícia, ja que aquesta modificació és deguda
al bon ús que n'està fent el veïnat, que recicla
molt aquest tipus de residu. Malgrat tot, la
resta continua sent una fracció on s'hi aboca
contingut que hauria de ser reciclat i hem
de recordar que el tractament d'aquesta
fracció és el més car, ja que l'Ajuntament no
rep cap retorn econòmic i ha de pagar pel
seu tractament segons les tones que es recullen a Santa Eulàlia. Per això, s'ha engegat
la campanya “Com més reciclem, més estalviem”, que explica la importància d'estalviar per mitjà de la separació dels residus.

collida porta a porta. El que els veïns feien
fins ara amb el vidre és el que han de fer amb
tota la resta de residus: portar-los als corresponents contenidors.

el tema

Les fraccions de recollida segueixen sent: orgànic, al contenidor marró; envasos, al contenidor groc; paper i cartró, al contenidor blau;
vidre, a l'iglú verd; i resta al contenidor gris.
Per a resoldre qualsevol dubte es poden
dirigir a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

La tapa del contenidor
blau s’ha obert per tal
de facilitar als veïns el
reciclatge del paper.

Recollida selectiva mitjançant contenidors
El sistema de separació de residus continua
sense canvis. La variant del sistema consisteix
en com es recullen els residus, no com es
separen a casa, cosa que s'ha de seguir fent
igual. Els veïns de Santa Eulàlia ja no han de
treure les escombraries al carrer segons el
calendari com feien abans, sinó que porten
els residus als contenidors corresponents,
ubicats als carrers del poble, guanyant comoditat. Queda eliminada definitivament la re-

Curs escolar 2012-2013
a Santa Eulàlia
Escola Bressol l’Alzina
La capacitat d'aquesta escola és de 94 infants i malgrat la situació de crisi de les
famílies, el nombre de matriculats oscil·la
entre els 76 i 82 alumnes. Aquest curs continua oferint-se el servei Espai Nadó adreçat
a famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, amb
l'objectiu d'intercanviar i compartir les
pròpies vivències i experiències derivades
de l'arribada d'un nadó. Es du a terme quinzenalment, els dimecres de 10:30 a 12 h.

Pla de millora dels jardins
de l'escola La Sagrera
S'ha començat a executar gràcies a
l'aportació de l'AFA i amb la col·laboració
de l'Ajuntament. Actualment s'han instal·lat
tres estructures de joc exterior, una al pati
d'educació infantil, una al de cicle inicial i
la tercera al costat de la pista.

Pla de manteniment
de l'escola Ronçana
Des de l'Ajuntament es fa un esforç i es
dedica un major nombre d'hores al manteniment de l'edifici de l'escola, resultats que
es valoren molt positius per totes les parts
implicades.

Institut de La Vall del Tenes:
Aquest curs funciona amb tota normalitat,
es continua treballant amb la filosofia
d'ensenyar a dins de l'aula i realitzant paral·lelament sortides/estades com a: Milà,
Bèlgica, Irlanda i Estands de la Fira Guia't
de Granollers; amb l'objectiu de posar en
pràctica els coneixements adquirits.
Cal destacar el rècord de matrícula d'aquest
curs i la gran afluència de famílies de fora
del municipi en el dia de Portes Obertes
d'ESO pel curs 13-14.
La Diputació de Barcelona ha concedit una
subvenció de 28.000€ a l'Ajuntament
adreçada a la millora de l'accés a l'institut.
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Santa Eulàlia de Ronçana rep de l’Obra Social “la
Caixa” 3.500 euros per a dos projectes socials

el tema

L’Ajuntament i La Caixa signen un conveni amb finalitats benèfiques.

