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Santa Eulàlia acull la I Fira
del Tomàquet del Vallès
La fira atrau més de 2.000 persones de
la tota la comarca

El primer i l’últim dissabte del mes de setembre han estat
les dates triades per a celebrar la primera edició de la I Fira
del Tomàquet del Vallès. El nom és prou il·lustratiu: es tracta
d’una cita en la qual es volen donar a conèixer 12 varietats
de tomàquets autòctons del Vallès. I es celebra al setembre
ja que, com diu la frase promocional de la fira, “al setembre
el tomàquet té olor i té gust”.

Més d’un miler de persones s’han acostat a cada una de les
edicions d’aquesta mostra de varietats de tomàquet. A amb-
dues cites, els assistents van gaudir de la jornada amb visites
guiades a l’hort de l’Espelt, espai creat expressament per a
l’ocasió que té plantades més de 400 tomaqueres. També
van tenir l’oportunitat de participar a diversos tallers relacio-
nats amb el cultiu i la cuina del tomàquet. En total, entre les
dues trobades, es van fer més de 400 degustacions de tomà-
quets i tothom va poder comprar els productes a les paradetes
de la fira. A més, els dinars populars que es van preparar els
dos dies van aplegar més de 100 comensals en cada ocasió.

Aquesta és una iniciativa que s’ha organitzat conjuntament
des de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i el cuiner vallesà Pep Salsetes,
i que s’emmarca en un projecte europeu per a la promoció
del desenvolupament local sostenible anomenat Rururbal.
Els organitzadors destaquen el caràcter didàctic de la trobada
i la gran acollida que ha tingut entre el públic, que s’ha
mostrat molt interessat per conèixer aquests productes de
proximitat.
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Els visitants de la fira van
poder comprar diverses
varietats de tomàquets

vallesans



joc dels colors, va organitzar un flashmob que
va fer ballar tota la plaça de l’ajuntament,
plena de gom a gom. El pregó també va ser
ben especial, ja que va a anar a càrrec d’alguns
veïns que, mitjançant un audiovisual preparat
pels mateixos grocs, en van ser els protago-
nistes amb el lema “Santa Eulàlia ets tu!”. A
les celebracions també es van bufar les 15
espelmes de l’aniversari dels colors. Després
de superar totes les proves els blaus van
acabar guanyant amb 102 punts, davant dels
98 que van aconseguir els grocs. Els vermells
es van quedar als 88, seguits dels verds amb
80 punts.

Tot i això, la festa major van ser moltes més
activitats i actes, tan consolidats com el dinar
d’homenatge a la tercera edat o el correfoc,
que continuen aplegant molts santaeulaliencs.
Altres iniciatives més noves es consoliden, és
el cas de l’espai Xafarranxo que, per segon any
consecutiu, ha funcionat amb molt bona aco-
llida entre els joves. Sens dubte, però, enguany
l’acte més multitudinari va ser el concert d’Hotel
Cochambre, que va atraure a la plaça de
l’Ajuntament més de 2.000 persones.
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les festes

Regidories

Alcaldia, Planificació i Desenvolupament Sostenible,
Promoció Econòmica, Seguretat Ciutadana i Hisenda (*)
Enric Barbany – Dijous de 10 a 12 h i de 16 a 17 h

Serveis Municipals, Cultura i Festes (*)
Jordi Sala – Dilluns de 17 a 18 h

Educació i Comunicació (*)
Anna Arnella – Dijous de 17 a 19 h

Obres i Habitatge (*)
Pere Cabot – Dimarts de 12 a 13 h

Esports i Serveis Ambientals (*)
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h i dijous de 19 a 20 h

Barris i Relacions Ciutadanes i Acció Social (*)
Joaquim Blanch – Dilluns de 17 a 19 h

Joventut i Salut Pública Consum i Activitats
Armando Cañizares – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

Grups
CiU – Joaquim Brustenga, Andreu Gual, Isabel Valls, Miquel
Moret i Maria Bover – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

PP – Francesc Montes – Dijous de 16 a 17 h

(*) Amb cita prèvia
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La Festa Major es pinta
de blau

Una diada molt participativa
Com ja és tradició, a Santa Eulàlia la diada
reuneix a representants de la vida política,
associativa i cultural del poble a la plaça
Onze de Setembre on es realitza l’ofrena
floral. Enguany el Casal d’Avis ha estat
l’entitat encarregada de llegir un manifest
amb motiu de la Diada. A continuació
l’alcalde, Enric Barbany, va ser l’encarregat
de posar veu a la representació institucional
de l’acte. En total més de 20 entitats san-
taeulalienques van participar a les celebra-
cions de la Diada Nacional. Al vespre es va
fer una acte festiu a les Pinedes del Castellet
amb unes 500 persones, on hi va haver exhi-
bicions de ball, un concert i sopar a la fresca.

Els equips dels colors
preparats per a còrrer
la cursa de carretons.

Les colles dels colors han tornat a ser prota-
gonistes de la Festa Major de Santa Eulàlia
de Ronçana, enguany amb una raó més: se’n
celebraven els 15 anys. El tret de sortida es
va fer d’una forma molt original ja que, la colla
dels grocs, la colla guanyadora de l’anterior

L'Alcalde va ser
l'encarregat de llegir

el manifest
institucional en motiu

de la Diada.



