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Santa Eulàlia impulsa un
Pla d’Ajuda a les persones
afectades per la crisi

El consistori col·labora en la creació 
d’un banc estable d’aliments 
que gestiona Càritas

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla extraordinari
destinat a les famílies que pateixen dificultats associa-
des a la crisi econòmica. La iniciativa, en què participen
el Consell Social i totes les àrees del consistori,  compta
amb una quinzena de mesures i es va iniciar a mig
març. En tots els casos i per optar als ajuts que ofereix
l’Ajuntament s’han de reunir una sèrie de requisits que
els Serveis Socials de l’Ajuntament avaluen quan arri-
ben les sol·licituds. Una de les actuacions més desta-
cades del pla és la campanya 365 dies per ser solidaris
que lidera Càritas Parroquial amb la col·laboració de
l’Ajuntament. De moment, la campanya ha permès a
Càritas crear un banc estable d’aliments per proporcio-
nar-ne a qui més ho necessita.

Més ajudes escolars

L’Àrea d’Educació i de Serveis Socials també ha anun-
ciat la convocatòria de les ajudes de menjador, que
gestiona el Consell Comarcal i les ajudes per a sortides
escolars de cara al curs vinent. Com a novetat,
l’Ajuntament també ha posat en marxa ajuts per a
llibres i material escolar.
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L’acte institucional de la Setmana de Sant
Jordi es va dedicar als 50 anys de la Nova
Cançó. La vetllada, que es va fer a la Fàbrica,
va arrencar amb una xerrada-col·loqui amb
un dels impulsors d’aquest moviment i
dinamitzador cultural, Lluís Serrahima i amb
el cantautor Quico Pi de la Serra, que després
va oferir un concert-recital d’una hora. L’espai
polivalent del centre cívic i cultural es va
omplir per assistir a aquest acte. La setmana
de Sant Jordi també va incloure, entre d’altres
actes, un curiós tastet de llibres d’autors de
Santa Eulàlia de Ronçana, un ball, el dissabte
25 d’abril, i una audició de sardanes el
diumenge 26 que es va haver de traslladar
a la Fàbrica a causa de la pluja.

2

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, activitats i habitatge (*)
Santi Martí – Dimarts de 17 a 18 h

Esports i Serveis Ambientals (*)
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h i dimarts 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 i Consum
Armando Cañizares – Dimarts i dijous de 18 a 20 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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El cantautor 
Quico Pi de la Serra 
va actuar a la Fàbrica
per Sant Jordi

La Comissió Sarau, en col·laboració amb
l’Ajuntament i altres entitats de Santa Eulàlia
de Ronçana, van organitzar, per segon any
consecutiu, el Sarau de Primavera. De l’edició
d’enguany en va tornar a destacar la quanti-
tat i diversitat d’actes que es van a fer a la
plaça: contes, circ, corrandes, música, un
grup d’animació infantil, màgia, el dinar po-
pular i els actes de la tarda, majoritàriament
dedicats als més petits. A més, cal destacar
la participació de tot el poble en un dia en
què les entitats i la població viuen intensa-
ment la festa. El segon Sarau de Primavera
va finalitzar amb un ball ben animat, ja de
matinada, amb l’orquestra Mitjanit.

2

La setmana cultural
ret homenatge

a la Nova cançó

Segon Sarau a la plaça



Som a la meitat de l’any 2009 i a la meitat del mandat 2007-2011. A mig camí, doncs, podem veure com
moltes de les coses que ens havíem proposat per a millorar el nostre poble ja són realitat, altres estan en
marxa i algunes vindran més endavant.

Les actuacions de l’Ajuntament abasten una gran diversitat i quantitat de qüestions que afecten a la vida
de tothom. Tenim els serveis públics bàsics: abastament d’aigua potable, recollida d’escombraries, enllumenat
i conservació dels espais i vies públiques, entre d’altres. Tenim també molts altres serveis: policia, serveis
socials, escoles, promoció econòmica, serveis per als joves i per a les persones grans, serveis de salut,
programació cultural i de festes, la Fàbrica i les instal·lacions esportives, transport públic...

Pel que fa a les actuacions d’inversió de futur vull destacar la connexió de barris. Aquest estiu hem pogut
estrenar la pavimentació del camí de can Figueretes que uneix el barri de Pinedes Castellet i les seves
instal·lacions esportives municipals amb la resta del poble i també la pavimentació del camí antic de
Granollers que uneix els barris de can Barnils i can Sabater amb el Rieral.

