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En marxa el procés 
participatiu de la plaça 
de Can Torras

Els veïns han participat en dues sessions
on han aportat la seva visió sobre les
necessitats i els usos que la plaça ha de
cobrir

El 20 de març una nodrida representació de veïns i veïnes
es van acostar a La Fàbrica per dir-hi la seva respecte el
projecte d’urbanització de la plaça de Can Torras. La majoria
dels assistents ja van ser presents a la primera sessió,
celebrada el 30 de gener, i per tant van poder veure de
quina manera s’havien recollit les seves aportacions
d’aleshores. D’allà en va sortir un esborrany, que van ela-
borar els serveis tèc-nics de l’Ajuntament i que en cap cas
és el projecte definitiu.

Entre els elements que s’han inclòs al projecte hi ha una
zona de joc infantil, una àrea de descans amb bancs, una
pista per a practicar-hi esport que podria tenir les funcions
d’espai polivalent, un pipi-can, una font, aparcaments... Els
veïns i veïnes van tenir l’oportunitat de valorar la idoneïtat
de les seves propostes i van afegir altres aspectes interes-
sants a tenir en compte pels professionals als que
s’encarregui el projecte definitiu, per exemple, la manca
d’una xarxa de recollida d’aigües, que actualment provoca
que s’empantanegui sovint l’espai. Altres temes com la
il·luminació de la plaça o la inclusió o no d’un espai per la
recollida de residus seran estudiats per experts de cada camp.

El proper pas serà aprovar un projecte definitiu, cosa que
es farà en pocs mesos.
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Segona sessió del procés participatiu a La Fàbrica



La celebració de la Festa Major d’Hivern va
estar protagonitzada pels actes de commemo-
ració del 125è aniversari de la Colla de Gitanes
de Santa Eulàlia. El dia 4 de desembre es va
inaugurar l’exposició fotogràfica que recollia
l’activitat de l’entitat al llarg de tota la seva
història amb més de 500 instantànies i, alhora,
es va presentar el documental 125 anys ballant
gitanes que va elaborar Canal SET i que recull
en imatges la llarga història de les gitanes a
Santa Eulàlia. Els actes van aplegar unes 150
persones, però en van ser unes 500 les que
van visitar l’exposició que hi havia a La Fàbrica
fins el 7 de gener.

Sens dubte, l’acte que més va mostrar l’estima
que té el poble per aquesta colla històrica va
ser el que es va celebrar el 12 de desembre a
la sala gran de La Fàbrica. Unes 700 persones
van acostar-se a l’homenatge que la colla va
fer als veïns que havien ballat abans de 1945:
es tracta de 90 persones que van rebre el
reconeixement dels seus companys i, com a
record, se’ls va entregar un diploma amb una
foto antiga de l’època en què ballaven. En
aquest mateix homenatge van participar la
colla de xics, els petits i les 15 parelles de
grans, que els últims 5 anys s’han consolidat
amb força.
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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 Colla de Gitanes
protagonista de

la Festa Major d’Hivern

Ara fa 14 anys la Comissió d’Amics del Cavall
va recuperar la tradició de la festa dels Tres
Tombs i ja és tot un clàssic al poble. El 7 de
febrer van participar a la festa una setantena
de cavalls, 24 carros i 4 tractors. Les celebra-
cions van començar a La Fàbrica amb un
esmorzar popular al que hi van assistir prop
de 250 persones, que van poder gaudir de
l’exhibició eqüestre a càrrec de l’Hípica Fon-
tanet. Un cop acabada l’exhibició, va co-
mençar la rua que es va dirigir cap a la plaça

El febrer ple de celebracions
de l’Església on es van repartir els panets de
Sant Antoni. Després d’això es van fer els
Tres Tombs i la benedicció dels animals.  I el
mateix mes es van celebrar el carnestoltes i
la calçotada, aquesta última el dia 21. Es
tracta d’una celebració que ja ha arribat als
18 anys i que va acollir unes 400 persones
que van menjar prop de 8.000 calçots pro-
duïts a Santa Eulàlia. El producte de proximi-
tat fa uns anys que és el protagonista
d’aquesta trobada popular.

La calçotada va
reunir 400
persones



Tot just acabem de començar la primavera de 2010, la darrera de la primera dècada del segle XXI.
Deixem enrere el fred i la neu, que enguany ha estat generosa i tardana. A l’hivern tot és més quiet
i la vida més somorta. A la primavera és com si despertem, ens vénen ganes de sortir cap a fora i
és el moment propici per gaudir a l’aire lliure. És l’esclat de la vida: el sol, l’aigua, la terra, les
plantes, les flors, la llum, les olors, els colors...

A Santa Eulàlia, al nostre poble (rural i mediterrani), tenim l’oportunitat de viure-ho plenament.
El nostre paisatge, els nostres camps, el nostres boscos, el nostre riu, els nostres torrents, els
nostres jardins, els nostres horts, els nostres camins, les nostres passeres, els nostres carrers, les
nostres places, els nostres parcs, tots ens regalen viure la primavera.

Aquests mesos també seran florits de propostes lúdiques, festives, culturals i artístiques per a tots
nosaltres.

