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En marxa el 777 Bus Exprés
de la Vall del Tenes

S'acosta la
Festa Major 2010
pàg. 2

El nou servei representa un augment del
110% en les connexions entre Santa
Eulàlia i Barcelona
Des del 5 de juliol està en marxa el nou servei de transport
col·lectiu de la Vall del Tenes que connecta Santa Eulàlia de
Ronçana i Barcelona en un temps optimitzat: ‘la línia més
ràpida’ és l’eslògan del 777 Bus Exprés. L’increment de
freqüència de pas pel corredor de la Vall del Tenes i la major
rapidesa en arribar al destí són els dos trets característics de
la nova línia, que complementa el servei bàsic del bus en
aquesta franja territorial. En el cas de Santa Eulàlia, el servei
augmenta un 110%, ja que fins ara només hi havia 7 autobusos
en cada direcció. El nou servei arriba a l’estació de la Sagrera
de Barcelona en 40 minuts des de Santa Eulàlia.
La intenció és fomentar l’ús del transport públic facilitant
l’accés a la ciutadania. És per això, que després d’aquesta
fase de posada en servei de la nova línia està previst que
s’apliquin millores en el recorregut, com la priorització
semafòrica per facilitar la circulació als autobusos o la
construcció d’un Park and Ride al centre del poble, (un espai
on aparcar el cotxe particular quan el ciutadà vagi a agafar
el bus). A Santa Eulàlia el nou servei tindrà dues parades,
una al Rieral, davant de la Sala, i una altra a la Sagrera a la
cruïlla de l’Ajuntament, aquest segon espai s’està condicionant per col·locar una marquesina a la parada.
Podeu consultar els horaris i recorreguts a la pàgina web
de l’Ajuntament: www.santaeulaliaroncana.cat o a
www.sagales.com.

Els alcaldes de la Vall del Tenes i el de Parets del Vallès
acompanyats del director general de Transports Terrestres de la
Generalitat, Manel Villalante.

I Fira de la pagesia
i productes locals
pàg. 4

Inauguració oficial de
La Font del Rieral
pàg. 6

Santa Eulàlia acull les
I Olimpíades Rurals
de la Vall del Tenes
pàg. 11
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Una Setmana Cultural
per a la història

les festes

El Llibre del Patrimoni
i el Cançoner de Santa
Eulàlia es van
presentar en un acte
conjunt celebrat a La
Fàbrica

El tret de sortida de la Setmana Cultural va
ser divendres, 16 d’abril, amb la presentació
en societat de dues publicacions editades
per l’Ajuntament en les quals ha tingut molta
importància la participació activa dels veïns
del poble. Les obres són ’El patrimoni
històric’ i ’Les cançons de Santa Eulàlia de
Ronçana 1925 i 2010’. Un centenar de persones van assistir a l’acte de presentació dels

llibres que va tenir lloc al centre cívic La
Fàbrica i que van presentar el regidor de
Cultura, Jordi Sala, els autors del cançoner,
Jaume Arnella i Fèlix de Blas i els autors del
llibre del patrimoni, Xavier Ciurans i Cinta
Cantarell. Aquest segon llibre sorgeix a rel
del catàleg que estava previst elaborar pel
POUM i que ofereix una visió històrica i artística d’un centenar d’elements patrimonials
de la població. El 24 d’abril va tenir lloc
l’emotiu concert del cançoner que va reunir
unes 700 persones, hi van actuar una vintena
d’entitats i veïns. Tot plegat una gran festa
de pertinença i amor al poble. Tant en el disc
que inclou el llibre, com al concert, cada grup
va fer una interpretació personal a les
cançons tradicionals. Se’n van sentir de tota
mena, fins i tot, una corrandeta de Santa
Eulàlia. “Molts pobles voldrien tenir una
història folklòrica com la de Santa Eulàlia”
assegurava Arnella.
D’altra banda, la Setmana Cultural d’enguany
també va acollir l’entrega de premis del concurs literari de Sant Jordi organitzat pel Casal
d’Avis, i amb la col·laboració de Ronçana
Comerç Actiu, l’Ajuntament i el projecte educatiu de poble, el Pep i Laia.

La Festa dels Colors fa 15 anys
Enguany la Festa dels Colors arriba al seu
15è aniversari i manté l’essència que l’ha
consolidat com a pilar de les celebracions
del juliol. La Festa Major no és aliena a la
crisi i per això s’ha hagut d’aplicar una contenció en la despesa, però tot i això es mantenen les activitats i els espais més significatius. Una de les novetats de l’any passat,
l’espai el Xafarranxo es manté i s’amplia amb
més barraques. Aquest serà l’espai que acollirà les actuacions de La Banda del Coche

Rojo, Tetuà, Old Star Covers i Bongo Botraco.
A més, s’han centralitzat a espais propers la
major part dels actes de la Festa Major. Una
altra de les iniciatives que es repeteix és el
Ronçana Disco Show, que es farà a la Plaça
de l’Ajuntament, una activitat divertida que
fomenta la participació de gent de totes les
edats del poble. A més, podreu seguir la
festa des de Canal SET gràcies a una unitat
mòbil que emetrà en directe des de la plaça
de l’Ajuntament.