Segona campanya de recollida
de joguines
Aquesta iniciativa té l’objectiu de repartir regals
entre nens i nenes de famílies necessitades,
amb l’objectiu de que per Nadal cap nen es
quedi sense una joguina. Des de la regidoria
de Benestar Social es busca sensibilitzar a la
població sobre les desigualtats que pateixen
nens i nenes a Catalunya, a més de fer evident
la importancia que té una joguina com a mitja
per aconseguir el correcte desenvolupament
intel·lectual, afectiu i social dels infants, així
com la seva integració cultural. Durant la campanya es van recollir més joguines que l’any
anterior, que van ser distribuïdes entre 30 nens
i nenes de fins a 12 anys.

Presentació del Servei
d’Orientació Jurídica de Santa
Eulàlia de Ronçana

El servei d’orientació
jurídica s’ofereix a les
oficines de Serveis
Socials.

8

L'alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Joaquim Brustenga, i el director d'àrea de negoci
de “La Caixa” al Vallès Nord, Manel Mora,
van signar un conveni que recull la participació de l'Obra Social “la Caixa” en dos projectes socials, que donada la situació econòmica
actual, s'han vist en la necessitat d'incrementar recursos. Un d'ells és el Banc d'Aliments, on s'entreguen aliments a famílies
que es troben en situació de dificultat
socioeconòmica. L'Obra Social “la Caixa” hi
farà una aportació de 2.000 euros. L'altre
projecte, els Ajuts d'Urgència Social, tenen
un caràcter extraordinari per a persones o
famílies en situació de precarietat econòmica
que no poden fer-se càrrec de necessitats
bàsiques. L'Obra Social “la Caixa” hi col·labora amb 1.500 euros.

L’Ajuntament entrega a Càritas
la recaptació de la tómbola
de Festa Major
Enguany la Festa Major de Santa Eulàlia de
Ronçana recuperava la tómbola amb finalitat
solidària, atesa la creixent demanada d'ajuda
que han experimentat Càritas i el Banc
d'Aliments provocada per la greu crisi
econòmica que viu el país i l'empobriment
de moltes famílies. La tómbola va recaptar
1756 euros, que l'alcalde, Joaquim Brustenga,
i la regidora de Benestar Social, Cristina
Parera, van lliurar a Càritas Santa Eulàlia. Els
diners entregats aniran destinats íntegrament
a la compra d'Aliments.

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració
del Col·legi d'Advocats de Granollers, han posat en marxa el nou punt del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), que des d'aquesta localitat
atén persones usuàries de serveis socials
sobre problemàtiques derivades d'impagaments de lloguer, hipoteques o d'altres problemes en el context de l'acusada crisi econòmica que sofrim. El nou punt dóna cobertura a sis municipis del Vallès Oriental. Les
persones que vulguin accedir al SOJ han de
demanar una cita prèvia als serveis socials
municipals i seran ateses per lletrats i lletrades
adscrits al Col·legi d'Advocats de Granollers.
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8a Assemblea Jove i pressupostos participatius
A la vuitena assemblea jove hi han participat
un total de 79 joves, que van decidir les
accions a realitzar el proper any amb els
diners destinats a joventut a través del procés de pressupostos participatius que organitza la regidoria de Joventut. Es van triar un
total de 23 accions de les 39 propostes rebudes.

les
notícies

fira d'intercanvi, l'organització d'un 3 x 3 de
bàsquet i la realització d'una Fira de les Arts
Escèniques de Santa Eulàlia. A aquestes, cal
afegir les activitats ja tradicionals que enguany es repeteixen.

L’assemblea jove
2012.

El pressupost del 2013, que és de 13.500€
es dividirà en setze accions a càrrec de menors de divuit anys i set per a joves d'entre
19 i 30 anys. Les novetats seran: la realització
d'un dia dedicat als esports de carrer (Skate),
l'obertura d'una aula d'estudi en època
d'exàmens, la recuperació de la baixada de
carretons, una sortida a Port Aventura, una

El Punt Jove es reinventa: La Taka

Joventut com la figura en que es pot veure
reflectit qualsevol jove del poble.