És important també l’obra de la canonada d’aigua que connecta els dipòsits de Rosàs, can Lluc i can Penedes
que hem acabat aquest més de juliol i que ens garanteix l’aigua del Ter-Llobregat des de la part alta del
municipi. Altres actuacions són la instal·lació de plaques solars feta al pavelló per produir electricitat, la
instal·lació, aquest estiu, de parquet al pavelló i la construcció del pont del torrent de can Burguès per a
vianants i bicicletes al costat de la carretera.

Pel que fa al pla d’equipaments municipal, destaca la construcció de l’escola bressol del Rieral per estrenar
el curs que ve, l’inici de les obres de la nova biblioteca-casa de cultura al setembre i la redacció del projecte
del futur casal de joves.

I ara, a l’estiu, a celebrar la Festa Major.

Bona festa, bon estiu.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

L’Oficina de Correus, al Rieral, ha ampliat l’horari d’atenció al públic. Des de fa unes
setmanes, les instal·lacions, situades al carrer Mare de Déu de la Salut, estan obertes
16 hores més. Concretament, de dilluns a divendres, entre 2/4 de 9 del matí i 2/4 de
3 de la tarda i els dissabtes de 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia. Les dependències
s’han reconvertit en oficina tècnica i ha augmentat els serveis que oferien fins ara.

la nota

S’adequa el planejament a les zones del casc antic

L’Ajuntament vol
mantenir i millo-
rar la qualitat de
vida a les zones
de casc antic del
Rieral i la Sagrera.
Per això, en el
marc de la plani-
ficació del nostre
poble, ha aprovat

provisionalment la modificació puntual de
les normes subsidiàries de planejament en
els sis àmbits qualificats de clau 1. Es tracta
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del carrer del Mig, el carrer Hostalets, can
Maranges i la masia de can Torras, al Rieral
i del passatge Santa Eulàlia i la zona de can
Sastre, a la Sagrera. L’objectiu és regular el
nombre màxim d’habitatges en l’edificació
plurifamiliar; definir, als efectes de parcel·la-
ció, la façana mínima que dóna al carrer;
assegurar la previsió de places d’aparcament
i ajustar l’ús comercial en funció de la seva
posició en l’immoble. Aquestes zones urba-
nes de la Sagrera i el Rieral són les úniques
del municipi on aquestes qüestions encara
no hi estaven regulades.

3

La urbanització
del carrer del Mig,

al Rieral
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La Biblioteca – Casa de Cultura es
començarà a construir aquest any
L’empresa Ferrovial Agroman s’encarregarà
de construir la Biblioteca-Casa de Cultura.
Un equipament que ha d’esdevenir la re-
ferència cultural de Santa Eulàlia de Ronçana
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La Junta de Govern Local del 23 d’abril va
adjudicar la redacció del projecte del futur
Casal de Joves a l’arquitecte Pol Femenies
per un import de 34.862,58 euros (IVA exclòs)
i amb un termini de redacció de 4 mesos.
Femenies ha estat el guanyador del concurs
d’idees que va obrir l’Ajuntament per decidir
el redactor del projecte definitiu després que

una comissió mu-
nicipal –formada
per tècnics, regi-
dors i per un grup
de joves– van
participar en el
procés de selecció
en què s’hi van
presentar 11 pro-
postes.

El Casal de Joves es construirà al costat de
l’IES La Vall del Tenes i ha de donar resposta
a tres objectius –servir d’espai de trobada i
reunió per al joves, ser el punt d’informació
i acció educativa per a joves a més de ser el
lloc de promoció d’iniciatives i serveis juveni-
ls– que va marcar el pla d’usos elaborat en
un ampli procés participatiu entre els joves.
El disseny de l’equipament, que s’ha de basar
en el pla d’usos,  haurà de disposar d’una
Àrea de Serveis –amb les oficines del Punt
Jove i l’àrea de joventut, un espai per a tallers
i sales múltimèdia, d’estudis i de reunió– i
d’una Zona Comunitària –amb bar i terrassa
exterior, una àmplia sala d’actes per concerts
i actuacions, un buc d’assaig i espai per a les
entitats juvenils. L’elaboració del projecte
podria enllestir-se aquest any.