Aquest és el nostre patrimoni, natural i cultural, que molts ja voldrien i que tenim la sort de gaudir,
i el deure de conservar i millorar.

Cuidem, doncs, aquests espais. Estimem-los. Trobem-nos-hi. I fem així, del nostre, un poble per viure.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

La nova escola bressol municipal ja té nom: La Font del Rieral. Desprès de la votació de les
persones implicades, pares i mares, educadores i gent del poble que hi ha volgut participar,
aquest nom ha guanyat per sobre dels altres. El significat de font és adient ja que, a més de ser
un lloc per on hi surt aigua, també té un significat de coneixement i de vida i per tant es relaciona
amb l’escola com a lloc de trobada, d’anar a passar-ho bé, de conèixer, de descobrir, de créixer...
un lloc on hi brollen descobriments i vivències dels infants.

la nota

Moren dos veïns il·lustres
reconeguts amb la Creu de Santa Eulàlia
El passat 19 de desembre va morir Tomás
Belanche Belanche als 81 anys. Belanche
havia rebut la Creu de Santa Eulàlia de
Ronçana el 10 de desembre de 2006, coinci-
dint amb el dia de Santa Eulàlia. Va rebre
aquest reconeixement públic per la seva
feina feta, sempre amb l’objectiu d’honorar
el poble des del seu treball en l’associacio-
nisme, especialment pel seu paper de cofun-
dador del Casal d’Avis l’any 1989, del que
tenia el carnet de soci número 4. En Tomàs
va ser president de l’associació gairebé des
de la seva fundació l’any 1989 fins el 2008.
Una altra tasca que el va fer digne de distinció
al poble va ser la seva activitat per la promo-
ció del barri Bellavista.

El 27 de gener un altre posseïdor de la creu
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de Santa Eulàlia ens va deixar als 86 anys:
Joan Ruiz i Calonja. Va ser un home molt actiu
en l’àmbit de les humanitats i de l’educació,
ja que va ser director de l’Escola de Segon
Ensenyament de la Vall del Tenes des del 1980
fins al 1995. Aleshores va assumir amb il·lusió
i absoluta dedicació el repte de crear una
escola de secundària basant-se en el tracte
lliure i personal entre professors i alumnes i
amb una preocupació especial per la catala-
nitat. A més va participar activament en la
vida associativa de Santa Eulàlia, col·laborant
també a la revista Ronçana com a membre
del consell de redacció i aportant els seus
excel·lents articles de tribuna des del primer
número. Per tot plegat, el poble va decidir
atorgar-li la creu de Santa Eulàlia, reconeixe-
ment que va rebre el 8 de desembre del 2008.
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Les

notícies
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Més d’un miler de santaeulaliencs van voler
manifestar la seva opinió sobre la Indepen-
dència de Catalunya el diumenge 13 de des-
embre a les urnes de l’ERA (Empenta Ronça-
nenca per l’Autodeterminació), entitat que
va organitzar la consulta. Dels 1.070 vots,
998 van ser a favor del sí, 46 van ser pel no,
25 en blanc i 1 nul.

Les votacions es van realitzar en un clima
distès i tranquil en el qual tothom va poder
exercir el seu dret a vot amb llibertat. Amb
el 100% escrutat, l’ERA va fer públics els
resultats, dels què en van fer una lectura
positiva. Pere Bonet, encarregat de fer la
valoració de l’Empenta, va assegurar que
aquest és un gest molt important pel seu
simbolisme i perquè demostra que “la il·lusió
d’un poble unit no la pot aturar ningú”. A
més va voler felicitar a tots els què van fer
possible aquesta jornada històrica.
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En una roda de premsa, celebrada el passat
7 de febrer de 2010, l’alcalde de Santa Eulàlia,
Enric Barbany, va fer pública la renúncia del
regidor Santi Martí del grup municipal
d’Independents-ERC. Segons va explicar el
propi Martí, que fins ara s’encarregava de
les regidories d’obres, activitats i habitatge,
el motiu de la seva decisió han estat les
dificultats per compaginar la seva vida pro-
fessional i personal amb el seus càrrecs po-

lítics. Martí, va afegir que “representa una
aposta de futur pel grup municipal”. Tot i
això, assegura que seguirà treballant per la
formació des d’una segona línia, aportant
tot allò que li sigui possible.

El seu relleu el prendrà Pere Cabot i Barbany,
empresari del sector de la indústria gràfica
i militant d’ERC. Cabot va ser un dels funda-
dors d’Independents-ERC el 1991 i s’havia
presentat a les últimes eleccions com a
número 8 a les llistes del grup municipal. El
nou regidor va voler agrair la confiança mos-
trada pel seu partit i es va comprometre a
treballar amb el màxim esforç per fer front
al gran repte que afronta.

Per la seva banda, l’alcalde va declarar que
el procés de selecció del substitut s’ha fet
sense pressió i el resultat ha estat una decisió
consensuada al voltant de la figura d’en Pere
Cabot. La regidoria que assumirà Pere Cabot
serà la d’Obres i Habitatge. L’apartat
d’Activitats l’assumirà el socialista Armando
Cañizares que s’inclourà a la regidoria de
Salut Pública i Consum.