El dia 15 de febrer es va inaugurar el nou local
del servei de joventut a la plaça de l'Ajuntament. A més de nou local, es va presentar
també la nova imatge que s'actualitza per
adaptar-se al seu públic. L'acte va comptar
amb la presència de l'alcalde de Santa Eulàlia,
Joaquim Brustenga, el regidor de Joventut i
Esports, Francesc Bonet, la diputada adjunta
d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona,
Mireia Solsona, i Oriol Martín Berbois, Coordinador Territorial de Barcelona de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat.

A banda del nou local, que acollirà tots els
serveis que ja oferia el Punt Jove: les assessories i la tasca informativa en àmbits tan
diversos com la participació juvenil, el laboral, l'acadèmic, l'associacionisme, la salut,
la cultura o el lleure; el servei també es modernitza amb una nova pàgina web, que
renova continguts i incorpora aplicacions
relacionades amb les noves xarxes socials.
Podeu consultar-la a: www.lataka.cat.
El nou punt jove, La
Taka.

El regidor de Joventut, Francesc Bonet, que
s'estrena amb el canvi, va valorar molt positivament la nova imatge del servei destacantne el seu caràcter inclusiu, assegurant que
“La Taka neix per representar a tots els joves
del poble”. La imatge d'una figura en negre
que acompanya el nou logotip, apareix en
tots els cartells de les activitat i serveis de

Santa Eulàlia de Ronçana ja té el
seu Mapa del Patrimoni Cultural

el contingut del mapa a Santa Eulàlia i treballarà per la seva protecció i difusió.
La regidora de Cultura,
Isabel Valls, durant la
presentació del Mapa
del Patrimoni.

El municipi ja disposa del seu Mapa de Patrimoni Cultural, que ha estat elaborat, a
petició de l'Ajuntament, per la Diputació de
Barcelona. L'accés a aquesta versió pública
del mapa es pot fer a través de la web de
Diputació: http://patrimonicultural.diba.cat
o bé des de la web de l'Ajuntament. Ja s'ha
constituït la comissió del Patrimoni, que
vetllarà per modificar, si és el cas, i completar
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Cultura
a Santa Eulàlia

les
notícies

Continuen a bon ritme les activitats culturals a
Santa Eulàlia. El mes de setembre va començar
amb el Cicle Còctel de Cinema al qual es projecten estrenes recents i els assistents acaben
degustant un còctel, tot comentant la pel·lícula.
S'han continuat oferint també espectacles infantils a la Fàbrica i la Biblioteca, on s'obre un
món fantàstic i ple d'aven-tures als més petits,
a través del teatre, els contes i el cinema.
I dins d'aquestes activitats que s'organitzen
de forma periòdica, ja ha arribat la quarta
temporada de les xerrades de la Mª Àngels
Bonet, a les que explica les propietats medicinals de les plantes remeieres al Jardí del CAP.
Amb la sala gran plena pel Ball de Saló, tanquem les activitats estables que es programen
cada mes, any rere any.
D'altres activitats que cal destacar d'aquesta
temporada és la celebració de l'11 de Setembre

Una visió poètica de la nit
protagonista del calendari 2013
Com és tradicional, l'Ajuntament ha editat el
calendari 2013. L'edició, que arriba als 10 anys
d'història, porta per títol Llums i Ombres i està
composada per fotografies de l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia, que han triat les instantànies
de nit com a novetat pel 2013. Els textos que les
acompanyen són una tria de fragments teatrals
que ha fet el Teatre Nacional del Tenes, també
com a col·laboradors d'aquesta edició.