Regidories

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

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

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

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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l’editorial
Lliga’t a la terra és el nom que li hem posat a la fira agro-ecològica que hem celebrat a Santa Eulàlia
aquest mes de juny. La fira de la pagesia, dels productes de proximitat, dels artesans de l’alimentació,
de la qualitat, vol contribuir a donar valor a la terra, a promoure aquestes activitats i a impulsar
un desenvolupament sostenible.
Aquest és el model de desenvolupament que fomentem i que com a poble i com Ajuntament tirem
endavant plegats. En són una mostra les accions d’àmbits ben diversos que es duen a terme i que
formen part d’un mateix projecte col·lectiu de millora de la qualitat de vida.
En aquest mateix sentit la posada en marxa del bus express i la realització d’una xarxa d’itineraris
per a vianats i bicicletes faciliten una mobilitat. I el pla d’acció de l’energia sostenible contribueix
a la lluita contra el canvi climàtic.
A més l’agermanament amb Blangoua possibilita la cooperació entre pobles del món, alhora que
el programa de dinamització del comerç local, els altres programes de promoció econòmica i el
centre ocupacional d’Apindep han d’afavorir una economia al servei de les persones.
També remarquem la carta del paisatge de la Vall del Tenes, una eina per cuidar i promoure el
territori i els pobles. El procés d’adequació de la plaça de can Torras permet la trobada de les
persones.
El llibre del patrimoni històric i el treball de les cançons de Santa Eulàlia de Ronçana 1925-2010
fan possible un reconeixement del passat i una manera de construir el futur. L’escola bressol del
Rieral, la nova biblioteca-casa de cultura i el futur casal de joves volen contribuir a l’educació, a
la cultura i al creixement de les persones.
Totes són iniciatives d’un mateix projecte comú: Santa Eulàlia de Ronçana, poble de qualitat.
Bona Festa Major. Bon estiu.
Enric Barbany i Bages
Alcalde

Novetats al consistori
Pere Cabot i Barbany ja ha pres possessió del
seu nou càrrec com a regidor per I-ERC. Des
d’ara s’encarregarà de les àrees d’Obres i Habitatge, després que l’anterior regidor, Santi
Martí, renunciés al seu càrrec per motius personals i professionals. Al mateix ple, el ja regidor, Armando Cañizares, va assumir les responsabilitats corresponents a la regidoria
d’Activitats, que abans corresponien a Martí.
L’alcalde, Enric Barbany, va ser el primer a
donar la benvinguda a Cabot, a qui va desitjar
molta sort en les seves obligacions com a regidor i va agrair la seva disponibilitat. Tant els
seus socis de govern, el grup municipal del

PSC, com la resta de regidors de l’oposició, de
CiU i PP, també van aprofitar l’ocasió per desitjar-li una bona experiència al consistori.
D’altra banda, l’alcalde, Enric Barbany, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció a les
properes eleccions municipals que s’han de
celebrar l’any vinent. Barbany va explicar que
el motiu de la seva decisió és que “a partir de
l’any que ve tinc ganes de fer un canvi i poderme dedicar plenament a una altra activitat
professional”. I va assegurar que “sento aquesta
activitat no pas com una professió, sinó com un
servei a la comunitat” i per tant “considero bo
que hi hagi renovació”.

la nota
El ple de Santa
Eulàlia de
Arriba el mosquit tigre. Aquesta espècie es reprodueix en recipients que contenen
Ronçana durant
la presa de
aigua, sempre en petites masses, per tant, cal evitar la presència de recipients
en
possessió de
Cabot com
terrasses i jardins. En el cas que no es puguin retirar, cal eliminar-nePere
l’aigua
a regidor
acumulada o tapar els safareigs i les acumulacions d’aigua amb tela mosquitera.
d'Obres i
Habitatge
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Santa Eulàlia celebra la primera fira agro-ecològica
de la seva història

Les
notícies

El 19 de juny, l’alcalde, Enric Barbany, i la
restauradora Ada Parellada van innaugurar
la fira “Lliga’t a la Terra”. Ja des d’aquest
moment es va fer notar el caliu de veïns i
veïnes que van sortir de casa engrescats per
conèixer els productes i productors que presentava la fira. En total 22 parades, entre
pagesos locals i de proximitat, associacions
compromeses amb els productes ecològics
i associacions santaeulalienques van omplir
el pàrquing del Centre Cívic la Fàbrica. Unes
500 persones van passejar per aquest espai
durant tot el dia. A banda dels expositors i
els productes locals i ecològics, la fira va
oferir moltes altres activitats. Sens dubte,
una de les que va aconseguir més èxit va ser
la visita guiada a l’escola bressol municipal
La Font del Rieral, que va reunir més de 70
persones que van escoltar les explicacions
dels arquitectes de l’edifici ecològic. A continuació, el mateix espai, va acollir una xerrada sobre menjadors escolars ecològics.

L'alcalde, Enric Barbany, i Ada Parellada visiten la fira

Al migdia el dinar popular va aplegar més de
120 comensals que van poder assaborir un
menú a base de productes ecològics que va
cuinar can Mestret. Malauradament, a l’hora
de les postres la pluja va provocar el canvi
d’ubicació de les activitats previstes per la
tarda. Així va ser com les mostres dels firaires
es van haver de fer sota cobert. Malgrat els
canvis, la gent no va marxar a casa i van
seguir molt atentament les explicacions dels
artesans locals, la demostració d’apicultura,
dels bolets xiitake i de pa ecològic.