Roda de premsa en
què es va anunciar el
canvi de regidor

Referèndum sobre la
independència de Cata-

lunya a Santa Eulàlia

Pere Cabot, nou regidor
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia

Ocuparà el lloc de Santí Martí, que ha deixat el seu càrrec per
motius laborals i personals

Desprès de tancar les
urnes, els membres
de l’ERA, van fer el
recompte de vots a La
Fàbrica
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El Fons Estatal d’Inversió Local, creat per a
fomentar l’ocupació en el greu context de
recessió econòmica que vivim, canvia de nom
i es converteix en el Fons Estatal d’Ocupació
i Sostenibilitat Local.  L’objectiu d’aquest fons
és que les administracions locals puguin dur
a terme actuacions relacionades amb el des-
envolupament sostenible, les energies reno-
vables i les noves tecnologies.

Dins d’aquests paràmetres l’Ajuntament re-
brà un total 720.968 € dels quals n’invertirà
144.483 € en despesa corrent de les dues
escoles bressol municipals i la resta en 15
projectes relacionats amb diverses àrees.

Santa Eulàlia realitzarà 15 projectes dins del Fons
Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local pel 2010

Entre les diverses actuacions que es faran al camp de
futbol, es cobriran les grades

Pas definitiu 
per la construcció 
del Centre Ocupacional
de l’APINDEP
L’APINDEP (Associació de Pares per a la Inte-
gració de Nens Discapacitats a l'Escola Públi-
ca) vol tenir un espai dedicat a l'ocupació i
on s'hi puguin encabir unes hortes socials i
ecològiques per acollir joves discapacitats un
cop acabada l’escolarització. El centre ha de
convertir-se en un lloc on puguin desenvolu-
par les seves capacitats, habilitats i aptituds
tant a nivell d’autonomia personal com laboral
i per poder assegurar la seva integració i
normalització laboral, personal i social.

Per això, l’APINDEP va proposar que el centre
estigués situat a la finca rústica que hi ha entre
el Camí de Caldes, el torrent de Can Mataporcs
i el camí de Ca l'Areny, i que té una superfície
aproximada de 17.000 m2. Per poder fer possi-
ble la construcció de l’equipament en aquesta
finca, al ple del novembre, l’Ajuntament va
aprovar el Pla Especial Urbanístic i la modifica-
ció puntual de Normes Subsidiàries que afecten
el Camí de Caldes. La Generalitat ja ha donat
el seu vist-i-plau al procés i, per tant, ja es
poden donar les llicències per tirar endavant
el projecte. Després d'això la cooperativa ha
de redactar i tramitar a l'Ajuntament, per la
preceptiva llicència, tant el projecte de cons-
trucció de l'edifici, com el de l'activitat que s'hi
durà a terme.

Actuacions Import

1 Construccio de la xarxa d'aigua potable per 
abastir el camp de futbol municipal 39.115,20

2 Substitució dels equips elèctrics de l'enllumenat 
del camp de futbol municipal 30.320,20

3 Obres de millora en el centre educatiu 
"Escola Bressol l’Alzina" 17.294,26

4 Obres de millora en l'equipament cultural el 
"Cau de Sant Simple". 11.999,88

5 Adequació i millora de diversos equipaments  
culturals, educatius  i esportius municipals 19.829,55

6 Rehabilitació i millora de façanes del 
pavelló poliesportiu municipal 36.461,12

7 Instal·lació d’equips de generació d’energies 
renovables al centre cívic la fàbrica 104.400,00

8 Millora tecnològica en la xarxa d'aigua 
potable de diversos equipaments municipals 11.950,00

9 Mesures d’estalvi i eficiència energètica a
l’enllumenat públic en quatre barris del municipi 47.818,00

10 Neteja de masses forestals com a prevenció d'incendis 
als barris de la font d'abril i la font de sant joan 38.173,05

11 Clausura de diversos abocadors de residus urbans 5.800,00

12 Implantació de xarxa per a bicicletes i vianants  
en diverses àrees urbanes del municipi 115.477,58

13 Actualització i digitalització de l’inventari municipal 20.822,00

14 Coberta en grades del camp de futbol 41.471,16

15 Digitalització de l'arxiu audiovisual 1987/2007 35.553,00

                  Total FEOSL 2010 576.485,00
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La despesa corrent pel 2010 està prevista en
6.096.527 €, i apareix detallada al quadre 1,
ordenada de major a menor import. La resta
de la despesa és la corresponent a les inver-
sions que se situen als 3.716.470 €, detallades
al quadre 2. Els números són molt similars als
de l’any anterior i fan un total de 9.812.997 €
de despeses previstes per l’Ajuntament de
cara el 2010. El mateix valor registren els in-
gressos que es detallen al quadre 3.