Llums i Ombres, el
calendari 2013.

dedicat a la Llengua catalana, la Bicicletada
en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni i la primera edició del Concurs de Pessebres que va tenir lloc durant les festes Nadalenques i va comptar amb més d'una vintena
de participants.
El mes de març, hem donat el tret de sortida del
2on Cicle de música clàssica Eulaliana, que com
l'any passat ofereix quatre concerts. En aquestes
dates estem treballant també en la Diada de
Sant Jordi. Hem començat amb el primer Concurs
de Cartells pel segon Concurs de Roses. També
s'ha convocat el Concurs de Punts de Llibre on
els punts guanyadors seran editats i repartits
des de la Biblioteca. Una altra oportunitat per
participar-hi és el Concurs de Relat Breu. El tema
triat per a la composició dels treballs és
“l'Aigua”, coincidint amb l'Any Internacional de
l'Aigua. Recordem que els premis es divideixen
en dues categories, una per participants d'entre
12 i 18 anys i una altra pels majors d'edat. Hi
haurà tres premis per cada categoria. Els autors
dels primers premis veuran publicada la seva
obra a la Revista Ronçana.

Josep Solé i Padrós ha estat
novament proposat com a Jutge
de Pau titular de Santa Eulàlia
i Trinitat Folch i Sampera com
a Jutgessa de Pau substituta
Tant Josep Solé com Trinitat Folch ja venien
exercint aquests càrrecs des de fa anys. A
la nova convocatòria es varen presentar
dues candidatures per ocupar la plaça de
Jutge de Pau titular i una per la de Jutge de
Pau substitut. Un cop examinades i valorades per tots els grups municipals les propostes presentades, el ple ordinari del dia
26 de març de 2013 va acordar, amb els
vots favorables de CiU, PSC, PP i ICV-EUiA
i l'abstenció del grup d'Independents-ERC,
proposar a Josep Solé i Padrós com a Jutge
de Pau titular de Santa Eulàlia de Ronçana
i a Trinitat Folch i Sampera com a Jutgessa
de Pau substituta. Ara és la sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui haurà d'emetre els corresponents
nomenaments.

la nota
Francesc Bonet és el nou regidor de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, s'incorpora a l'equip de
govern després de la renúncia de Joan Iglesias. El nou regidor s'ha fet càrrec de les àrees de Joventut i
Esports. Francesc Bonet va prendre possessió del càrrec al ple extraordinari del consistori, celebrat el
30 d'octubre. També la regidora d’I-ERC, Núria Federico, va presentar la renuncia al ple d’abril. Està
previst que la substitueixi, Àngel Exojo.
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Relacions Catalunya-Espanya

a debat

INDEPENDENTS
Les relacions Catalunya-Espanya mai han estat fàcils. Existeix un desencaix
històric que cap generació ha estat capaç de resoldre. No hi deuen haver
solucions que complaguin les dues parts. Potser, com aquells matrimonis
que es trenquen, podem arribar a ser bons amics separats i malviure quan
estem junts. Tampoc és cap drama separar-se si això comporta una millora
per cada part. En el nostre cas, a hores d’ara ja ningú por qüestionar
seriosament i amb un mínim de rigor que una Catalunya independent seria
més competitiva i per tant, més viable i de més fàcil viure-hi que formant
part d’Espanya. I a la vista del sentiment que sembla ser majoritari entre
els espanyols de que Catalunya els costa diners, haurien d’estar desitjant
una separació que els alliberés de la pesada i injusta càrrega d’anar omplint
les arques catalanes amb els impostos de tots ells. Per què, doncs, s’enroquen en no deixar-nos fer el nostre propi camí?
Aquest camí, que el president Mas ja ha dit que serà difícil i complicat, l’hem
d’anar fent tots amb grans passes, però també amb petits detalls que
visualitzin l’àmplia voluntat col·lectiva. El grup municipal de CiU, actualment
al govern de Santa Eulàlia, és conscient del valor d’aquests detalls i per això
va donar suport a les mocions d’altres grups sobre el dret a decidir, sobre
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i sobre la declaració
del nostre poble com a territori català, lliure i sobirà; va posar un màstil per
facilitar a l’ERA que hi hissés una estel·lada; va posar una senyera a la
rotonda del camí de la Creueta i una altra, també fixa, a l’entrada de
l’ajuntament. Detalls que governs anteriors d’Ind-Erc i els seus socis del PSC
van rebutjar, com quan van votar en contra d’una moció nostra demanant
que onegés una senyera en un lloc públic ja que no n’hi havia cap. Lamentablement Santa Eulàlia va haver d’esperar que hi hagués un govern de CiU
i PP per poder gaudir públicament de la nostra senyera.
Els petits detalls i les grans passes van del braç cap a l’objectiu final, i en
aquest país tenim la sort de que aquesta vegada és la ciutadania la que
empeny als polítics per no fer marxa enrere, per mirar el futur amb il·lusió
i esperança, confiats en les paraules de dirigents internacionals com el
secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, que fa pocs dies va
dir durant la seva visita a Andorra i referint-se al procés català: tots els
problemes entre països s’han de resoldre per mitjans pacífics i amb diàleg,
respectant les aspiracions genuïnes dels pobles.
Precisament això és el que demanem, respecte per les aspiracions de
Catalunya.