La primera pedra del centre ocupacional de
l’APINDEP ja és al seu lloc
Dimarts 22 de juny es va complir el somni
dels membres de l’Associació de Pares per
a la Integració de Nens Discapacitats a
l’Escola Pública (APINDEP) que han lluitat
durant molt de temps per a tenir un centre
ocupacional on els seus fills i filles puguin
desenvolupar les seves capacitats com qualsevol altre ciutadà. L’acte simbòlic de la col·locació de la primera pedra va ser presidit
per la consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, i l’alcalde de Santa Eulàlia
de Ronçana, Enric Barbany.

Reprresentants de
l’APINDEP col·loquen
la Primera Pedra del
Centre Ocupacional i
Hortes Ecològiques

4

La jornada va començar amb una visita de la
consellera Capdevila a la Casa Consistorial on
va tenir l’oportunitat de conèixer alguns detalls
sobre Santa Eulàlia de Ronçana, ja que era la
primera visita oficial que feia al poble. Després
de parlar sobre alguns dels assumptes més
destacats de la seva conselleria que tenen
especial importància a la població, els representants institucionals es van dirigir al camí de
Caldes on fa dos mesos que es duen a terme
les obres de construcció del Centre Ocupacional
i Hortes Ecològiques i Socials de l’APINDEP.
Allà els esperava Mercè Llauradó, la presidenta
i gerent de la cooperativa que va explicar en
què consistirà i com es distribuiran els 1.250
m2 que ocuparà l’equipament. També hi havia
molts membres de l’Associació, gent del poble,
la directora general del Departament de Treball
de cooperatives, Mireia Franch, i representants
dels ajuntaments veïns. Els fills de les quatre
mares fundadores de la cooperativa van ser
els encarregats de col·locar la primera pedra
que simbòlicament indica que el centre ja és
una realitat. L’equipament acollirà unes 60
persones amb problemes per a la inserció laboral i risc d’exclusió social.
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Millores als carrers i als equipaments municipals

Les
notícies

L’Ajuntament hi seguirà treballant durant l’estiu per tenir-ho
tot enllestit a la tardor
Durant aquests mesos d’estiu s’està treballant en diversos equipaments culturals, educatius i esportius municipals per millorar les
seves instal·lacions. Un dels espais en què
més s’està intervenint és el camp de futbol.
De fet, s’hi està construint una xarxa d’aigua
potable que abasteixi aquestes instal·lacions
i s’hi han substituït els equips elèctrics de
l’enllumenat per millorar el seu funcionament
i eficiència. La coberta de les grades es començarà el mes de juliol. Aquestes intervencions impulsades per l’Ajuntament, estan
finançades amb els fons que corresponen al
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).

El nou aspecte de la
façana del pavelló

Ja estan acabades
les obres que doten
de clavegueram els
habitatges de
Can Careta

En aquest sentit, altres actuacions ja estan
enllestides, com és el cas de les obres de
millora a Sant Simple on s’ha instal·lat una
canonada que recull les aigües pluvials i les
canalitza cap al torrent per evitar el pas de
l’aigua entre l’ermita i el camí de la Serra.

El parc de Can Sabater
ara té una àrea de joc
infantil i una altra de
pic-nic

Altres actuacions que també s’han finançat
amb aquest fons són la rehabilitació i millora
de diversos equipaments com el pavelló
municipal, Pinedes del Castellet i La Fàbrica,
que ja estan acabades. Als centres educatius
municipals on s’han de fer reformes es faran
entre els mesos de juliol i agost.

Altres inversions municipals
D’altra banda, l’Ajuntament ha invertit en la
instal·lació del clavegueram de Can Careta,
el qual des d’ara dotarà de servei 17 habitatges, incloent els pisos de Can Careta i altres
cases veïnes. El projecte ha costat 73.782 €
i està finançat conjuntament per l’Ajuntament, els veïns i el Consorci per la Defensa
de la Conca del Riu Besòs, que hi ha invertit
32.134 €. De la resta, el consistori n’ha finançat el 25% i els veïns el 75% restant,
repartit proporcionalment en funció de la
distància que hi hagi des dels seus habitatges fins el col·lector.
Les actuacions s’han fet des de la Ferreria,
pel Camí del Gual, passant per Can Careta
fins al col·lector de La Riereta, un sòl no
urbanitzable amb un assentament de cases
antigues. Fins ara aquests habitatges es
servien de pous cecs i un camió cisterna

passava a retirar les aigües residuals per
portar-les a tractament. Les noves instal·lacions representaran un estalvi pels veïns i
una millora pel Medi Ambient, ja que amb el
nou sistema s’evitaran les fuites.
També s’han millorat les instal·lacions del
parc de Can Sabater, que s’ha equipat amb
mobiliari urbà cedit per la Diputació de Barcelona, una taula de pic-nic que ja era de
propietat de l’Ajuntament i jocs infantils que
han suposat una inversió de 4634,20 €. Així
s’ha aconseguit donar nous usos a l’espai
convertint-lo en un parc polivalent amb zona
infantil i d’esbarjo.
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El conseller d’Educació inaugura La Font del Rieral

el tema

Les autoritats i la
coordinadora del
centre descobreixen
la placa
commemorativa de la
inauguració de
l'escola bressol
municipal La Font del
Rieral