Al nostre poble hem començat un nou curs escolar amb il·lusió, millores, nous reptes i, també,
normalitat i tranquil·litat. Tot això és molt important i necessari en l’educació. És una sort que sigui
així al nostre poble. Malauradament no ho poden dir a tot arreu.
Edificis prou adequats, claustres de mestres complets, escoles no massificades per als 1.361
alumnes dels cinc centres educatius de Santa Eulàlia (les escoles bressol l’Alzina i la Font del Rieral,
les escoles Ronçana i la Sagrera i l’institut de la Vall del Tenes). Complementat amb la formació
que es fa a l’escola de música, a la Fàbrica i a d’altres centres del municipi i el projecte educatiu
de poble que tenim tots plegats.
A banda d’haver estrenat dues escoles els darrers dos cursos, durant l’estiu, com cada any, hem
realitzat millores importants a totes les escoles. Destaca la inversió feta a l’institut que enguany
celebra el 30è aniversari de la seva creació. És ben cert que, mai com ara, el nostre poble havia
disposat de tants recursos per l’educació. I aquesta és l’àrea a la qual l’Ajuntament destina més
diners, quasi un milió d’euros a l’any. Perquè, ho hem dit altres vegades, per a nosaltres l’educació
és la primera prioritat.
Però molt més important que les eines materials són les persones. Al nostre poble hi ha moltes
persones que treballen per l’educació dels infants, els joves i els grans. A tothom, moltes gràcies.
Mestres, pares i adults tenim una responsabilitat tan gran que cal que hi posem el millor de
nosaltres mateixos perquè tots ajudem la persona a créixer saludablement i lliure.
Rudolf Steiner, filòsof austríac, va dir que hi ha tres pilars per educar: cultivar la imaginació, tenir
coratge per la veritat i viure el sentit de la responsabilitat. I Joaquim Xirau, filòsof català, va dir que
educar és fer que l’home, des de la seva infància i adolescència, pugui fer sorgir de la seva
consciència les seves idees pròpies. I va dir també que educar és obrir el camí perquè siguem
amorosament lliures.
Tant de bo que les persones que vivim en aquest poble i en el món contribuïm a educar.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

Processos participatius
Després del bon enteniment entre els veïns de
Can Torras i els representants municipals per
definir com serà la plaça, la regidoria de Barris
i Relacions Ciutadanes inicia un nou procés
participatiu obert als veïns de Pinedes del
Castellet. L’objectiu és definir els usos de
l’espai que actualment es fa servir de camp de
futbol.

En concret, serà el 50% del terreny el que està
previst que es remodeli. El procés participatiu,
que és obert, està especialment dirigit als veïns
del barri i s’espera la participació destacada
de l’Associació de Veïns com a portaveu de la
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majoria. Els veïns hauran de decidir quin serà
l’ús de l’espai. A finals del mes d’octubre es
convocarà una reunió amb representants de
l’ajuntament per fer un primer contacte i apor-
tació d’idees i començar a recollir les preferèn-
cies del veïns.

La plaça de Can Torras es troba en una altra
fase, un cop aprovat el projecte definitiu per
part dels veïns, està obert el procés
d’adjudicació de les obres. Està previst que la
plaça es comenci a construir a finals d’aquest
mateix any i podria estar acabada en pocs
mesos.

3

L’ajuntament ha aprovat la donació de 3.000 euros en concepte d’ajuda al Pakistan
després de les pluges caigudes aquest estiu, que han deixat el país en un estat
d’extrema necessitat. Aquests diners procedeixen de la partida de cooperació de
l’ajuntament a petició del fons de Cooperació Català que, de manera extraordinària,
ha demanat aquesta ajuda donada la difícil situació en que es troba el país asiàtic.

la nota



Les
notícies
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el camí de la Rovira. El projecte preveu un
edifici d’uns 630 metres quadrats en forma
de L i amb un pati interior. L’espai acollirà
l’actual Punt Jove, així com la resta de serveis
de joventut i despatxos per a les entitats. A
més, tindrà un a sala polivalent, una altra de
reunions i una d’assaig. Com va explicar
Armando Cañizares, regidor de Joventut,
“l’espai vol ser un lloc de trobada pels joves
del poble i un punt d’acollida d’activitats”,
qualificant-lo, a més, de necessari. I va afegir
que “caldrà treballar per fer-lo realitat encara
que sigui en temps de crisi”, el projecte
preveu un pressupost que s’acosta al milió
i mig d’euros.
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Conveni de col·laboració entre la Vall
del Tenes i la Diputació per optimitzar
el servei del 777 Bus Exprés
El passat 23 de setembre tots els ajuntaments
de la Vall del Tenes, entre els quals el de Santa
Eulàlia de Ronçana, a més del de Parets i la
Diputació de Barcelona van signar un conveni
de col·laboració per millorar l’estat de tres
carreteres locals per les que circula el transport
públic de la Vall del Tenes. Concretament, la
Diputació de Barcelona serà l’encarregada
d’executar les obres de senyalització vertical
i horitzontal, consistents en el repintat de les
marques vials i la substitució dels senyals
verticals de les carreteres BV-1435, BV-1602
i BV-1604, per les quals circula la línia de servei
de transport públic regular 777 Bus Exprés
que connecta Barcelona amb la Vall del Tenes,
passant per Parets. Una altra de les actuacions
que preveu executar aquest conveni és
l'adaptació semafòrica de tot el recorregut,
donant prioritat al pas dels autobusos que
fan el servei de transport públic regulars de
viatgers a les tres carreteres. La intenció és
agilitzar el recorregut del transport públic fent-
lo més competitiu respecte el transport privat
i convertint-lo en una alternativa sostenible i
respectuosa amb el medi ambient.