Una comissió, 
amb la participació 
de joves, va decidir 
el projecte guanyador

Societat Promotora d’Habitatges
Socials: objectiu acomplert
Una vegada assolit el seu objectiu –la cons-
trucció i lliurament dels 14 habitatges socials
de Can Font– s’ha dissolt la Societat Promotora
d’Habitatges Santa Eulàlia. Aquesta empresa
municipal s’havia constituït el novembre del
2001 i en formaven part l’Ajuntament i la Di-
putació de Barcelona. La liquidació es va apro-
var, per unanimitat, en el ple municipal del 26
de març sense cap cost afegit per a l’Ajun-
tament. L’Ajuntament va subvencionar aquests
habitatges amb un dels solars on es van cons-
truir, el que va suposar una reducció de més
de 5.000 € del preu de cada habitatge.

D’altra banda, la Comissió d’Examen del pro-
cés d’adjudicació d’Habitatges socials es va
concloure per unanimitat dels representants

ja que disposarà d’una sala d’actes per a
conferències i petits concerts i representa-
cions. El ple municipal de 28 de maig va
adjudicar per unanimitat les obres a Ferro-
vial, d’entre la vintena d’empreses que van
acudir a la licitació, per un import d’1,7 mi-
lions d’euros (IVA exclòs) Les obres compor-
ten també el condicionament urbanístic i
enjardinament del seu entorn, tant dels edi-
ficis de l’actual biblioteca i de Serveis Per-
sonals com de l’actual parc infantil.

Les obres podrien iniciar-se abans d’acabar-
se l’estiu i l’edifici podria estar acabat el
2011.

de tots els grups municipals ja que, un cop
examinada la documentació i els antecedents
disponibles en el procediment d’adjudicació
de les 14 vivendes de Can Font, les actuacions
van ser en tot moment correctes, ajustades
a dret i amb respecte a les bases aprovades
pel Ple de l’Ajuntament el 27 de juliol de
2004. De la documentació examinada, no
s’ha desprès que hi hagi hagut irregularitats
en cap del expedients dels adjudicataris. La
Comissió també va concloure que no s’havia
pogut examinar tota la documentació dels
expedients que el novembre del 2004 van
presentar els adjudicataris, perquè la Dipu-
tació de Barcelona en va destruir una part.
La comissió, també unànimement, dóna per
acreditat que la regidora Anna Blanch com-
plia els requisits relatius als lloc de treball i
als ingressos.

S’adjudica la redacció del Casal de Joves
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Fa uns dies que els veïns poden caminar per
la vorera que es troba al costat de
l’aparcament de l’Ajuntament. Aquesta és
una de les obres incloses en el Fons Especial
d’Inversió Local (FEIL) que ja ha finalitzat.
Ara mateix, 9 dels 16 projectes dels fons jan
han conclòs i 4 estan en execució. A l’estiu
es pintaran els exteriors i interiors de l’Escola
Bressol L’Alzina, els exteriors i metalls del
l’Escola Ronçana i els vestidors del camp de
futbol. Per últim, a la tardor es faran feines
de jardineria a les diferents zones verdes
municipals de tots el barris.

L’obra més destacada que es farà amb
aquest fons és la passera sobre el torrent
de Can Burguès, al costat llevant de la carre-
tera de Barcelona. També és la de major
import del pla. Permet unir el pas per a via-
nants i bicicletes que surt de La Sagrera i
que, fins ara, quedava tallat a l’alçada de
Can  Ferrer. Ara, la xarxa dels carrils per a
bicis i vianants existents a un i l’altre costat
del torrent tindran continuïtat. L’estructura
ja està pràcticament acabada.

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
a la teulada del pavelló municipal ja està fina-
litzada i aviat subministrarà energia elèctrica
neta a la xarxa. A pocs metres, els operaris
treballen actualment en l’adequació de les
voreres del camí de Caldes, entre els carrers
Salve Regina i de la Creu. Així els estudiants
podran arribar a l’institut des de la Sagrera per
un accés segur en tot el recorregut. S’han
renovat els paviments en uns 20 carrers de
Santa Eulàlia i s’han instal·lat quatre reductors
de velocitat. Altres projectes finalitzats són
l’arranjament de la teulada d’un pavelló del
cementiri municipal, les obres d’estalvi i efi-
ciència energètica a diversos edificis munici-
pals, adequacions i obres a l’escola de música
de la Vall del Tenes i la conservació del pavi-
ment d’alguns camins rurals.