Com ja va passar l’any passat, el pressupost
municipal s’adapta a la difícil situació
econòmica global per la que passa el país i,
per tant, fent un exercici de contenció de la
despesa corrent en algunes àrees, permet
augmentar algunes partides com la d’Acció
Social, necessària per donar resposta a tan-
tes famílies que actualment passen dificul-

Malgrat la crisi el pressupost de l’Ajuntament 
es preveu sense dèficit pel 2010

Els comptes reflecteixen la voluntat de l’equip de govern de
mantenir tots els serveis i llocs de treball

IINFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 336.500
Abastament d'aigua potable 266.500
Obres de sanejament 70.000
EQUIPAMENTS 1.536.090
Escola bressol del Rieral 331.500
Biblioteca-Casa de Cultura 695.590
Casal de joves 414.000
Edifici policia local 20.000
Centre de treball 40.000
Adequació edificis escolars 10.000
Adequació instal.lacions esportives 5.000
Adequació altres edificis municipals 20.000
VIA PÚBLICA 84.000
Obres millora via pública 70.000
Senyalització 6.000
Mesures seguretat viària 8.000
BARRIS 1.714.880
Pla d'actuació al riu Tenes 801.880
Reurbanització barris 300.000
Carrer Farigola 323.000
Carrer Indústria 30.000
Plaça de can Torras 144.000
Plaça central del Rieral 80.000
Enllumenat públic 6.000
Equipament de barris 15.000
Parcs, zones verdes i exteriors equip. 10.000
Infraestructura d'informació ciutadana 5.000
EQUIPS 45.000
Sistemes d'Informació 25.000
Maquinària i eines equip de manten. 4.000
Equipament policia local 6.000
Mobiliari i equipament municipal 10.000
TOTAL INVERSIONS 3.716.470

Quadre 2. Les inversions 2010

Quadre 1. La despesa corrent 2010

Descripció partida Pressupost 2009

Administració general i serveis tècnics 955.271
Recollida i tractament d'escombraries 689.000
Amortització de crèdits 710.184
Policia Local 576.804
Escoles bressol 621.914
Conservació i manteniment d'espais i vies públiques 537.967
Educació 289.199
Acció Social 237.838
Despeses financeres 119.307
Cultura i centre cívic La Fàbrica 184.189
Esports 175.483
Transport públic 180.000
Enllumenat públic 130.000
Càrrecs electes i grups municipals 144.850
Festes 109.000
Medi Ambient 86.628
SET Comunicació 63.000
Joventut 61.252
Promoció econòmica 46.355
Informació ciutadana 26.071
Sanejament i abastament d'aigua 19.345
Sanitat 23.870
Aportació Jutjat de Pau 13.000
Aparcament de camions 5.000

TOTAL DESPESA CORRENT 6.005.527

tats econòmiques. Una altra partida que puja
és la d’educació degut a l’entrada en ple
funcionament de la nova escola bressol La
Font del Rieral.

La diversificació dels ingressos fa que
l’Ajuntament els mantingui a un nivell raona-
ble i, per tant, estarà en disposició de seguir
oferint tots els serveis que oferia l’any passat
i mantenir els seus treballadors.



Un centenar de joves participen a l’assemblea
per decidir com fer servir la partida de Joventut

pel 2010

Prop de 100 joves santaeulaliencs es van
reunir a l’assemblea que es va celebrar a
finals del 2009 per decidir com repartir el
pressupost assignat a l’Àrea de Joventut.
Aquesta va ser la cinquena edició del procés
participatiu que, ja consolidada, va batre el
rècord de participants amb els 98 joves que
s’hi van aplegar, xifra que dobla la de l’any
anterior. Per tant, també ha estat l’assemblea
que més propostes ha rebut ja que se n’han
presentat més de 200.

Entre les accions triades destaquen, com a
novetats, el concert de música actual a La
Fàbrica –els diners recaptats seran destinats
al projecte Caminem per Blangoua-, La Nit
de Genis o les Olimpíades Rurals de la Vall
del Tenes. Entre les accions noves hi ha el
suport al grup de Robòtica de l’IES que par-
ticiparà al First Lego League, el concurs in-
ternacional de robòtica més important per a
joves.

A principis d’any el Servei de Joventut de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia també ha in-
corporat un tècnic de dinamització juvenil,
plaça que s’inclou dintre del Pla Ocupacional
Municipal, aquest pla dura 6 mesos i està
subvencionat en un 75% per la Generalitat.
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A l’assemblea jove del 2009
hi van assistir un centenar de

persones, gairebé el doble
que l’any anterior

I. Impostos directes 2.724.870
II. Impostos indirectes 130.000
III. Taxes i altres ingressos 1.332.905
IV. Transferències corrents 1.953.692
V. Ingressos patrimonials 48.500
VI. Alineació inversions reals 474.000
VII. Transferència de capital 2.059.715
IX. Passius financers 998.315

TOTAL INGRESSOS 9.721.997

Quadre 3. Els ingressos 2010

Les propostes escollides
PROPOSTA de 14 a 18 anys PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Suport de viatges de l’IES 800 € 227
Cursos i tallers 1600 € 219
Esquiada jove 700 € 213
Bus nocturn FM Granollers 800 € 185
Torneig de poker a la fabrica 150 € 178
Nit de Genis 750 € 137
Suport del grup de teatre 500 € 135