Aprovat el projecte definitiu pel Casal de Joves

Dijous 22 de juliol del 2010 es va celebrar
l’últim ple ordinari abans de les vacances.
Un dels temes més destacats que es van
aprovar va ser el projecte de Casal de Joves
que es construirà entre el camí de Caldes i

Imatge virtual del
futur Casal de Joves

Adequació de les parades
d’autobús
Al juliol va començar a funcionar la nova línia
d’autobús 777 Bus Exprés, que uneix la Vall
del Tenes amb Barcelona en un temps optimit-
zat. El balanç del primer més de funcionament
del servei és molt positiu i una gran quantitat
de veïns i veïnes de Santa Eulàlia l’han fet
servir pels seus trajectes cap a la capital ca-
talana. A Santa Eulàlia de Ronçana aquesta
nova línia té dues parades una de les quals
està situada al barri de la Sagrera, a la cruïlla
de Can Barbany, un espai que s’ha condicionat
per millorar l’accés i evitar l’espera dels usua-
ris a les illetes. També s’ha senyalitzat degu-
dament amb el tòtem vermell que indica la
parada del Bus Exprés, a més de col·locar-hi
un banc i una paperera.  L’altra parada del
bus exprés és la de la Sala, que també s’ha
condicionat ampliant la plataforma d’espera
dels usuaris, senyalitzant els accessos pels
vianants i col·locant-hi un tòtem informatiu
de color vermell i nou mobiliari.

També s’ha refet la parada de Can Magre,
col·locant-hi una marquesina i nova senyalit-
zació alhora que també s’han canviat els pals
indicatius en altres parades de la carretera
de Barcelona per millorar-ne la visibilitat.

El 777 Bus Exprés
continua millorant.

Fotografia: Òscar Giralt

Els tòtems vermells
indiquen la parada
del 777 Bus Exprés
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Aquest passat octubre s’han acabat les actua-
cions dels nous carrils bici i camins per a via-
nants que connecten diverses àrees del muni-
cipi. Tot aprofitant infraestructures ja existents
i completant-les amb obres noves, s’ha volgut
disposar d’uns recorreguts en xarxa i intercon-
nectats que permetin moure’s per bona part
del municipi a peu i en bicicleta.

Amb les actuacions realitzades ara hi ha, per
exemple, un recorregut circular que uneix
els barris de la Sagrera i el Rieral i la majoria
d’equipaments i serveis públics. Sortint de
la plaça de la plaça de l’Església, passa pel
carrer Mestre Joan Batlle i s’arriba a la Biblio-
teca. Si es continua pel camí de Caldes, es
passa pel nou centre de l’APINDEP i arriba
al pavelló esportiu i a l’Institut la Vall del
Tenes. Més endavant, i pel camí de la Rovira,
passa per la deixalleria i, a través dels carrers
Mare de Déu del Remei i de Monserrat, arriba
a la carretera de Barcelona i el Rieral. Agafant
el camí de vianants de la carretera es pot
arribar a la Sagrera per carrer del Bosc i el
carrer Jaume I i, per la carretera de la Sagrera
es torna a la plaça de l’Església.

Ara, amb la xarxa de carrils i voreres existents,
es pot arribar a la majoria d’equipaments
públics. A banda dels ja esmentats, estan
connectats l’escola Bressol l’Alzina, l’escola
la Sagrera, Canal SET, l’edifici de Serveis
Personals, el camp de futbol, el CAP, la poli-
cia, l’escola Ronçana, l’escola bressol la Font
del Rieral, la Fàbrica i l’ajuntament.

La intervenció ha consistit en fer alguns trams

Millores als carrers i als equipaments municipals

Aquests senyals verds
indiquen el recorregut

del carril bici

Les grades del camp de futbol de Santa
Eulàlia ja estan cobertes, es tracta d’una
actuació de l’Ajuntament que s’ha realitzat
durant l’estiu aprofitant l’aturada de
l’activitat esportiva a les instal·lacions muni-
cipals. Les grades s’han cobert amb una
estructura de xapa d’alumini lacada, recol-
zada sobre una estructura de pilars, jàsseres
i tirants metàl·lics, de manera que queden
protegides completament per la part supe-
rior, aixoplugant el públic tant de les incle-
mències del temps com del sol. Les obres
han durat poc més d’un mes i han costat
41.500 euros.

L’ajuntament hi ha treballat durant l’estiu i enllesteix les obres
a la tardor

Les grades del camp
de futbol ja llueixen

coberta nova

nous de vial, eliminar un parell d’illetes i fer
una rotonda davant de Can Joanet. A la resta
del recorregut s’han fet petits arranjaments
i s’ha procedit a la senyalització tan horit-
zontal com vertical, amb senyals de color
verd que indiquen el camí per bicicletes i
vianants. A les interseccions on es creuen
amb els vehicles motoritzats el camí està
marcat amb trams de color vermell per fer-
lo més visible i evitar incidents.

La infraestructura, que permetrà moure’s
pel municipi d’una manera més respectuosa
amb el medi ambient, forma part del pla de
mobilitat sostenible i vol oferir espai de via
pública amb prioritat, seguretat i comoditat
per a les persones que es mouen a peu i en
bicicleta. Aquesta xarxa i els camins que
tenim al nostre poble ens serveixen en la
nostra activitat diària i de lleure: per anar a
comprar, a l’escola, al metge, per passejar,
per fer salut o per fer esport.