Feina per a desocupats

Les obres previstes pel FEIL al nostre poble
hauran permès donar feina a 69 persones, un
9 % de les quals estaven a l’atur. En total uns
2.200 jornals que suposen unes 10 persones
ocupades durant un any. L’Ajuntament va ad-
judicar els 16 projectes del FEIL, entre el març
i l’abril. A banda de 3 casos, les 13 obres res-
tants s’han adjudicat o bé a industrials amb
seu a Santa Eulàlia o bé que hi viuen i tenen
persones que hi treballen que són del municipi.

L’Ajuntament inverteix i millora el poble

Un 50 % de les obres del Fons Especial d’Inversió Local ja s’han acabat

El pas sobre el torrent
de can Burguès, unirà
definitivament els dos
barris històrics del
poble, amb seguretat
per a vianants i
ciclistes.

Les plaques solars
fotovoltaiques ja es

comencen a veure a la
teulada del pavelló

El segon pavelló, més a prop
L’Ajuntament té previst demanar una subvenció quan la
Generalitat obri el període per presentar sol·licituds al Pla
Director d’Instal·lacions d’Equipaments Esportius de Cata-
lunya (PIEC). L’objectiu és aconseguir finançament per al
segon pavelló poliesportiu que s’ha de construir al tros de
terreny de sota de l’actual, amb un cost que supera els 1,7
milions d’euros. La redacció del projecte executiu ja s’ha
adjudicat a un despatx de joves arquitectes que van pre-
sentar les millors idees al concurs obert a l’efecte i van
oferir el millor preu. La previsió és poder començar les
obres abans de l’estiu vinent.

En el futur, al voltant de l’actual pavelló, es disposarà d’una
zona central d’equipaments amb un altre pavelló i el Casal
de Joves que anirà ubicat al costat de l’IES La Vall del Tenes.
La instal·lació d’aquests equipaments requerirà la urbani-
tzació d’aquesta zona.
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A fi d’assegurar el bon funcionament de la
recollida selectiva porta a porta (PaP) a Santa
Eulàlia de Ronçana durant els últims mesos
s’ha estat fent una campanya de seguiment
del servei. Durant aquesta campanya s’ha
comprovat el grau de participació i la qualitat
de la separació dels residus dels habitatges
del poble.

El grau de participació al servei porta a porta
és molt elevat. Com es pot veure al gràfic, la
proporció d’habitatges que en fan un ús
correcte arriba al 78 %.

Els resultats obtinguts són prometedors:
s’ha produït un augment del 16% en la par-
ticipació respecte de l’any passat i també ha
millorat la qualitat de l’entrega dels residus
per a la majoria de fraccions.

Nova millora del porta a porta

La participació al sistema de recollida selectiva 
ha augmentat un 16%

No utilitzen el
porta a porta

17 %

Només treuen
mescla

5 %

Utilitzen el P a P
correctament

78 %

Participació del porta a porta en cases habitades (2009)

Orgànica

Valoració de la participació en la recollida selectiva

Inorgànica Esporga Paper/cartró

Faccions

Resultats 2008

Resultats 2009
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És per això que des de l’ Ajuntament agraïm
l’ esforç i la col·laboració de tothom, que és
fonamental per l’èxit del sistema porta a
porta (PaP). Gràcies a això, en el que portem
d’any hem pogut separar correctament el
76,3 % dels residus recollits.

Es redueix un 14% el consum d’aigua

El consum domiciliari d’aigua potable dismi-
nueix des de fa uns anys, gràcies a la cons-
cienciació del veïnat i a les campanyes de
sensibilització. L’any passat, marcat per la
sequera, el consum total enregistrat a la
xarxa municipal va baixar un 14%. Es tracta
d’un resultat remarcable que, amb el creixe-
ment de la població, ha reduït la mitjana
d’aigua que un habitant consumeix diària-
ment en un 17%. El 2008 el consum per ha-
bitant i dia es va rebaixar fins a 127 litres
quan, només un any  abans, la xifra era de
153, lluny dels 191 litres diaris per persona
que consumia el 2003.