Suport grup de robòtica 250 € 101

Concert C.C la Fàbrica musica actual 1500 € 94

Organitzar Torneig de futbol 250 € 53

PROPOSTA PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Subvenció Sarau de Primavera 2500 € 145
3 h Derbi Variant 2500 € 140
Baixada de Carretons 1500 € 111

Olimpíades rurals de la Vall del Tenes 1000 € 105

Des del proper 15 de febrer, l’horari d’atenció continuada de caps de setmana i
festius de l’ABS de la Vall del Tenes, situat al CAP La Cruïlla de Lliçà d’Amunt,
canvia el seu horari. Els nous horaris són: De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 22:00h. Fora
d’aquest horari i per urgències vitals s’ha de trucar al 061.
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Millores al Riu Tenes per evitar el
risc de desbordaments

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvo-
lupant diversos treballs de manteniment i
conservació de lleres al riu Tenes al seu pas
pel barri de Can Sabaté i Can Juli. En aquest
tram, el curs fluvial ha sofert una reducció
de la seva capacitat de desguàs arran del
creixement de la vegetació als seus marges
i l’ocupació dels terrenys adjacents, suposant
un evident risc d'inundació.

L'actuació, que té un cost superior als 58.000
euros, es va iniciar a finals del passat mes
de desembre i consisteix en una desbrossada
de la vegetació no al·lòctona. També es con-
dicionarà el perfil de la llera i els marges per
recuperar secció de desguàs. Un cop hagin
finalitzat els treballs, es buscaran solucions
conjuntes entre l'Agència i l'Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana per disminuir la
inundabilitat d'aquest tram del riu de manera
definitiva.

A banda d’això, l’Ajuntament ha aprovat un
Pla d’Actuació Municipal d’Emergències per
Inundacions que s’activaria en cas de perill
de desbordament del riu Tenes.

Santa Eulàlia aposta pel sector primari
Es posa en marxa el Banc de Recursos Agraris

L’Ajuntament ha incorporat a Agnès Moya
com a dinamitzadora d’agricultura ecològica
durant un període de 6 mesos. Entre les
seves tasques hi haurà la d’assessorar to-
thom que ho necessiti sobre temes relacio-
nats amb l’agricultura i la ramaderia.

Una altra iniciativa que es posarà en marxa
a rel de la seva incorporació és el Banc de
Terres i Recursos Agraris. Es tracta d’una
base de dades en la que es recolliran totes
les ofertes i demandes de terres conreables
o altres recursos relacionats amb el sector.
A més l’Ajuntament podrà col·laborar facili-
tant l’acord entre els interessats.

Així doncs, si teniu terres per arrendar o esteu
interessats en llogar-ne us podeu posar en
contacte amb la dinamitzadora, Agnès Moya,
trucant a l’Ajuntament al 93 844 80 50 o bé
per correu electrònic a: moyagag@diba.cat.

El riu Tenes al
seu pas per
Santa Eulàlia Nota: En aquesta edició del Tornaveu

trobareu un targetó adjunt del Pro-
grama de Prevenció de Drogues de
la Vall del Tenes que ens anuncia la
reedició de la seva guia. El contingut
de la guia pretén donar una imatge
positiva de l’adolescència i proposar
elements de reflexió i actuació da-
vant les drogues i altres comporta-
ments de risc.
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Nou sistema de bonificació 
de la deixalleria

Les bonificacions de les taxes es mantenen
respecte el 2009, tot i que hi ha un canvi en
la bonificació per bon ús de la deixalleria. La
bonificació ja no serà monetària, en forma
de descompte, sinó que es farà al moment
i en forma de bosses compostables, valo-
rades en un import, fins i tot, superior al que
es retornava anteriorment. El sistema funcio-
narà amb targetes de la deixalleria com fins
ara, que es poden recollir a l’Ajuntament.
Cada cop que es portin residus a la deixalle-
ria, es segellarà la targeta i s’entregarà un
paquet de 20 bosses compostables, fins a
un total de 10 paquets a l’any. El motiu del
canvi és, en primer lloc, promoure l’ús de la
bossa compostable, especialment ara en
temps de crisi. En segon lloc, el nou sistema
permet donar una bonificació instantània i
proporcional al nombre de vegades que
s’utilitzi la deixalleria.

Si el 2008 es va arribar a prop d’un 75% de
recollida selectiva a Santa Eulàlia, el 2009
es frega el 78%. Aquest increment del per-
centatge demostra l’efectivitat d’un sistema
de gestió dels residus que pretén economi-
tzar els recursos reciclant al màxim. Les da-
des parlen per elles mateixes, demostrant
que la col·laboració dels veïns és cada vega-
da més important i que la seva conscienciació
fa que Santa Eulàlia registri unes dades en-
vejables. A la resta de Catalunya, l’any 2008,
només es recollia el 34% dels residus per
separat i Santa Eulàlia es situava a la setzena
posició, d’un total de 946 municipis catalans
que fan la recollida selectiva. Al Vallès Orien-
tal ocupa la segona posició, només per da-
rrere de Martorelles.