Majoritàriament, els catalans i catalanes han anat adquirint consciència i
reclamen sobirania. El grup d'Ind-ERC valora molt positivament aquest procés
que, essent individual, esdevé col·lectiu. Aquesta adquisició de consciència
col·lectiva, però, reclama accions que són en mans dels representants de la
societat catalana que, en genèric, se'ls anomena “els polítics”. Paral·lelament,
aquesta població que reclama sobirania tampoc ha estat aturada i a cada
poble han anat florint grups de persones que han anat fent accions igualment
importants: des dels “Referèndums per a la indepèndència”, que en el nostre
poble va esdevenir una fita històrica el 13 de desembre del 2009 organitzada
per l'ERA, a les més actualitzades Assembles Nacionals Catalanes que actuen
amb eficàcia. Tot plegat ens proposa un repte evident: podem ser catalans i
catalanes dins d'un Estat que no ens respecta? Com a país, ens trobem en
un punt de difícil retorn que qüestiona tant el que som, com el que volem ser.
Per això el nostre grup treballa des de l'ajuntament amb aquesta doble
perspectiva: per un costat les qüestions locals, de gran importància pel dia
a dia de la gent que tenim més a prop (i això vol dir la qualitat de vida de la
gent de Santa Eulàlia de Ronçana, la seva projecció, els serveis, etc.). Per
altra, l'imbricació de tota aquesta preocupació per les qüestions locals amb
el procés general del país. I una cosa porta necessàriament a al'altra.
Per això creiem que en el nostre poble no hi hauria d'haver un pacte entre
CiU i PP perquè les distàncies en les qüestions nacionals són insalvables i
de difícil argumentació. I vàrem fer un prec en el darrer Ple que ho demanava,
alhora que oferia, com és lògic, unes converses amb els grups de l'oposició
per generar un nou govern que també actuï coherentment amb el procés
general del país. Ens sap greu que el nostre prec no només no va ser pres
en consideració sinó que va ocasionar una aturada en sec i unilateral del Ple
per part de l'alcalde que va ocasionar un perjudici de difícil reparació al
sentit més bàsic de la democràcia. El Ple es va aturar sense donar espai i
temps als grups de l'oposició a fer les preguntes que legalment poden fer
en cada Ple ordinari.
El país es fa des de cadascú de nosaltres, des de la base i, per això no
renunciem a fer país des de cada grup, cada entitat, cada ajuntament del
país que avui més que mai vol ser sobirà.