El camp de futbol ja té grades cobertes
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Abans de tot això, els més petits de casa van
tenir l’oportunitat de realitzar altres activitats
per aprofitar el temps lliure a l’estiu. És el
cas dels Casals d’Estiu que es van realitzar
el passat mes de juliol a Santa Eulàlia, per
infants d’entre 3 i 12 anys. Una de les alter-
natives és el Casal d’Estiu que té com a cen-
tre d’interès el món del cinema. De la seva

Enguany el curs escolar ha arrencat una set-
mana abans que els darrers anys a les esco-
les d’educació infantil,  primària i secundària.
Les dues escoles bressol han començat el
curs el 14 de setembre i d’aquesta manera,
la setmana del 28 de febrer al 4 de març no
aturaran el seu funcionament.

Com cada any, aprofitant la parada de l’estiu
s’han fet obres de millora a tots els centres
educatius. Concretament aquest any la Man-
comunitat de la Vall del Tenes ha invertit per
fer importants millores a l’IES Vall del Tenes.
A banda de repintar espais interiors i exte-
riors, s’ha fet una nova instal·lació elèctrica
a quatre edificis del centre. A més, s’han
adequat les aules dels edificis Montseny i
Farell per poder implantar el projecte de la
Generalitat 1x1, que estableix que cada alum-
ne de primer cicle d’ESO tingui un ordinador.
La Mancomunitat també ha instal·lat nous
projectors a les aules de 1r curs d’ESO. Però

Tornem a l’escola

una de les intervencions més importants ha
estat la instal·lació d’un fals sostre als aularis
Montseny i Farell que millora l’acústica dels
espais i contribueix a l’estalvi energètic ja
que manté la temperatura interior de l’edifici.
En els altres centres educatius del municipi
s’hi ha intervingut per millorar les instal·la-
cions. A l’escola Ronçana s’han pintat diver-
sos espais i s’ha instal·lat un descalcificador.
A La Sagrera, el Departament d’Educació ha
fet uns embornals per desguassar les aigües
pluvials als patis d’infantil i primària. A
l’escola bressol l’Alzina també s’ha canviat
el paviment deteriorat d’algunes aules i s’ha
fet una rampa de sortida d’emergència des
del pati a la porta que dóna al pati de l’escola
la Sagrera.

L'IES ha estat un dels centres on més s'hi ha intervingut

Famílies i infants
comparteixen La Font

del Rieral durant les
convivències

Centre educatiu
CURS 2009-2010 2010-2011

Escola Bressol l’Alzina 80 73
Escola Bressol La Font del Rieral 44 62
Escola La Sagrera 298 332
Escola Ronçana 422 418
Institut de la  Vall del Tenes 474 476

TOTAL ALUMNAT 1318 1361

A les escoles bressol de Santa
Eulàlia els menjadors són
ecològics. L’empresa Ecomen-
ja ha guanyat un concurs en
què l’ajuntament ha valorat la
seva l’oferta econòmica i, so-
bretot, la qualitat de productes
ecològics i de proximitat que
fan servir per completar un
menú equilibrat pels petits.

Els infants de l'escola
bressol l'Alzina
juguen sobre el nou
paviment de l'aula
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Els grups polítics municipals han fet un esforç
per arribar a un acord davant la proposta pre-
sentada pel Ministeri de Foment sobre el 4rt
Cinturó. Aquesta és la constatació, que malgrat
les divergències que hi pugui haver sobre
aquesta via entre els diferents grups, la pro-
posta presentada des de Madrid no agrada
ningú. El text de les al·legacions es va aprovar
per unanimitat al ple ordinari de setembre. En
total han estat deu les al·legacions presenta-
des. L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
ha plantejat, de forma successiva en els darrers
anys, qüestions de fons sobre la idoneïtat de
la construcció del 4rt Cinturó i considera im-
portant reflexionar, un cop més, sobre la co-
herència del model energètic i territorial que
és desprèn de la proposta del ministeri. Davant
del context territorial i energètic –i també de
crisi econòmica i escassedat de recursos
públics– l’al·legació de l’ajuntament considera
imprescindible no deixar de banda els projectes
de transport públic i col·lectiu, amb un impacte
ambiental menor, amb una rendibilitat social
més elevada i que contribueixin a estructurar
el territori pel qual transcorrin.

Fent referència a l'avaluació ambiental estra-
tègica, la proposta presentada pel ministeri té
en compte un estudi mediambiental de 2004
que, per tant a principis d’aquest any va cadu-
car. Per tant, Santa Eulàlia demana que es
tinguin en compte els canvis legislatius i de
planificació que hi ha hagut des d’aleshores i
s’incorporin en un nou estudi.

Un altre dels punts compresos a les al·legacions
és el fet que l’estudi informatiu no té en compte
els dos traçats alternatius situats més al sud

Els nens i nenes
aprenen a jugar a
baseball al casal

esportiu

La proposta de 4rt Cinturó no agrada
Les al·legacions presentades per l’ajuntament han estat consensuades
per tots els grups municipals per donar més força a la veu de Santa
Eulàlia de Ronçana

banda, els més esportistes s’han decantat
pel casal esportiu, que s’ha fet a les instal·la-
cions municipals Pinedes Castellet. Ja és el
segon any que es realitza aquest casal temà-
tic al municipi i enguany hi ha hagut més
inscrits que l’any anterior.