L’Ajuntament vol agrair a la ciutadania la
capacitat d’estalvi que va demostrar l’any
passat i animar-la a seguir fent un ús racional
i responsable d’un bé tan escàs i imprescin-
dible com és l’aigua.

Més zones verdes

L’Ajuntament convida a tothom a sortir i
passejar pes les zones verdes i parcs infan-
tils del poble. La bonança i, fins i tot, la
calor ha fet que les famílies, sobretot amb
infants petits, hagin utilitzat més que mai
aquestes instal·lacions. Els parcs de la Fà-
brica, Sant Simple, la plaça Onze de Setem-
bre, la plaça de l’Ajuntament n’han estat
un bon exemple. Seguint el pla de millora
de parcs, la regidoria de Serveis Municipals
en col·laboració amb la Regidoria de Barris
i Relacions Ciutadanes han millorat les dues
zones verdes més allunyades del centre
urbà, concretament, als barris de la Prima-
vera i els Ametllers. La millora ha consistit
en posar elements per jugar els infants i
taules i bancs de picnic. Les hores menys
assolellades de l’estiu i la tardor també són
bones ocasions per gaudir-ne.



sentit, per fomentar l’eficiència energètica,
31 dels 49 quadres elèctrics que hi ha al
poble estan control·lats per rellotges
astronòmics. Aquests rellotges ajusten
l’encesa de l’enllumenat públic en funció del
cicle solar.

Més punts de llum
La creació de noves zones urbanitzades ha
portat l’augment de nous punts de llum. Des
del 2004, i en els últims 5 anys, se n’han
instal·lat 417, sobretot, fanals. Això significa
gairebé un 20% de l’enllumenat públic actual.

Un enllumenat públic més sostenible

La regidoria de Serveis Municipals acabarà
en els pròxims anys la millora energètica de
l’enllumenat públic amb un pla que es va
iniciar el 2006. Un cop d’ull als carrers i espais
públics del poble permet veure l’actuació.
Actualment l’enllumenat municipal disposa
de 2147 punts de llum, sobretot fanals. Un
73% ja incorporen bombetes de vapor de
sodi que van substituint paulatinament, en
els últims anys, les de vapor de mercuri.
Entre el 2006 i 2010 (Quadre 1), la regidora
de Serveis Municipals haurà canviat 622
lluminàries (un 28,96% del total) i restarà
un 17,51% per adequar.

Millora en tres aspectes
La renovació d’una lluminària incideix en tres
aspectes. Es redueix el consum de 125 a 70
w o de 150 a 100 w, es millora la il·luminació
un 50% perquè s’utilitzen equips i bombetes
més eficients i en tercer lloc pràcticament
s’anul·la la contaminació lumínica que s’envia
a l’espai, segons l’actual normativa. L’estalvi
d’energia de les bombetes de vapor de sodi
es pot veure al quadre 2, al barri de Can
Mallorca. La diferència representa una efi-
ciència lumínica al voltant d’un 50% i una
reducció del consum del 25,5%. En aquest
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L’Ajuntament millora els punts de llum municipals
amb la instal·lació de bombetes de vapor de sodi

La carretera de La
Sagrera, de nit

Quadre 1 – Actuacions 2006 - 2009
ZONA LLUMINÀRIES

Can Mallorca (2006) 76 unitats

Doctor Vázquez (2006) 46 unitats

Can Marquès (2006) 94 unitats

Can Juli – carrer Mossèn

     Cinto Verdaguer (2006) 9 unitats

Camí del Gual (2007) 13 unitats

Bosc del Forn (2007) 106 unitats

Barri Bonaire (2007) 13 unitats

Ctra. Barcelona (2008) 25 unitats

Ctra. Sagrera (2009) 25 unitats

Pinedes Castellet (2009) 61 unitats

Act. parcial Can Torras (2009) 48 unitats

Barri de la Serra (2009) 17 unitats

Actuació parcial La Primavera

      – Previsió 2009 25 unitats

Camí de la Creu – Previsió 2009 24 unitats

Can Juli – Previsió 2009 27 unitats

Altres actuacions 15 unitats

TOTAL 622 unitats

Quadre 2 – Evolució consum del
quadre 117 (C Mallorca / C
Provença) entre Gener de 2006
i Desembre de 2008

ANYS CONSUM

2006 48.524

2007 41.504

2008 36.183

Canvi de lluernària el 2007.