L’últim any, també s’ha fet notar un descens
en els residus generats, potser, degut a la
crisi econòmica. Així, el 2008 es recollien
1,57 kg per habitant i dia, en canvi, el 2009
s’han recollit 1,48 kg.

Una altra dada que parla molt positivament
del sistema actual és la qualitat d’aquesta
recollida, especialment a la fracció orgànica,
que ha experimentat una millora en la carac-
terització des que es recull per separat. De
fet, l’últim trimestre de 2009 només un 1,49%
dels residus que es van recollir a la fracció
eren impropis.

El ple aprova un ajut
econòmic d’emergència al
poble d’Haití
Donat el context global en què vivim

i davant la gravetat del terratrèmol

d’Haití, el ple municipal del 28 de ge-

ner va aprovar per unanimitat l’en-

viament d’ajuda a la població del país

americà. L’ajut econòmic d’emergèn-

cia que donarà Santa Eulàlia és de

4.000 euros, que el govern local des-

tinarà a la campanya d’emergència

per Haití del Fons Català de Desenvo-

lupament per la reconstrucció post-

emergent.

Percentatge en les fraccions 2008

Deixalleria

Fracció orgànica

Envasos

Paper i cartró

Esporga

Vidre

Resta Total

25,35 % 25,11 %

10,29 %

25,92 %3,25 %
5,23 %

4,84 %

Deixalleria

Fracció orgànica

Envasos

Paper i cartró

Esporga

Vidre

Resta Total

Percentatge en les fraccions 2009

22,23 %
28,19 %

8,99 % 28,14 %

3,33 %

4,56 %

4,56 %

Recollida de residus: Santa Eulàlia entre els millors
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Pancartes al barri d’El Rieral

Fa temps que tres famílies del carrer Lluís Companys van penjar als seus balcons unes
pancartes acusant l'Alcalde d'encobridor i també estan portant a terme altres accions
de protesta. El govern municipal davant d'aquests fets vol manifestar públicament
que, desprès d'una anàlisi acurada dels procediments seguits en l'atorgament dels
permisos necessaris per a la construcció d'aquests habitatges, tant els Serveis Tècnics
com Jurídics de l'Ajuntament ens reafirmen que la tramitació va ser correcte. Res més
lluny de l'encobriment, ni del tracte de favor als constructors.

Malgrat això, l'Ajuntament -polítics i tècnics- hem mantingut nombroses reunions amb
aquests veïns, els hem orientat i assessorat per tramitar la reclamació sobre els defectes
constructius que pateixen, hem promogut actes de conciliació entre ells i el constructor
en presència del jutge de pau per intentar aclarir els termes en que es va cedir l'usdefruit
de la part de terrenys que ara reclamen i els hem facilitat la docu-mentació sol·licitada.

Com ells també estem preocupats, no ho volem pas amagar, pel mal tracte que han
rebut aquests veïns per part del constructor del seus habitatges, que no ha servit
satisfactòriament les famílies que ara els ocupen. Però aquest és un conflicte estricta-
ment entre particulars davant del qual l'Ajuntament no disposa de competències ni
d'eines per resoldre'l. En definitiva, l’Ajuntament no prendrà la iniciativa en demandes
judicials perquè no és part implicada ni té responsabilitat en el fons del conflicte.

Desitgem a aquest veïns una resolució satisfactòria a la seva problemàtica, però no
podem permetre que amb les seves accions cerquin responsabilitzar, i culpabilitzar,
l'administració davant l'opinió pública d'uns temes que són de l'àmbit privat. La
tramitació dels permisos va ser ajustada al dret urbanístic que correspon a l'Ajuntament
i, com diu la llei, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

El programa ÈXIT
continua creixent

El programa ÈXIT, que du a terme la Manco-
munitat de la Vall del Tenes, ofereix suport
personalitzat als empresaris que ho desitgin
com a suport a la difícil situació que estan
passant moltes PIMES. La iniciativa té tres
vies principals d’acció: subvencions, elabo-
ració de plans estratègics i suport a empre-
nedors. La primera jornada informativa es
va fer a Santa Eulàlia el mes de desembre i
va tenir una gran acollida entre els empresa-
ris de la zona i, així, una quarantena de per-
sones van assistir a la trobada titulada: ÈXIT
– Finançament i Subvencions. La següent
cita va ser a Lliçà de Vall el mateix mes de
desembre i allà van ser 50 els empresaris
presents.

Cal recordar que aquests serveis no tenen
cap cost pels empresaris de la Vall del Tenes.
L’objectiu és facilitar-los la recerca de fonts
de finançament i posar al seu abast tots els
mecanismes necessaris per aconseguir-les.
Fins ara, els participants s’han mostrat satis-
fets amb el contingut i esperen poder aplicar
algunes de les propostes d’ÈXIT a les seves
empreses. Més informació a: http://exit.
manco-munitatvalltenes.cat/

La primera jornada del
programa Èxit es va
celebrar a Can Farell
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Entrega del premi de disseny de
les banderoles de la campanya
SER-Cívic
La guanyadora ha estat Laia Alsina, una jove
veïna de Santa Eulàlia de 16 anys. L’alcalde,
Enric Barbany i el regidor d’Acció Social i
Ciutadana, Quim Blanch, van ser els enca-
rregats d’entregar el premi, uns xecs per
valor total de 150 € que podrà bescanviar
als establiments de Ronçana Comerç Actiu.
Tots dos van voler reconèixer a la guanya-
dora el seu esforç i engrescar-la en la seva
intenció de seguir dissenyant. A l’acte també
hi van assistir membres de l’equip de govern,
representants de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, de l’IES Vall del Tenes, on estudia
la guanyadora, i de Ronçana Comerç Actiu.
Les cinc banderoles serviran per fomentar
el civisme dels veïns en temes de neteja,
contaminació acústica, espais de convivèn-
cia, animals de companyia i mobilitat.