Una altra proposta, més innovadora, és la
que han engegat les famílies de l’escola
bressol La Font del Rieral. La iniciativa, a
proposta de pares i mares, va consistir a
crear un espai on les famílies es poguessin
conèixer en dos sentits, veure com els infants
es relacionen amb la resta i obrir un espai
de trobada que donés l’oportunitat a les

i que proposen el Pla Territorial de la Regió
Metropolitana de Barcelona (PTMB). Només
considera els tres traçats del nord. Es constata,
doncs, que no contempla el caràcter que el
PTMB preveu per la Ronda del Vallès com a
via estructural primària, lligada al territori i
amb la clara voluntat que actuï com a “ronda
viaria” de les comarques del Vallès. Així doncs,
l’ajuntament demana que es tinguin en compte
les esmentades alternatives del sud. D’aquesta
manera, la via respondria eficientment les
necessitats. L’alternativa que defensa el nostre
consistori transcorre pel centre de gravetat de
la demanda interna, que ve donada fonamen-
talment per les grans concentracions industrials
i les ciutats del Vallès que es troben a la meitat
sud de la comarca. També es demana que es
desestimin les alternatives que passen pel
centre del nostre terme municipal.

Igualment, l’ajuntament manifesta que cal
reconsiderar profundament la integració del
4rt Cinturó en el territori, atès que la proposta
és molt poc respectuosa amb els àmbits terri-
torials per on es preveu que discorri l’autovia,
ja que produeix un impacte social, paisatgístic
i ambiental negatiu. Un exemple és la trinxera
de 800m de llargada, amb una alçada de des-
munt de fins a 26 metres, a tant sols 30 metres
de les vivendes del barri de can Marquès. Així
doncs, es diu que l’estudi informatiu ha
d’incorporar totes les mesures correctores
necessàries, a fi i efecte d’assolir una veritable
integració paisatgística, ambiental i social. En
la mateixa línea, s’exigeix la protecció del pa-
trimoni històric i cultural de la zona i es demana
que s’incorporin els valors avalats per la Carta
del Paisatge de la Vall del Tenes.

famílies de conèixer-se entre elles, establint
així un vincle entre els pares i mares.
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el tema Actuacions de millora hidràulica i ambiental 
al riu Tenes
Està previst que al desembre comencin les obres del gual de Sant Isidre

trànsit motoritzat haurà de passar pel pont
nou de can Juli. D’aquesta manera es genera
un espai molt més segur i còmode per a les
persones i s’elimina el risc de circular-hi en
cotxe durant una avinguda del riu.

El ple ordinari del passat 30 de setembre va
aprovar per unanimitat el conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament i l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) per al desenvolupament
de les actuacions de millora hidràulica i am-
biental al riu Tenes al seu pas per Santa
Eulàlia de Ronçana. L’acord al que s’ha arri-
bat es fruit dels treballs fets al nostre poble
per tècnics, grups polítics i veïns durant els
darrers anys en el marc de les prescripcions
de l’ACA, i recull les actuacions que es duran
a terme per millorar la seguretat i l’espai
fluvial reduint alhora el risc per inundacions.

La primera actuació en executar-se serà la
remodelació del gual de Sant Isidre, que està
prevista que es comenci el mes de desembre.
El projecte està elaborat, aprovat per unani-
mitat pels grups municipals i ara es troba en
exposició pública per qui el vulgui consultar.
La substitució d’aquest gual contribueix a
reduir-ne la inundabilitat i fer-lo més pràctic
i segur. Se n’augmentarà la capacitat hidràu-
lica, i serà d’ús exclusiu per a vianants i
bicicletes i vehicles de serveis. Per tant, el

Les altres infraestructures que es
veuran remodelades són la passe-
ra de la Campinya i el gual de la
font de Sant Cristòfol.
La resta de mesures consisteixen en la cons-
trucció d’una bassa de laminació i de retenció
de surants al nord del barri de la Campinya
i un pla de millora de l’espai fluvial a tot el
terme municipal. Aquest pla comporta treure
els plataners de Sant Isidre, treure arbres
del mig del riu i la vegetació al·lòctona, treure
àrids, l’eliminació de les canyes, la plantació
d’espècies autòctones, la neteja de la llera
i la recuperació ambiental i paisatgística.

Per agilitar les actuacions l’ajuntament ja ha
encarregat la redacció de tots els projectes
constructius, excepte el de la bassa de lami-
nació que se n’encarrega l’ACA. El del gual
de Sant Isidre ja està elaborat i els altres tres
s’estan redactant actualment. Un cop aca-
bats, l’Ajuntament preveu licitar i adjudicar
les obres perquè s’iniciïn durant els propers
mesos.

El cost estimat de totes les actuacions és de
8 milions d’euros. El conveni estableix que
l’ACA es farà càrrec de la majoria ( el 100%
de la bassa de laminació i el 75% del pla de
millora de l’espai fluvial). La resta estarà
finançada amb la subvenció aconseguida del
fons europeu FEDER (1.083.621€), amb una
subvenció del Consorci per a la Defensa de
la Conca del riu Besòs i una aportació petita
de l’ajuntament.

El riu tenes al seu pas
pel Gual de Sant Isidre

cal dur a terme en cas d’emergència per
pluges i quin és el paper que li toca fer a
cadascun dels implicats. Per descomptat,
una de les parts més importants és el com-
portament de les persones en risc. És per
això que l’ajuntament, amb el suport de Pro-
tecció Civil, engegarà una campanya de co-
municació, d’aquesta manera tots els ciuta-
dans afectats podran conèixer específi-cament
quins són els passos a seguir segons el pla.