Quadre 3 – Evolució cost (euros)
del quadre 117 (C Mallorca / C
Provença) entre Gener de 2006
i Desembre de 2008

ANYS COST (EUR)

2006 3785.56

2007 3541.95

2008 3576.37

Tot i la reducció del consum, el
cost es manté semblant a causa
de l’augment del preu del Kw.

Quadre 4 – Evolució consum de
l’enllumenat públic entre gener
de 2005 i desembre de 2008

ANYS CONSUM

2005 850924.37

2006 1042652.01

2007 1055244.43

2008 1144409.01

S’han instal·lat 417 nous punts
de llum en zones de nova
urbanització on abans no n’hi
havia. Això fa que, tot i el canvi
de lluernàries, el consum total
del municipi creixi un 35%.

Quadre 5 – Evolució cost (euros)
de l’enllumenat públic entre gener
de 2005 i desembre de 2008

ANYS COST (EUR)

2005 70705.72

2006 93711.94

2007 112069.08

2008 136178.33

L’evolució del cost total de
l’enllumenat contrasta amb
l’augment del consum. En 4
anys ha estat de gairebé el
100%.
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Un dels panells
informatius, a la Font
d’Abril

L’Ajuntament ha tancat el
pressupost del 2008 en números
positius

Malgrat la crisi econòmica el tancament
comptable de l’exercici 2008 de l’Ajuntament
s’ha fet amb un petit estalvi net positiu. Tal
i com es pot comprovar al quadre adjunt,
els ingressos corrents han estat pràcticament
els que s’havien pressupostat. Gràcies a la
diversificació dels ingressos del nostre Ajun-
tament la caiguda de la construcció no ha
afectat greument els ingressos i s’ha pogut
compensar amb més quantitat de subven-
cions aconseguides. La despesa corrent, per
la seva banda, ha estat un 1,65% superior
al pressupost. Les àrees en què s’ha gastat
més del previst han estat Educació (per
l’escola bressol i el CEIP la Sagrera), Policia
(per cobrir les baixes de personal), Esports,
Joventut i despesa energètica per l’augment
de preus. També s’ha incrementat la despesa
en les àrees d’Acció Social i Promoció
Econòmica per fer front a la crisi econòmica.

PRESSUPOSTAT    REAL

Ingressos corrents 5.800.164 € 5.793.472 €

Despesa corrent 5.696.164 € 5.790.111€

Estalvi Net 104.000 € 3.361€

Durant el 2008 l’Ajuntament ha realitzat 40
inversions per un import total de 2.903.609
€. El nivell d’endeutament de l’Ajuntament
a final de l’exercici és del 84,81% (el màxim
recomanat és del 110%) i la càrrega financera
el 13’67%  (el màxim recomanat és del 25%).
Aquestes xifres mostren que les finances de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia són sanejades,
amb un alt nivell d’inversió i amb un constant
augment del patrimoni municipal.

Primers plafons informatius 
als barris

L’Ajuntament ha instal·lat dos plafons
informatius als barris de la Font de Sant Joan
i la Font d’Abril. Cadascun costa uns 1.500
euros i disposa d’un plànol del municipi, amb
el nomenclàtor dels carrers i la situació de
les principals masies i del pla d’emergència
en cas d’incendi forestal. La regidoria de
Barris col·locarà dos plafons d’aquest tipus
cada any.

La policia amplia la plantilla i
disposa d’un nou vehicle

Dins el pla de millora dels serveis de la Policia
Local s’ha ampliat la plantilla amb un nou
agent, de manera que disposa d’un sergent,
un caporal, dotze agents i dues administra-
tives. D’aquesta manera es cobreixen les
baixes per malaltia de llarga durada  i es
millora el servei durant les vacances d’estiu.
D’altra banda, a finals de març, la Policia va
estrenar el nou vehicle 4x4 que substitueix
el que disposava fins ara. La inversió, que
ha superat els 23.000 euros, permet estalviar
en manteniment. Ara el cos de policia disposa
de tres vehicles que permeten atendre, entre
d’altres serveis, la regulació del trànsit a les
entrades i sortides dels quatre centres esco-
lars que tenim al municipi.