Noves edicions de l’Anuari i 
el Calendari municipals
El mes de desembre l’Ajuntament va editar
l’Anuari municipal corresponent al 2009.
Diverses entitats del municipi, centres muni-
cipals i altres organismes han participat com
cada any en aquest recull, que busca ser un
punt de referència per conèixer el funciona-
ment associatiu i cultural del poble.

També a finals de desembre es va repartir
per les llars santaeulalienques el calendari
2010, que porta per títol Perspectives. Està
il·lustrat amb fotografies de l’escola La Sa-
grera que es vinculen amb paisatges del
poble. El jove veí de Santa Eulàlia, Edu Sola,
ha estat l’encarregat de fer la reflexió poètica
de cada mes i l’Agrupació Fotogràfica de
Santa Eulàlia ha estat, un any més, l’encarre-
gada de posar-hi les imatges.

S’allarga el termini per acabar
l’àlbum de cromos
Ja són gairebé 100 veïns els que han comple-
tat el seu àlbum de cromos Santa Eulàlia de
Ronçana: un poble, una gent, malgrat tot,
són molts encara els que recorren els co-
merços del municipi per poder acabar
l’àlbum. És per aquesta raó que s’ha decidit
allargar el termini per poder recollir els cro-
mos i, per tant, també s’ajorna el sorteig.

La iniciativa està tenint una gran acollida
entre veïns de totes les edats. Molts dels
participants en aquesta iniciativa del projecte
Pep i Laia asseguren que els ha servit per
descobrir més coses del poble i acostar-los
a la realitat històrica de la població.

La primera veïna
que acabava
l’àlbum, en el
moment que la
regidora, Anna
Arnella, li fa entrega
de l’últim cromo

La guanyadora, Laia
Alsina, acompanyada

de representants de
les institucions i altres

entitats
col·laboradores de la

campanya SER Cívic

Participa al Ronçana Dancing Show
Si tens ganes de demostrar les teves habilitats artístiques sobre un escenari el Ronçana Dancing Show
de la Festa Major és una molt bona oportunitat. Si estàs interessat/da en participar-hi has de saber que
ja s’està preparant el IV Ronçana Dancing Show. Inscriu-te a l’Ajuntament. També ho pots fer per telèfon
al 93 844 80 25.
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El calvari que passen les famílies per
sobreviure en una crisi tan aguda i
llarga com aquesta resulta dramàtic
en molts casos. Per això és imprescin-
dible treballar des de les administra-
cions públiques per tal d’evitar el
màxim la pèrdua de llocs de treball i
per tant totes les administracions han
posat en marxa mesures i plans per
ajudar a empreses i comerços a man-
tenir-se en moments de dificultats. No
és fàcil, i de fet el degoteig constant
de persones que augmenten les llistes
de l’atur és esgarrifós. El 2008 al Vallès
Oriental el nombre d’aturats va aug-
mentar un 71%, mentre que el 2009
ho va fer en un 32,7% i actualment
afecta ja a quasi el 16% de la població
activa. Només en el mes de febrer l’atur
a la comarca va augmentar en 622 per-
sones. Aquestes dades tan fredes ama-
guen situacions personals insuporta-
bles, incomprensibles, sobretot quan
veiem com els beneficis de les grans
empreses i monopolis no paren de
créixer i ens mostren sense cap mena
de rubor uns generosos comptes de
resultats poc menys que escandalosos
per aquestes èpoques. Tot el que es
pugui fer des de l’administració per
ajudar a empreses i comerços, que en
definitiva són els creadors de llocs de
treball, serà benvingut. També des de
l’ajuntament de Santa Eulàlia es treba-
lla en aquest sentit i el nostre grup
municipal estarà sempre al costat de
les iniciatives que es prenguin. En això
no hi haurà enfrontaments per part
nostra. Podem pensar que caldria fer
més, o fer-ho diferent, però malgrat
tot estarem al costat del govern en tots
els projectes de promoció i ajudes que
dugui a terme. De fet, aquesta crisi ja
fa temps que ens preocupa i intentem
des de l’oposició buscar fórmules que
donin ajut i confiança, com amb la mo-
ció al Ple ordinari del març de l’any
passat en que proposàvem una sèrie
de mesures en favor d’empreses i
autònoms que malauradament va ser
rebutjada pels regidors del PSC i I-ERC.
La profunda crisi que patim ens obliga
a concentrar els nostres esforços en
ser imaginatius i treballar amb la il·lu-
sió i l’esperança de que junts podrem
sortir-nos-en abans i millor.