Les Relacions entre Catalunya i España
No es pot negar que vivim una situació convulsa que alguns criden “fi de
cicle” i altres “refundació del capitalisme”, fins i tot hi ha qui està convençut
de la unió d'aquests dos conceptes i argumenta “una fi de cicle que ha
donat pas a la refundació del capitalisme”.
Sigui com sigui, és molt clar que estem a les portes d'un nou concepte de
societat del que no hem, ni molt menys podem, quedar-nos al marge.
Una societat que trenqui de debò amb els conceptes d'exclusió, tradicionalment esgrimits per les capes dominants, en el qual la diferència no es
fonamenti en un concepte territorial, on les banderes / estendards passin
als museus d'on no haurien d'haver sortit mai i el benestar de les persones
es converteixi en l'única referència, ressaltant tot el que ens uneix com a
éssers humans.
Estem convençuts que aquesta visió és compartida per una gran majoria
de persones de tots els llocs i nacions d'Europa, malgrat això tenim un
gran problema, i són les ànsies de poder de les classes dominants, dels
que creuen que poden arribar a ser-ho i el que és pitjor del lèxic, perquè
frases com país, frontera, propietat, monarquia, república, Federació…
solament serveixen per dividir, enfrontar-nos pel continent en lloc d'analitzar,
proposar i treballar pel contingut.
Quan es parla de les relacions entre dos pobles, ciutats, autonomies,
països, del que s'està parlant realment és de les persones que habiten
aquests llocs i que, com qualsevol de nosaltres, el que realment volen és
el benestar de les seves famílies, comprensió i solució als seus problemes.
Realment algú pensa que això és impossible?
No pensem que tots estan equivocats i que nosaltres tenim les solucions,
en lloc de pensar sobre la nostra opinió sobre aquest tema i quins passos
hem donat i donarem per aconseguir una bona convivència no només
política (ja que al llarg de la història en aquest vessant tenim per llogarhi cadires). La qüestió és què farem tots nosaltres per conviure els uns
amb els altres, aquesta és la feina irrenunciable que hem de fer els ciutadans
i les ciutadanes d’aquest país.

Vagi per endavant que tots els pobles del mon tenen dret a escollir el seu
destí i a exercir el dret d'autodeterminació, ja sigui el poble Sahrauí o el de
Cartagena. Òbvia-ment, els ciutadans de Catalunya no som menys.
Dit això, se'ns demana que recolzem la independència de Catalunya per
raons nacionalistes. El nacionalisme xovinista francès sempre m'ha fet gràcia,
el nacionalisme italià m'ha semblat ridícul, l'alemany m'ha fet basarda,
l'espanyol m'ha fet vergonya, ... perquè el nacionalisme català m'hauria de
semblar millor?
D'altres, que es neguen nacionalistes, ens diuen que la independència ens
farà anar millor. Que es tracta d'acabar amb l'espoli a que ens sotmès
Espanya. Aquest argument, a més de ser força insolidari, no explica per què
hem tingut parada la mà quan els diners ens arribaven d' Europa. Dit d'una
altra manera l'escola del Rieral, la Biblioteca, ... altres obres del nostre poble
finançades en part per la Unió Europea, ho han estat per l'espoli al que hem
sotmès al europeus?
El poder polític actual està al servei del poder econòmic. El poder real és exercit
per una oligarquia financera al marge de qualsevol control democràtic, a la que
tant se li en fot una Catalunya independent. Només un pensament màgic pot
creure que amb la independència es solucionaran els problemes de Catalunya
El patiment dels ciutadans de nombrosos estats independents n'és la prova.
Per últim queden els que defensen la independència per debilitar el poder
neofeixista central. Aquest sí és un bon argument. Però sembla que ja ningú
vol recordar que sense el recolzament del nacionalisme català no hauria
estat possible l'arribada al poder del Sr. Aznar, fiançament del poder polític
i ideològic que ara ens governa i ens repugna. Sense l'entreguisme i la falta
d'escrúpols de CiU per pactar i guardar el peix a cove, ara no estaríem aquí.
A la fi: ¿ens desfarem d' un poder central significat per uns polítics sense cap
convicció democràtica, casposos, incultes i mal educats, per caure en un poder
tingut per una casta de arribistes neoliberals, que no entenen la política d'una
altra manera que no sigui una extensió dels negocis i que es troben emmerdats
fins a les orelles? Així no ens agradaria des de ICV-EUiA de Santa Eulàlia.
Els diners, els especuladors, els explotadors, no coneixen de fronteres,
perquè ens hem d'entestar en posar-les nosaltres? Caldrà, però, consultar
al poble, res més democràtic, i respectar la seva decisió, faltaria més!!!
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L’Anuari Local celebra el seu 50è aniversari
Amb motiu d'aquest mig segle d'existència s'ha publicat una Edició Especial amb resums del
contingut i algunes fotografies dels anuaris editats des del 1963
La Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament
de Santa Eulàlia ha coordinat enguany el
projecte commemoratiu dels 50 anys de
l'Anuari Local. Aquest s'ha materialitzat en
una edició especial que recull els esdeveniments més destacats del poble, acompanyats
d'algunes fotografies i un breu resum contextual de la història de cada període.
La idea va sorgir del col·laborador i veí de
Santa Eulàlia, Lluís Galobart, que després de
repassar els anuaris va trobar que la millor
manera de fer-los un tribut seria resumir-los
en un mateix suport a mode de resum històric.
Un cop dissenyada la idea, la seva elaboració
s'ha fet gràcies a la col·laboració de diferents
veïns del poble que s'han involucrat en el
projecte encarregant-se dels resums dels 50
anys i de la tria i reproducció de les imatges
antigues. Els cololaboradors han estat: Joaquim Brustenga, Pere Cabot, Josep Ciurans,
Lluís Galobart, Miquel Moret, Pere Nadal, Josep
Solé, Jaume Uñó, Isabel Valls i Jaume Valls.