El nou vehicle 
de la policia, que
substitueix l’anterior
tot terreny
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L’Escola de Música de
la Vall del Tenes, a
Santa Eulàlia

Més de 300 preinscripcions als
centres educatius
Durant el mes d’abril i maig hi ha hagut el
període de preinscripcions als diferents
centres educatius del nostre municipi. A les
escoles bressol hi ha hagut un total de 78
preinscripcions, 34 a l’Alzina i 44 al Rieral.
Al CEIP Ronçana n’hi ha hagut 54, al CEIP La
Sagrera 68 i a l’IES La Vall del Tenes 113.
Amb l’obertura de l’escola bressol del barri
del Rieral, prevista pel mes de setembre,
tots els infants de 0 a 3 anys, les famílies
dels quals ho han sol·licitat, tenen plaça pel
proper curs 2009-2010.

Inversions als centres educatius
Durant els mesos d’estiu es duran a terme
diferents actuacions als centres educatius. Al
CEIP Ronçana es pintaran els exteriors i la
fusteria metàl·lica. En aquest centre el
Departament d’Educació durà a terme les obres
de remodelació i adequació dels serveis
higiènics d’Educació Infantil. A l’escola bressol
l’Alzina es pintaran interiors i exteriors. A
l’escola de música de la Vall del Tenes ja s’hi
ha fet obres i ha consistit en les següents
intervencions: s’ha pintat exteriorment, s’han
canviat finestres malmeses, s’ha renovat la
porta d’accés i s’ha adaptat l’accés des del
carrer Josep Maria de Segarra posant una tanca
metàl·lica i un interfon. També s’ha retirat la
llar de foc que hi havia a la sala de la planta
baixa i els armaris i bans de la cuina de la
primera planta. A la planta baixa s’hi ha posat
un terra de linòleum i també un aparell d’aire
condicionat i bomba de calor.

L’Ajuntament  planta arbres de la
Torre Marimon al CEIP La Sagrera
Al CEIP La Sagrera, i durant els mesos de
febrer i març, es va fer un trasllat i una
plantada d’una quarantena d’arbres (oms i
lledoners) que va cedir la Torre Marimon de
Caldes de Montbui. També s’hi ha fet una
instal·lació de reg automàtic perquè els
arbres vagin creixent i l’any que ve ja puguin
fer una mica més d’ombra. L’objectiu
d’aquesta intervenció ha estat embellir els
exteriors de l’escola i possibilitar que en el
termini d’un temps els docents i els infants
puguin gaudir d’espais d’ombra en els patis
de l’escola. El lloc on han anat col·locats els
arbres s’ha fet amb el consens de l’equip
directiu, l’Ajuntament (àrees de Serveis
Ambientals i Educació) i l’AFA (Associació de
Familiars d’Alumnes).

 Arbres provinents de
Torre Marimon al pati
gran del CEIP La
Sagrera

L’Escola Bressol del
Rieral obrirà les portes
al setembre

La Mancomunitat presenta la
diagnosi de la Carta del Paisatge

La Vall del Tenes tindrà la primera carta
del Paisatge de la comarca. La diagnosi, la
primera de les tres parts de què consta el
procés, es va presentar l’11 de maig. L’acte
va comptar amb la presència del director
general d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat, Joan Ganyet, el president de
la Mancomunitat de la Vall del Tenes, Enric
Barbany i dels redactors de la diagnosi que
són un equip de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) format pel geògraf
Josep Gordi i els arquitectes Alfred
Fernàndez de la Reguera i Miquel Domingo.
Una setantena de persones van assistir a
la presentació que va tenir lloc a Can Ribas
de Montbui.
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Es modifica l’ordenança 
d’animals de companyia

Santa Eulàlia de Ronçana ha introduït alguns
canvis a l’ordenança de tinença d’animals
de companyia. El primer text datava del no-
vembre del 2000 i ara s’ha aprofitat per mo-
dificar i ampliar alguns apartats. Per exemple,
a partir d’ara les famílies amb 4 o més ani-
mals domèstics a casa hauran de presentar

a l’Ajuntament un senzill projecte de tinença.
Un altre canvi és el que regula la tinença de
gossos perillosos i, com indica la normativa
catalana, els propietaris hauran de tenir la
llicència corresponent. A més, crea la targeta
censal d’animals de companyia en la qual
es reflecteixen les dades de l’animal, número
de cens i xip corresponent que els veïns
poden obtenir a l’Ajuntament i que hauran
de portar sempre que surtin amb l’animal.