Ens toca viure una època molt difícil, perquè
les últimes informacions diuen que Catalunya
pateix una caiguda industrial molt severa,
essent la comunitat on més ha caigut el PIB
l’any 2009. Essent un país on el teixit industrial
és molt potent, Catalunya pateix moltes més
dificultats que el País Basc, que també té un
fort teixit industrial, amb la diferencia que la
autonomia financera de Catalunya és manifes-
tament inferior a la dels amics bascos, perquè
com ja sabem, les comunitats autònomes de
règim foral gaudeixen d’una autonomia finan-
cera molt superior a la de la resta de comunitats
autònomes, cosa que els permet dinamitzar
millor els sectors industrials.
Amb aquest panorama, l’Ajuntament, limitat
en les seves competències, i en la seva con-
dició de facilitador, li toca gestionar el present
i el futur en aquesta profunda crisi que ens
martiritza i no té un horitzó prou clar.
Aquest exercici ja es va iniciar el primer trimes-
tre del 2009 i enguany es segueix treballant
per acompanyar i donar suport al nostre teixit
industrial, comercial i de serveis, per alleujar
la situació.
Bona part del Plan E 2009 va ser executat
per empreses de Santa Eulàlia i pel Plan E
2010 s’ha procurat que els imports a adjudi-
car restin accessibles per a les empreses de
Santa Eulàlia, que ja s’han convidat a parti-
cipar.
En les inversions corrents d’obres i serveis,
adquisicions de combustibles, energia i despesa
general, prevaldrà l’adjudicació a Empreses del
municipi, això sí, en les mateixes condicions
que qualsevol altre que no resti ubicada a Santa
Eulàlia.
L’Ajuntament pagarà les factures de serveis
a 30 dies desprès de la seva validació, sempre
que els recursos financers ho permetin.
Fomentem els petits arranjaments en els habi-
tatges, eximint-los del pagament dels assaben-
tats.
S’han congelat impostos i taxes i s’ajornen
els pagaments en quotes diversificades, per
facilitar el consum de les famílies.
La Mancomunitat de Municipis de la Vall del
Tenes, amb la participació de Santa Eulàlia,
ha endegat el programa ÈXIT, on els comer-
ciants i els industrials tenen accés a forma-
cions de tot tipus, per ajudar-los  a millorar
la gestió dels seus negocis, amb l’objectiu
de que les empreses trobin el seu valor afegit.
S’ha gestionat i aviat les operadores de tele-
comunicacions milloraran les infraestructures
de banda ampla i telefonia mòbil.
Es treballa per millorar la comunicació entre
l'Administració i les empreses per a detectar
i pal·liar les demandes de formació, amb la
creació formal dels canals necessaris.
Atenció, una bona noticia, una Empresa de
Santa Eulalia, Microdent Implant System,
ubicada al polígon de Can Magre, és capda-
vantera en el sector de la implantologia oral.
Tot no han de ser males noticies.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, com és lògic, fomenta la pro-
moció econòmica en diferents aspec-
tes: des del suport al comerç local fins
al l’empenta necessària als productors
locals. També amb l’anomenat “plan
Zapatero” i ara amb el segon, anome-
nat FEOSL (Fons Estatal d'Ocupació i
Sostenibilitat Local) l’Ajuntament té el
compromís  que empresaris del nostre
poble puguin dur a terme les actua-
cions i que puguin donar feina a una
cinquantena de persones, aproxima-
dament. Un altre exemple és el progra-
ma ÈXIT que està tirant endavant ini-
ciatives de formació i assessorament
als empresaris i emprenedors des de
la Mancomunitat de la Vall del Tenes,
on el nostre alcalde és el vicepresident
i hi ha membres del govern que també
són membres de la junta.

Per poder gestionar correctament tota
feina l’Ajuntament, en poc temps, tam-
bé ha creat nous llocs de treball: un
tècnic de recursos humans, una tècnica
de comunicació, a més d’una educado-
ra social mitja jornada més, una tècnica
d’esports, una coordinadora per
l’escola bressol nova i 6 educadores
més per les dues escoles bressol, una
tècnica en agricultura ecològica i un
dinamitzador pels joves aquests dos
darrers englobats dins dos plans ocu-
pacionals de 6 mesos, dels quals un
75% del seu sou el paga la Generalitat.

Els temps són difícils però com diuen
alguns entesos en economia només
ens podrem anar recuperant amb con-
fiança i empenta.

Des del grup d’Ind-ERC estem del tot
convençuts que cal passar pàgina de
l’especulació com a motor generador
de riquesa. Sovint es parla de sosteni-
bilitat, però cal veure què significa
aquest concepte tan llaminer en el món
econòmic. Així, crear riquesa d’una
manera constant no vol dir pas que
algú sigui cada vegada més ric, sinó
que al·ludeix al fet que hem d’optar
per un model econòmic que generi
entorns de progrés econòmic que aug-
mentin la riquesa econòmica, cultural,
educativa d’un conjunt social cada ve-
gada més gran. I que la locomotora
del progrés no deixi ningú enrera.
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