Divendres 28 de maig de 2010 va ser el dia
triat per a la inauguració oficial de l’escola
bressol municipal La Font del Rieral, una escola ben especial que es fonamenta en els
valors del respecte i l’amor envers els infants
i el medi ambient. Va presidir la inauguració
el conseller d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Ernest Maragall. Hi van ser presents la coordinadora del centre, Montse Miró,
l’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, Enric
Barbany, alcaldes i regidors dels pobles veïns
i els equips directius dels centres educatius
del nostre municipi. La Font del Rieral va començar a funcionar el setembre del 2009 i,
per tant, ja ha complert gairebé el seu primer
curs d’experiència. Amb una capacitat total
per a 94 nens i nenes, actualment hi assisteixen 44 infants que viuen dia a dia
l’experiència de créixer a l’escola acompanyats
d’un equip de 6 educadores.
La construcció ha estat concebuda amb tècniques d’arquitectura tradicional, bioclimàtica i ecològica i, per tant, l’edifici està considerat en el primer grau de l’arquitectura
respectuosa i curosa amb el medi ambient.
D’altra banda, les seves parets, terres i els
materials amb què han estat construïts, aporten qualitats i textures que, com el propi

Els infants de l'escola
van compartir jocs
amb els adults que el
dia de la inauguració
els van venir a visitar

conseller observava, afegeixen simbolismes
a cada racó. També cal parlar de la singular
estança de lactants que es caracteritza per
la seva forma de cor, l’entrada de la qual,
coincideix amb la sortida natural del jardí,
en forma d’úter i, a més, la cúpula fa recordar
el pit de la mare. És insòlita la cura que el
grup d’arquitectes participants, amb Gabi
Barbeta al capdavant, han aportat a l’hora
d’idear un espai com aquest, la quantitat de
coneixements i consideracions que s’han
tingut en compte més enllà de la concepció
arquitectònica més funcional. L’espai té una
forma harmònica basada en la configuració
geomètrica de la tradició arquitectònica més
arcaica. La tria de materials ha estat condicionada per l’afectació que tenen en el medi
ambient des que es fabriquen fins a la seva
destrucció. Tot plegat sense perdre de vista
l’eficiència energètica que impliquen aquests
materials, especialment aïllants i que contribueixen a mantenir unes temperatures constants i agradables a l’interior. Durant la inauguració Montserrat Miró va dedicar algunes
paraules precisament a la relació que estableixen les persones que cada dia ocupen
l’escola amb el propi edifici i va assegurar
que “si nosaltres respectem els infants, seran
gent respectuosa, si els acollim seran persones acollidores i si els eduquem amb harmonia seran persones harmonioses”.

El pati interior de l'escola bressol durant el dia de
portes obertes

L’escola bressol obre les seves
portes a tots els veïns perquè
puguin conèixer aquest espai
El diumenge següent a la inauguració oficial,
el 30 de maig de 2010, tots els veïns i veïnes
del poble van ser convidats a la jornada de
portes obertes que es va celebrar a l’escola
bressol municipal La Font del Rieral. Va ser
una jornada festiva que va servir per acostar
la ciutadania al centre educatiu i fer-los partícips de la seva concepció social d’harmonia
i respecte. La jornada va transcórrer entre les
10 i la 1 del migdia i durant tot el matí va haverhi un continu de persones amunt i avall.
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Ja hi ha proposta per la plaça de Can Torras

el tema

Al projecte s’hi han inclòs les demandes dels veïns
que han intervingut al procés participatiu
Després que els veïns de la plaça de Can
Torras es reunissin el mes de gener i de març
per aportar el seu punt de vista sobre la
urbanització de la plaça, la junta de govern
va aprovar el projecte urbanístic el dijous 1
de juliol de 2010. En aquest moment es va
obrir el període d’al·legacions que durarà tot
el mes de juliol.
La plaça estarà disposada al voltant d’un
espai polivalent central amb un paviment de
sauló a la zona interior i de formigó a la zona
exterior. L’àrea està pensada per fer-hi actuacions, dinars de germanor o altres celebracions. A la part superior, contra el mur de
contenció s’ha projectat una plataforma elevada que estarà coberta amb una pèrgola,
de manera que també podrà servir com a
escenari per eventuals actuacions. El desnivell entre els espais es salvarà amb unes
grades en forma de L. Tota la zona central
estarà envoltada per espais verds entre els
quals hi ha una àrea de joc infantil i una àrea
de descans amb bancs. De fet, aquesta zona
serà arbrada i protegirà l’espai de l’exterior.
El projecte també contempla la construcció
d’una font. A banda d’això, una de les preocupacions més comentades pels veïns era
la neteja i el respecte del espais comuns, és
per això que des del principi van demanar
un pipi-can que s’ha col·locat a una cantonada exterior per no interferir als espais d’ús
veïnal. De la mateixa manera demanaven

una solució a la manca d’espai on emmagatzemar els residus a l’interior dels habitatges,
cosa que s’ha tingut en compte en aquest
projecte de plaça. Altres aspectes més tècnics també es veuen solucionats amb la proposta definitiva, entre els quals la necessitat
de deixar un espai lliure entre els blocs per
a facilitar l’entrada de vehicles en cas d’emergència. També s’han tingut en compte altres
aspectes com la manca d’una xarxa de recollida d’aigües o la correcta il·luminació de la
plaça.
Un cop acabat el període d’al·legacions,
adjudicat el projecte i licitades les obres, els
veïns podran veure com les màquines entren
a la plaça per convertir-la en un acollidor
espai de convivència.