Pla d’actuació municipal per a
emergències d’inundacions
Santa Eulàlia disposa d’un pla municipal
d’actuació en cas d’inundacions que es va
elaborar pensant en la seguretat de tots els
veïns i veïnes del municipi que es puguin
veure afectats en cas d’un eventual desbor-
dament del riu Tenes al seu pas per la loca-
litat. El pla preveu totes les actuacions que
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Després del viatge a Blangoua que van fer
aquest estiu representants institucionals de
Santa Eulàlia de Ronçana i un grup de joves,
ara és el moment de transmetre als veïns del
municipi què se n’ha tret de la experiència
i sensibilitzar-los amb aquest agermanament
entre pobles tant distants a nivell geogràfic
i cultural. És per això que els joves que van
participar al camp de treball, i que formen
part del grup Caminem per Blangoua, estan
preparant una sèrie d’accions encaminades
a visualitzar la feina feta. Tot plegat ha de
tornar part del procés d’agermanament amb
el poble camerunès.

Una de les primeres activitats es realitzarà
coincidint amb la Festa Major d’Hivern, amb
la presentació del material audiovisual que
els joves han preparat i que es convertirà en
un programa televisiu que es podrà veure
per Canal SET aquesta temporada. D’altra
banda, també seran presents a la fira
d’entitats solidàries on tindran l’oportunitat
d’explicar la seva experiència i el projecte
del que formen part. Més endavant, el grup
Caminem per Blangoua té previst organitzar

un cicle de xerrades informatives amb
l’objectiu de transmetre a la societat la im-
portància d’accions solidàries i de coopera-
ció amb el poble camerunès. Així, un ager-
manament com aquest ha de contribuir a
fer veure la desigualtat entre ambdós po-
bles. Prendre consci encia d’aquest contrast
i, tanmateix, admetre que hi ha un elevat
espai d’aprenentatge mutu és un dels ob-
jectius d’aquest procés d’agermanament.

SER Cívic, més que mai

A principis d’estiu es va pintar la façana del
pavelló per donar-li un aspecte renovat i
millorar les instal·lacions. Com totes les ac-
tuacions que es duen a terme des de l’ajun-
tament, es tracta d’una mesura finançada
amb diners públics i destinada a millorar la
qualitat dels serveis cap a la població. Però,
ja abans del setembre, les parets del pavelló
van aparèixer pintades, uns actes vandàlics
que continuen posant en relleu la necessitat
de conscienciar a la població en el respecte
envers la comunitat i en el SER Cívic. Malau-
radament, aquests actes vandàlics es venen
reproduint sovint, deteriorant els espais
públics, edificis municipals i mobiliari urbà
i és per això que la regidoria de Barris i Re-
lacions Ciutadanes té el propòsit d’eradicar
el vandalisme i fa una crida a la col·laboració
ciutadana per denunciar qualsevol acte im-
propi i per la defensa del patrimoni munici-
pal, que es cosa de tots.

Alhora l’ajuntament continua treballant en
la campanya SER Cívic que mostra a la ciu-
tadania quines son les pautes de comporta-
ment bàsiques per la convivència i el respecte
mutu dels veïns de Santa Eulàlia. Per tant,
properament, es tornaran a penjar les ban-

deroles de la campanya i ja es treballa en
un decàleg de normes i bones practiques a
seguir a favor de la convivència harmònica
dels santaeulaliencs i santaeulalienques.

Els joves integrants de
Caminem per

Blangoua amb els
infants que van

participar al casal

La campanya SER
Cívic promou els
valors bàsics per la
convivència

Blangoua a Santa Eulàlia de Ronçana
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Mobilitat sostenible per
un poble sostenible

sitat de respectar el medi ambient tot mos-
trant les alternatives que existeixen. Per
descomptat el transport col·lectiu i els mit-
jans de transport no contaminants son alter-
natives perfectes per traslladar-nos sense
malmetre el medi ambient. A Santa Eulàlia
aquestes propostes s’han materialitzat en
diferents activitats organitzades des de
l’ajuntament i la Mancomunitat.

La primera cita amb el transport col·lectiu va
ser el 19 de setembre amb la passejada amb
busos històrics per la Vall del Tenes. El servei,
gratuït, va funcionar des de les 10 del matí
i fins dos quarts de 2 de la tarda entre Bigues
i Riells i Lliçà de Vall, passant per tots els
pobles de la Vall del Tenes.

El dia 22 de setembre va començar la setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segura, que
es va allargar fins el 29 del mateix mes.
Aquesta setmana es caracteritza perquè el
servei d’autobús urbà és gratuït per a tothom,
d’aquesta manera se’n fomenta l’ús i
s’introdueixen noves formes de mobilitat a
la rutina dels veïns de Santa Eulàlia.

Concurs d’aparadors
Una novetat d’enguany és el concurs d’apa-
radors, que s’ha organitzat amb el mateix
motiu, la mobilitat sostenible, en total hi han
participat 13 comerços. El concurs ha consistit
a decorar la botiga amb motius relacionats
amb la mobilitat respectuosa amb el medi
ambient. Els veïns han pogut votar a edificis
municipals fins el mateix dia 29, i el dia 1 es
va fer entrega del premi al comerç guanyador,
la botiga Moda Loca.

Durant tota la setmana es van fomentar els
vehicles col·lectius i no contaminants com a
alternativa real de transport respectuós amb
el Medi Ambient

El motiu de celebrar una setmana de la mo-
bilitat sostenible és el de fer palesa la neces-

històric de Santa Eulàlia de Ronçana i contra
el canvi climàtic. Enguany, el punt d’interès
ha estat el patrimoni de senyors i barons del
poble, un recorregut que va comptar amb
les explicacions de l’historiador santaeula-
lienc Jaume Dantí. El recorregut va anar de
Sant Simple a Can Puig de la Vall, passant
per Can Bassa, La Bastida, Can Maspons del
Rieral i el Casalot. A l’edició d’enguany hi
van participar 110 persones que es van des-
plaçar amb bici, estalviant unes emissions
equivalents a 108,7 kg de CO2.