brer i a la Biblioteca durant el mes
de març.
Aquest nou document històric, ha
arribat a casa de
tots els santaeulaliencs aquest
Nadal, acompanyat de l'edició tradicional, la 50 a,
que manté l'aspecte i el contingut dels últims números, incloent les aportacions de les entitats i institucions del poble.
La portada, també respectant el criteri de les
últimes edicions, té com a protagonista una
novetat del poble, aquesta vegada el nou
Mercat Setmanal.

L’exposició de les
fotografies de 50
anys de l’Anuari
Local.

Les dues edicions de
l’anuari 2013.

La portada d'aquesta edició conté dues fotografies de l'Ajuntament, la primera és de
1963 i correspon a la primera portada que
va tenir l'Anuari Local, la segona, feta des
del mateix angle, és una imatge obra de
l'Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia. Totes
les fotografies de l'Edició Especial han estat
exposades a La Fàbrica durant el mes de fe-

Regidories
Alcaldia, Governació i Urbanisme
Joaquim Brustenga – amb cita prèvia
Hisenda i Habitatge
Francesc Montes – amb cita prèvia
Obres i Serveis Municipals, Medi Ambient i Mobilitat
Miquel Moret – amb cita prèvia
Ensenyament, Cultura, Atenció al Ciutadà i Participació
Ciutadana, Foment de l’Activitat Econòmica, Activitats
Econòmiques i Consum Isabel Valls – amb cita prèvia
Comunicació i Festes
Araceli Polo – amb cita prèvia

Esports i Joventut
Francesc Bonet – amb cita prèvia
Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família
Cristina Parera – amb cita prèvia

Grups Local de la plaça de l’Ajuntament
Independents-ERC – Pere Cabot, Ramon Vilageliu i
Àngel Exojo. Dimars, de 18 a 20 i dijous de 9 a 11 h.
PSC – Joaquim Blanch i Martí Ferrés. Dimarts, de 10 a
12 i dijous, de 18 a 20 h, amb cita previa.
ICV-EUiA – Agustí Gonzalo. Divendres de 18:30 a 19:30 h.

la nota
L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) ha ampliat el seu horari una hora al matí i obrint
dues tardes més. L'oficina està oberta de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h i de dilluns
a dijous de 16 a 19h. Per més informació: www.santaeulaliaroncana.cat. L'ajuntament ha
rebut una subvenció de la DIBA per fer un estudi diagnòstic del servei al ciutadà, que
posteriorment es materialitzarà en un pla d'acció per optimitzar l'atenció a la ciutadania.
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