Imatge virtual de com
serà la futura plaça de
Can Torras

El conseller també va visitar l’IES
La Vall del Tenes i en va destacar
el seu model de gestió
Ernest Maragall també va visitar l’institut La
Vall del Tenes, que enguany celebra el seu
30è aniversari. El conseller va destacar la
gestió del centre, de titularitat municipal (Mancomunitat de la Vall del Tenes), i la va valorar
molt positivament. L’institut acull joves de
Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Bigues i Riells i altres pobles de les rodalies,
ja que a més d’ESO i Batxillerat és l’únic centre
de la zona que oferta places per Cicles Formatius de Grau Mitjà. El conseller també va aprofitar per entrar a algunes aules dels cursos
de primer d'ESO i de Batxillerat on va parlar
amb alumnes i professors en un intercanvi
d'idees sobre diversos continguts de les assignatures, inclosa una conversa en anglès.

Durant la seva visita a l'Institut la Vall del Tenes, el conseller Maragall va aprofitar
per preguntar als alumnes sobre els continguts de les assignatures
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Santa Eulàlia de Ronçana contra el canvi climàtic

les
notícies

Recentment, Santa Eulàlia s’ha adherit al
Pacte d’alcaldes i alcaldesses en una iniciativa de la Unió Europea contra el canvi climàtic i a favor de l’estalvi i l’eficiència energètica. Amb la signatura del Pacte, el municipi
es compromet a rebaixar les emissions de
CO2 en un 20% abans de l’any 2020. El CO2
i els altres gasos d’efecte hivernacle generats
per l’activitat humana tenen un paper important en l’escalfament global i en el canvi
climàtic.
Els gasos d’efecte hivernacle són generats
per sectors molt diversos, com per exemple
la indústria i la producció elèctrica, però
també per activitats pròpies dels municipis,
com ara l’enllumenat públic, el funcionament

Reunió del Consell del
Medi Ambient de
Santa Eulàlia de
Ronçana

dels equipaments municipals o el tractament
dels residus, i també pel consum elèctric de
les llars i els comerços, i el trànsit rodat urbà.
Arran de l’adhesió al Pacte, el municipi està
elaborant un Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES), que fa un inventari de les emissions de CO2 del municipi i que definirà les
actuacions necessàries per rebaixar el consum d’energia i les emissions de gasos
d’efecte hivernacle. Per redactar el PAES,
l’Ajuntament compta amb la col·laboració
d’empreses de consultoria ambiental i amb
el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona.

Més vapor de sodi a
l’enllumenat públic
Una de les mesures que contribuirà a
l’eficiència energètica comuna és el canvi
de l’enllumenat públic, substituint el vapor
de mercuri pel vapor de sodi, amb la
conseqüent reducció de potència elèctrica.
Aquestes mesures d’estalvi ja s’han implantat als barris de Can Juli, els Lladoners,
la Primavera i la Font d’Abril. Amb aquesta
actuació, ja només resta un 15% de
l’enllumenat públic per ser substituït.

Santa Eulàlia acull l’acte d’entrega
dels Plans de Prevenció d’Incendis
de la Diputació

Santa Eulàlia de
Ronçana va ser
l'amfitriona de l'acte
d'entrega dels Plans de
Prevenció d'Incendis
de la Diputació de
Barcelona i en va
rebre 4

Santa Eulàlia de Ronçana ha estat la seu de
l’entrega dels Plans de Prevenció d’Incendis

de la Diputació de Barcelona. L’acte va tenir
lloc el dijous 3 de juny a la sala polivalent
del Centre Cívic La Fàbrica i va comptar, per
primera vegada, amb l’assistència del president de la Diputació, Antoni Fogué. A l’acte
es va fer entrega de 43 plans a poblacions
de tota la província.
En el cas de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana, ja és el segon any consecutiu
que encarrega la redacció de Plans de Prevenció d’Incendis Forestals de diverses urbanitzacions del poble. El 2009 es van realitzar els plans pels barris de la Font de Sant
Joan, La Font d’Abril, els Lledoners i Mas
Vendrell. Enguany, els projectes realitzats
han estat els dels barris de Can Met, Doctor
Vàzquez, Primavera i Ametllers. A l’octubre
està previst començar l’execució dels plans
de prevenció a les urbanitzacions amb més
risc, les de La Font d’Abril i La Font de Sant
Joan. Les actuacions seran finançades amb
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
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L’exercici 2009 de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
tanca sense dèficit

el tema

Els comptes del consistori continuen en bon estat malgrat la recessió
El tancament comptable de l’exercici 2009
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia s’ha fet en
números positius, malgrat el difícil context
econòmic que vivim. L’estalvi net d’enguany
puja respecte l’any anterior. A l’exercici 2008
l’Ajuntament de Santa Eulàlia va estalviar
3.361 €. Enguany s’ha arribat als 10.401 €.
Això és així perquè els ingressos ordinaris
han estat de 6.040.468 €, mentre que les
despeses s’han quedat en 6.030.067 €, com
podeu observar al quadre.
Ingressos ordinaris
Despeses ordinàries
Estalvi net

6.040.468 €
6.030.067 €
10.401 €

Convé destacar el fet que aquestes dades
han estat possibles malgrat que l’Estat ha
reduït en 230.000 € la seva aportació al
poble. Tot i això, el govern ha destinat una
xifra rècord a inversió real, arribant als
3.300.000 €, que s’han invertit en 43 projectes. D’aquests en destaquen la nova Biblioteca-Casa de la Cultura, la segona escola
bressol municipal, la passera de Can Burguès
i la instal·lació de plaques fotovoltaiques al
pavelló. La gestió econòmica municipal també ha permès augmentar les partides d’Acció
Social, Educació, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana sense que això impliqui
dèficit.