La jornada va acabar amb un pica-pica i la
inauguració del nou carril bici i de vianants
a la plaça de l’Esglèsia. Aquest carril facilita
el desplaçament a peu i en bicicleta pel poble
i, per tant, reforça l’oferta d’alternatives a
l’ús dels vehicles privats a motor per moure’s
dintre el municipi.

Uns dels autobusos
històrics al seu pas
per Santa Eulàlia de
Ronçana

Els ciclistes escolten,
a Sant Simple, les
explicacions de
l'historiador Jaume
Dantí

L'entrega del
premi davant

l'aparador
premiat

Jornades europees del patrimoni

Per celebrar les jornades europees del patri-
moni i coincidint amb la setmana de la mo-
bilitat, l’ajuntament va organitzar una bici-
cletada popular per conèixer el patrimoni
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Bus nocturn per la Festa Major 
de Granollers

Ja és el tercer any que els joves aproven a
l’assemblea de pressupostos participatius
el bus nocturn per anar a la Festa Major de
Granollers. El servei va estar disponible du-
rant les nits del 27 i el 28 d’agost, entre
Santa Eulàlia de Ronçana i Granollers, pas-

Aquest any la 23ena edició d’aquesta cursa
històrica, ha comptat amb la participació de
més de 200 persones. Coincidint amb la
Diada els veïns de la Vall del Tenes aprofiten
per fer esport i, a més, participen en una
iniciativa solidària ja que els diners de les
inscripcions es destinen al banc d’aliments
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. El
guanyador absolut d’aquesta edició ha estat
en Josep Martínez Martí de la categoria de
veterans i la guanyadora absoluta va ser
Libertad Molina Morales, corredora sènior.

La Generalitat ha aprovat la sol·licitud feta
per l’ajuntament i que beneficia 9 treballa-
dors per diferents àrees de l’ajuntament. Els
contractes es van fer el juliol i tenen una
durada de 6 mesos. El finançament és a càr-
rec de la Generalitat, qui destinarà el 70%
de la inversió a pagar els treballadors i el
30% restant a la seva formació. Tots són de
Santa Eulàlia de Ronçana sense feina i sense
dret a l’atur ni a cap altre subsidi. També hi
ha una persona amb discapacitat.

Els 9 treballadors, 7 es centren en diferents
tasques de neteja i manteniment d’espais i
edificis públics, un altre és un tècnic de medi
ambient i el darrer un tècnic informàtic. La
persona tècnica en medi ambient s’encarrega
de donar suport al pla de residus vigent i

El parc de Sant
Simple, un dels espais

on s'han fet tasques
de condicionament

1/4 de Marató de la Vall del Tenes

Els participants a la
sortida del 1/4 de

marató

sant per Lliçà d’Amunt, població que organi-
tza conjuntament amb Santa Eulàlia aquest
servei. En total 551 usuaris han viatjat en
aquest autobús interurbà, 402 el van a agafar
a Santa Eulàlia i la resta a Lliçà d’Amunt i el
viatge costava 1 euro per trajecte. Els auto-
busos van circular cada hora entre les 10 del
vespre, en què va sortir el primer de la plaça
de l’església de Santa Eulàlia fins a 2/4 de 6
en què sortia l’últim des de Granollers.

desenvolupa tasques informatives als co-
merços locals. L’altre tècnic, l’informàtic, és
l’encarregat de la digitalització de l’arxiu
municipal per fer possible agilitar alguns
serveis administratius.

9 treballadors més gràcies als plans d’ocupació

L’ajuntament ha aconseguit que la Generalitat subvenciones un contracte
de mig any per a 9 treballadors aturats del municipi

Sabies que... l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia diu “Els
propietaris i posseïdors d’animals hauran d’adoptar les mesures adients per tal
d’evitar molèsties a tercers, especialment per sorolls” Si el teu gos crida sense
parar tota la nit, pensa que hi ha veïns descansan, fes-lo callar, fes civisme!
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Estem acostumats a sentir, cada
quatre anys, una frase que ha esde-
vingut ja un tòpic repetit per tots
els partits, tant pels de dretes com
pels d’esquerres, siguin unionistes-
federalistes o separatistes. Segura-
ment és en la única cosa en que es
posen d’acord sense buscar-ho: la
importància cabdal i transcendència
política de les eleccions de torn.
“Totes són importants” –ens diuen–
“però aquestes ho són especial-
ment...” De tant sentir-ho a vegades
no ens els escoltem, no fem cas de
la cantarella de sempre. És per això
que ens resulta ara molt incòmode
repetir el vell tòpic per les eleccions
del 28 de novembre. Ens resulta
incòmode perquè aquesta vegada
–i perdoneu l’atreviment– aquesta
vegada es tracta, de debò, d’unes
eleccions d’importància cabdal per
la nostre societat i d’una transcen-
dència política de gran calat. Ho
direm si voleu amb la boca petita,
en veu baixa i mig avergonyits per
repetir una frase que acabem de
criticar, però després d’entonar el
mea culpa per la gosadia, ens refer-
mem en el concepte de que efecti-
vament ens hi juguem molt en
aquestes eleccions: està en joc la
credibilitat del país, el seu respecte
internacional ara perdut, el model
de convivència, la recuperació
econòmica, l’orgull de pertànyer a
un poble que avanci segur cap a la
modernitat i el progrés, amb un go-
vern seriós, unit i sense fissures,
que treballi per la justícia social i el
benestar col·lectiu, que pugui pren-
dre decisions sense lligams ni vas-
sallatges. Està en joc Catalunya, i
amb Catalunya no s’hi juga.