Ajuts municipals en temps de crisi
L’Ajuntament de Santa Eulàlia preveu una sèrie d’ajuts econòmics, bonificacions i exempcions
de pagament de les taxes municipals per donar suport a les famílies amb situacions
econòmiques difícils. A continuació trobareu un quadre resum. Si creieu que us en podeu
beneficiar cal que pregunteu a l’Ajuntament per saber-ne els detalls.
On s’aplica?

Tipus d’ajut

Requisits per beneficiar-se’n

Taxa
d’escombraries

Exempció

- Jubilats amb pensió mínima de jubilació
i cònjuge a càrrec

Bonificació
del 90%

- Aturats que no cobrin subsidi o sigui inferior
8.400 € l’any o el salari mínim interprofessional
- Pensionistes que no superin els 600 € bruts
mensuals o el salari mínim interprofessional

IBI

Bonificació
del 35%

- Famílies nombroses, amb un immoble de valor
cadastral inferior a l’establert a les ordenances

Menjador escolar
de Santa Eulàlia

Ajut econòmic

- Tenir una renda mensual per membre de la unitat
familiar igual o inferior a 538,30€ mensuals,
corresponent al 85% del salari mínim interprofessional
- Ser usuari fix del menjador
- No tenir deutes amb el menjador

Material escolar
per alumnes de
centres educatius
de Santa Eulàlia

Ajut econòmic

- Tenir una renda mensual per membre de la unitat
familiar igual o inferior a 538,30€ mensuals,
corresponent al 85% del salari mínim interprofessional

Sortides escolars
per alumnes de
centres educatius
de Santa Eulàlia

Ajut econòmic

- Tenir una renda mensual per membre de la unitat
familiar igual o inferior a 538,30€ mensuals,
corresponent al 85% del salari mínim interprofessional
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L’agermanament amb
Blangoua estreny
lligams

les
notícies

Els respresentants
institucionals de
les dues
poblacions reunits
al poble
camerunès

Representants de Santa Eulàlia han viatjat
aquest estiu al poble agermanat de Blangoua, al Camerún, en una visita institucional
de 8 dies. A més, un grup de joves també ha
viatjat fins al poble germà per realitzar un
camp de treball d’animació socio-cultural de
3 setmanes. Els representants institucionals
tenien l’objectiu de refermar els llaços que

uneixen Santa Eulàlia de Ronçana amb Blangoua i consolidar el seu lligam. Un altre dels
motius del viatge ha estat comprovar l’estat
dels projectes que s’han impulsat des d’aquí
per al desenvolupament del poble camerunès, com per exemple, la construcció
d’un pont que ha de servir per facilitar les
comunicacions a la zona.
Els joves, per la seva banda, han treballant
durant molt de temps amb una doble vessant.
D’una banda, abans de marxar, van tirar endavant iniciatives per sensibilitzar a la societat com xerrades i activitats de formació amb
gent que coneix la zona, però també van
apostar per la recollida de fons mitjançant
la participació en actes socio-culturals de
Santa Eulàlia com ara la trinxada, la nit de
genis o l’organització d’un concert benèfic.
El camp de treball ha consistit a muntar un
casal d’estiu per a canalla i joves de la zona
de Blangoua, que han conviscut amb els
joves santaeulaliencs les tres setmanes que
ha durat l’experiència. També s’han desenvolupat activitats per a tota la població, amb
la sostenibilitat i la desforestació com a temàtiques principals, ja que la zona està especialment afectada per la tala indiscriminada d’arbres.

La campanya SER-Cívic ja és al carrer
Les banderoles de la campanya SER-Cívic (Santa Eulàlia de Ronçana Cívic) han onejat als
carrers del municipi durant mesos i ho tornaran a fer durant l’estiu. En total són 5 imatges
diferents que pretenen conscienciar els veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana sobre
la necessitat de ser respectuosos amb els espais comuns per facilitar la convivència al poble.

Contaminació
acústica

Neteja i residus

Cal evitar sorolls
elevats,
especialment en
horari nocturn (d’11
de la nit a 7 del matí)

10

Cal mantenir nets
els espais públics...
i a casa, separar
selectivament les
deixalles i treure-les
a l’horari indicat (de
9 a 11 de la nit)

Animals de
companyia
Cal evitar que
embrutin els espais
públics i pertorbin el
descans dels veïns

Mobiliari urbà

Mobilitat

Cal respectar els
espais de
convivència, sobre
tot cuidar el
mobiliari urbà i els
espais verds.

Cal respectar les
normes tant si vas a
peu, amb bicicleta,
amb cotxe o amb
bus, i facilitar la
circulació dels
altres.
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Sorteig de premis per als
participants de "Santa Eulàlia de
Ronçana: un poble, una gent"
En total unes 150 persones han aconseguit
completar les seves col·leccions de cromos
“Santa Eulàlia de Ronçana: un poble, una
gent”. Aquesta dada demostra la bona acollida de la iniciativa entre els veïns del poble,
i, així es pot afirmar que els cromos han
servit per acostar el poble i la seva història
a la ciutadania, així com mostrar la realitat
que l’envolta. El 22 de maig es va celebrar
el sorteig dels vals de compra entre tots els
participants que varen acabar l’àlbum. La
primera persona que va acabar l’àlbum, la
Montserrat Artigas; en Pere Martínez, com
a representant de Ronçana Comerç Actiu; la
Zoe, una nena que va fer de mà innocent, i
la regidora d’Educació i Comunicació, Anna
Arnella, van treure 10 butlletes de l’urna on
tothom que havia acabat l’àlbum hi havia
dipositat la seva. Se’n van premiar 10 amb
20 € cadascuna. Les persones agraciades
podran anar a bescanviar els vals de compra
a qualsevol de les botigues que han participat a la campanya.

Els encarregats de treure les butlletes de la urna, abans
de començar el sorteig

les
notícies

Santa Eulàlia de Ronçana seu de
les I Olimpíades Rurals de la Vall
del Tenes
L’acte reuneix 700 persones al Parc de
Can Font
Les primeres Olimpíades Rurals de la Vall
del Tenes van tenir lloc al parc de Can Font
de Santa Eulàlia de Ronçana, i és que el
municipi té el gran honor d’haver estat el
primer en acollir aquesta trobada, sorgida
dels pressupostos participatius de joventut
de Santa Eulàlia. Prop de 400 participants,
de les 4 poblacions mancomunades van
participar en aquesta trobada esportiva
que té com a objectiu principal fomentar
les trobades festives amb les persones del
poble i especialment amb la resta d’habitants de la Vall del Tenes, augmentant
d’aquesta manera la concepció de pertinença a la vall. En total van ser 7 les proves
que composaven aquesta competició, entre les quals una baixada infantil de barques pel riu Tenes, la pintoresca persecució
de les gallines, la gimcana de tractors, el
menja-mongetes o una prova amb bales
de palla. Bigues i Riells va guanyar la competició, després de guanyar 4 de les 7
proves, en segon lloc va quedar la colla
verda, la de Santa Eulàlia, seguida de la
de Lliçà d’Amunt i la de Lliçà de Vall. En
acabar, els pobles van unir-se en un sopar
de germanor que va cloure la primera edició del que pot convertir-se en una tradició
molt especial.

La baixada de
carretons de Santa
Eulàlia de Ronçana és
una prova puntuable
al Campionat d'Inèrcia
de Catalunya

La baixada de carretons torna a ser un èxit
Per segon any consecutiu Santa Eulàlia acull
una de les proves puntuables pel Campionat
d’Inèrcia de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa de les que es van triar a l’assemblea jove.
De la mateixa manera que l’any passat les
andròmines es van llençar per un traçat de
800 metres situat al barri de la Sagrera. En
total 23 carretons van participar en aquesta
prova, que ja comença a ser una fita de referència al municipi. Però, aquest any, Santa
Eulàlia també va acollir per primera vegada
les proves de Street Luge, una modalitat en
què els participants baixen estirats sobre
d’una plataforma amb rodes, i Longboard,
descens en una mena de monopatí més grans
que els habituals.
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a debat

La retallada de l’Estatut
INDEPENDENTS

Potser ha arribat l’hora de preguntar-nos
si aquest Estatut tan retallat, que si fos un
producte de consum bé es podria comercialitzar a les botigues de joguines com
“L’Estatutet de la Senyoreta Pepis”, és
aquella eina que tots plegats ens varem
donar per avançar en l’autogovern. Va
néixer després d’una gestació llarga i dolorosa i d’un part complicat, però va veure
finalment la llum i ha viscut feliçment sense
trasbalsos durant quatre anys, fent callar
aquelles veus alarmistes que des de
l’Espanya més rància però també des de la
Catalunya més immobilista, no ho oblidem,
auguraven un trencament de les espanyes,
l’apocalipsi final, la destrucció de l’univers.
Doncs no, res no ha passat durant aquests
anys de normal desenvolupament de
l’Estatut. Ara, però, un alt tribunal espanyol,
precisament l’encarregat de vetllar per la
correcta aplicació de la Constitució, ha aconseguit, tot solet, fer créixer com mai el sentiment independentista a Catalunya. Els
magistrats han reinterpretat la voluntat de
dos Parlaments i la dels ciutadans, i han
posat límits a l’aspiració d’autogovern del
nostre país. Tot el que estigui fora d’aquesta
sentència no cap a la Constitució, no cap a
Espanya. Al menys ara sabem on som.
Aquell milió i mig de catalans i catalanes
que el dia 10 de juliol es van manifestar
pacíficament amb un clam gairebé unànime
per la independència, tots aquells, no caben
a Espanya. I ara què? No ens enganyem ni
permetem que ens enganyin: per via legal
no es podrà aconseguir el que el Tribunal
Constitucional ha retallat. Aquelles lleis que
ara es puguin canviar per recuperar el que
ens han tret, també les podrà derogar un
futur govern d’altres majories a Madrid,
precisament perquè no estaran
“protegides” per l’Estatut, norma de rang
superior. Amb aquesta solució, per poder
mantenir les cotes d’autogovern dependríem sempre de la bona voluntat del govern de Madrid, i a aquestes altures, amics,
ja ens anem coneixent tots. Espanya ens
ha posat un sostre i ens exigeix que
l’acceptem, tot invocant les “regles del joc”.
Doncs miri, potser ja no volem seguir jugant
i ara ens ve més de gust sortit a fora a donar
un volt, estirar les cames, respirar una mica
d’aire fresc. Potser si que ha arribat l’hora
de la reflexió serena i plantejar-nos seriosament, amb realisme i valentia, quin futur
volem per Catalunya.