S'acosten els comicis on els ciutadans i
ciutadanes estan convocats a les urnes
per escollir el nou president de la Gene-
ralitat pels propers quatre anys. Aquest
cop ens hi juguem molt, doncs ha arribat
l'hora de que tots els partits polítics es
defineixin amb claredat i proposin al
poble de Catalunya el seu model de país.
Ara és el moment d’exercir el dret a de-
cidir i, amb el seu vot, la societat catalana
definirà quin país vol.
Ho hem dit i seguim dient, socialistes,
catalanistes i federalistes, és la nostre
opció i exigim que sigui respectada, de
la mateixa manera que nosaltres respec-
tem les altres opcions polítiques que con-
viuen a Catalunya.
Respecte per una opció política que ava-
len centenars de milers de catalans i
catalanes, que volen que es defensin els
seus drets, que es reflecteixen en
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del
2006, malauradament, maltractat per un
Tribunal Constitucional descafeïnat.
Entenem perfectament que des d'alguns
sectors es manifesti que el federalisme
és una opció esgotada, que l'EAC "rompe
España" o els que es declaren fora de la
Constitució, reclamant la independència.
Ho respectem però no ho compartim. Son
temps d'eleccions i tothom es posiciona
buscant l'assentiment de la seva parrò-
quia i tractant de sumar més adeptes.
No sabem quin serà el resultat del sufra-
gi, però en tot cas, diguin el que diguin
els nostres rivals polítics, hi ha un fet
contundent, la feina feta.
Mai un govern de la Generalitat ha pre-
sentat una obra de govern com l'actual.
Fets i no paraules, dèiem l’any 2006, i
hem constatat que la informació gens
objectiva i partidista dels medis de comu-
nicació no ha ajudat a que els ciutadans
i ciutadanes  de Catalunya coneguin amb
profunditat la transformació que s'ha fet
en el nostre país.  Afortunadament a San-
ta Eulàlia en tenim proves fefaents.
Els govern de la Generalitat ha construït
2 escoles cada setmana, 1 centre
d’assistència primària cada 15 dies i 1
estació de metro cada 3 mesos. Ha con-
tractat 5 mestres, 3 mossos d’esquadra
i 2 metges cada dia. Més que mai, mai
com ara. Això es el  "Canvi Real" com
diu el nostre eslògan de campanya.
No és acceptable que proposin un canvi
els mateixos que van governar fins l’any
2003, quan tothom sap que en aquests
últims 7 anys de govern d'esquerres s'han
aconseguit fites que ells no van aconse-
guir en els 23 anys que van governar.
Al poble de Catalunya, que no s’amoïni,
l’informarem degudament de l’obra de
govern i, tard o d'hora, amb la saviesa i
el seny que el caracteritza, en sabrà fer
la valoració, atorgant els vots a les forces
polítiques que més han contribuït a des-
envolupar el nostre país.

Gent valenta

Per a les properes eleccions al Parlament
de Catalunya, Esquerra Republicana de
Catalunya no proposa, només, la inde-
pendència com a objectiu sinó que tam-
bé la proposa com a conseqüència. Les
causes són evidents. Així, pòlíticament,
el carreró sense sortida a què ens exposa
la retallada d’un Estatut, ja prèviament
esmenat i llimat, situa el país en una
cruïlla sense precedents: o continuem
sent els masovers dins del nostre país
o, senzillament, fem un pas endavant.

I, per això, des de l’any 2003, Esquerra
ha portat a terme una sèrie d’iniciatives
per afavorir la radicalitat democràtica,
la transparència i la participació de la
ciutadania en els assumptes de la “cosa”
pública impulsant la prohibició de les
donacions anònimes a partits, la limitació
de les despeses de campanyes electo-
rals, o la creant l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, que ha de ser l’eina per tornar
a donar valor la tasca política, esborrant
la sensació d’impunitat de la corrupció.

D’altra banda, l’aprovació en les dues
darreres legislatures dels diferents Pac-
tes Nacionals, neixen a partir del com-
promís d’Esquerra per vetllar per la con-
ciliació i la concertació política, amb un
visió a mig i llarg termini. Es tracta
d’acords vitals per al país com els pactes
nacionals en matèria d’immigració, de
Recerca i Innovació, d’Educació, etc.

Però també hi ha causes econòmiques
que duen Esquerra a enfortir el seu clam.
Les més decisives són el mal finançament
del país (totes les instituciuons, inclosos,
és clar, els ajuntament  en pateixen les
conseqüències!) i el dèficit fiscal que
suportem, que s’arrosega d’anys i panys
i que fa trontollar la capacitat del nostre
país de continuar de generant riquesa
(un dèficit que va de 18 a 22.000 Milions
d’¤ cada any i que fa pensar que patim
la crisi mundial, patim la crisi espanyola
i a més hem de suportar una altre crisi,
la de manca de finançament prevista a
l’Estatut).

I, a més, hi ha les causes que no cal
discutir: la dignitat d’un país i la seva
gent. Les eleccions al Parlament ens tor-
nen a donar la veu, però ja sabem que
les lleis que s’hi discuteixen i es voten
continuen sota l’estreta vigilància de
l’Estat que, més que mai, reivindica una
total sobirania sobre les nostres institu-
cions, deixant en evidència, ara sí, que
només acceptaran un parlament dòcil i
servil.
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