La qüestió és: VOLEM L’ESTATUT TAL I COM EL
VAM VOTAR EN REFERÈNDUM.
Democràcia és el sistema polític que un dia vam
decidir tenir, ningú ens va obligar i vam decidir
que en democràcia la sobirania la té el poble i
el poder emana del poble.
Els ciutadans i ciutadanes lliurement a les urnes
escullen els seus representants legítims, que
formen el congrés i el senat. Tot seguit els electes
constitueixen les dues institucions i elegeixen
al president del congrés i del senat i els congressistes, alhora, al president de la nació.
Els nostres representants electes van redactar
la Constitució Espanyola l’any 1978, que els
ciutadans i ciutadanes van validar en referèndum. En aquell moment, les declaracions del
aleshores president Adolfo Suárez foren “España
és una nación de naciones”, interpretant el que
havia d’ésser el procés autonòmic que
s’encetava.
Doncs bé, si Catalunya ha fet els deures, segons
diu la constitució, proposant un nou estatut
d’autonomia; si el nou estatut es va votar pels
nostres representants electes al Parlament de
Catalunya i es va aprovar per una majoria aclaparadora; si es va enviar al Congrés dels Diputats, on els representants electes de tots els
ciutadans i ciutadanes d’Espanya el van retocar
i més tard aprovar; si després va estar ratificat
en un referèndum per la majoria de catalanes i
catalans que hi van voler participar; si tot el
procés ha estat escrupolós i seguint les pautes
que marca la Constitució i si la sobirania i el
poder en democràcia emana del poble: no ha
de ser possible que un tribunal “que està nomenat pel poble” escapci el què el poble ha decidit.
Nosaltres defugim de l’independentisme, ens
declarem catalanistes, estimem Catalunya i la
nostra proposta segueix sent un estat federal,
on s’integrin les tres nacions històriques i la
resta d’autonomies que ho desitgin.
Ha arribat el moment de deixar-nos de tebieses.
Hem de treballar decididament per imposar les
nostres idees, explicant i convencent a les ciutadanes i ciutadans, de què el nostre projecte
és el més adient per la Catalunya plural que
tenim i que no podem obviar. Dins del nostre
projecte hi caben totes les catalanes i catalans,
és suficientment ampli perquè tothom s’hi senti
còmode i, en tot cas, per cap raó ningú se n’ha
de sentir exclòs. I si tot això exigeix tornar a
reescriure la Constitució Espanyola, que es faci.
El tribunal constitucional amb la seva sentència
ens ha dit “aquest és el sostre” i nosaltres socialistes i progressistes no hi estem d’acord.
S’ha encetat un abans i un després en les relacions institucionals. Ara toca política en
majúscules, encara que l’horitzó que s’albira és
molt clar: Catalunya i Espanya o seran federals
o no seran.

El Parlament (els parlaments) són assemblees de representants que, obeint el mandat
dels electors i amb la legititat que els seus
vots els confereixen, exerceixen el poder
legislatiu sobre el territori que els és assignat.
En el nostre cas, el Parlament de Catalunya
té els primers antecedents en les Assemblees
de Pau i Treva del segle XI, com a origen de
les Corts Generals de Catalanya, instaurades
per Jaume I durant el segle XIII i consolidades
en els posteriors segles, fins a l’abolició feta,
en mala hora, pel Decret de Nova Planta
posterior a la desfeta de 1714, engolides
totes les institucions catalanes pel furor
centralista i malatís del borbó Felip V.
Una vegada reinstaurat el Parlament, (primer
durant a República espanyola i més tard, a
l’any 1980, pels acords que s’establiren
durant la transició postfranquista), ara fa
cinc anys, i per primera vegada, rubricava
feliçment un Estatut fet en seu Parlamentària
i aprovat per una aclaparadora majoria.
Aquest fet, inusual en la història catalana
mostrava el desig de fer del nostre Parlament una eina eficaç al servei de les persones del país. Una vegada passat per les
Corts espanyoles, se’n feia una retallada
que, tot i això, va ser acceptada en referendum per la majoria dels votants el 18 de
juny del 2006. La legitimitat política incidia
a retornar al poble català la soberania i
dignitat que durant tants segles d’història
havien estat sistemàticament esborrades.
Per això, la posterior denúncia al Tribunal
Constitucional i, al cap de quatre anys, la
sentència que aquest alt tribunal ha dictat
són, per sobre de la lletra menuda de
l’esmentada sentència, una mostra clara de
la intenció de negar la sobirania al nostre
Parlement, els nostres representants i, per
extensió, de tot el poble català a qui es
desposseeix de qualsevol indici de sobirania
i dignitat.
Ara no val a dir si aquesta o aquella part de
la sentència desbarata o no el sentit de
l’Estatut elaborat pel Parlament. Si aquí el
toca poc o allà el toca molt. L’arbitrarietat
dels membres d’un Tribunal no pot substituir
la feina i el pacte que significa la màxima llei
del nostre país a qui, a més, es desposseeix,
per llei, de les atribucions mínimes de qualsevol societat civilitzada i democràtica.
No podem acceptar de cap manera un escarni barroer com aquest i entenem (i donem
suport) les accions que els nostres representants polítics acordin en defensa de la
nostra dignitat.

Els grups de govern, Independents-ERC i PSC, i CiU van signar un manifest conjunt
en contra de la sentència del Tribunal Constitucional respecte l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. També es van comprometre a donar el suport necessari a les
iniciatives institucionals, polítiques i ciutadanes en defensa de l’Estatut i la
dignitat del nostre país.
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