La plaça de Can Torras,
es troba al Rieral.

Dos processos participatius 
en marxa
La regidoria de Barris i Relacions Ciutadanes
ha desenvolupat un procés participatiu amb
la campanya SER Cívic. Una vegada recollides
les aportacions de la jornada celebrada el
mes de març a la Fàbrica, actualment s’estan
enllestint les conclusions. Durant aquest
segon any de la campanya l’objectiu és donar
continuïtat al projecte i realitzar activitats i

sessions de foment del civisme i la convivèn-
cia. Entre d’altres qüestions s’informa dels
serveis i normes vigents al municipi. Els
àmbits en què es centra la campanya són la
neteja i conservació de l’espai públic, els
residus, la contaminació acústica, la tinença
d'animals i la mobilitat-circulació. Cal consi-
derar sempre els espais públics d´us comú
com a espais de convivència.

Conjuntament amb la regidoria d’Obres,
s’està preparant, per a la tardor, un altre
procés participatiu per a la definició d’usos,
la urbanització i l’equipament de la plaça de
Can Torras. Aquest procés neix amb la vo-
luntat d’urbanitzar de manera integral un
indret ubicat en un dels barris populars de
Santa Eulàlia de Ronçana, donant la veu al
veïnat per definir-lo. La participació determi-
narà el tipus de remodelació que volen, els
usos que ha de tenir i els elements amb què
ha de comptar la plaça en el futur. Es preveu
portar a terme les obres definides amb la
participació ciutadana durant el 2010.

Canal SET coprodueix 
la docusèrie MestresLa presentació de

Mestres a Santa Eulàlia

La regidoria d’Educació i Canal SET participen
des de fa uns anys en la producció d’un pro-
grama adreçat a les televisions locals. Es
tracta de la docusèrie Mestres, una iniciativa
de la Xarxa Municipis per a l’Educació en
comunicació de la que formen part els ajun-
taments de Santa Eulàlia, Cardedeu, Mollet
del Vallès i Granollers. El projecte compta
amb la col·laboració de la Diputació i amb la
supervisió de Mitjans Xarxa d’Educadors i
comunicadors. La presentació dels primers
7 capítols de la sèrie es va fer a Cardedeu a
finals de gener i va tenir un acte específic a
Santa Eulàlia el 13 de febrer. A la serie Mes-
tres hi apareixen diverses persones de Santa
Eulàlia. Mestres pretén descobrir les nom-
broses interaccions educatives que cada dia
passen al nostre voltant.
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El grau de satisfacció
de la clientela
respecte el comerç
local se situa en un
8,63 sobre 10

Un estudi realitzat per l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament, amb la col·labo-
ració de la Fundació Universitària Martí
l’Humà, mostra que el grau de satisfacció
dels usuaris respecte el comerç local és molt
bo. Una enquesta telefònica i a peu de carrer
que han contestat 500 persones atorga un
8,63 sobre 10. La clientela destaca la qualitat
del producte, el tracte i la neteja i pensa que
el comerç de Santa Eulàlia té futur. Les dades
també diuen que 7 de cada 10 enquestats
compra un o dos cops a la setmana o diària-
ment a Santa Eulàlia. Aquest estudi, que
també qualifica altres variables, es va fer
durant la tardor, i l’objectiu era avaluar el
Pla de Dinamització del Comerç Local que
duu a terme l’Ajuntament i la tasca de
l’Associació Ronçana Comerç Actiu, en el
tercer aniversari de la seva entrada en fun-
cionament.

Percentatge de productes 
que compra al municipi

Menys del 25% 31,83%

Entre el 26 i el 50% 36,34%

Entre el 50% i el 75% 16,54%

Més del 75% 15,29%

Bona nota al comerç de Santa Eulàlia

Els clients puntuen amb un 
notable alt el servei que 
ofereixen els establiments 
del poble

Un curs de tècnic d’esports 
i un de manipulació d’aliments

En un moment de crisi econòmica, l’Ajuntament
aposta per la formació amb l’organització de
tres cursos. El primer, de manipulació
d’aliments, va tenir lloc al maig i es va fer a la

Fàbrica. El 15, 17 i 22 de setembre, se’n preveu
un altre, també al Centre cívic i cultural. Les
places són limitades i la inscripció costa 30
euros. D’altra banda, l’altre curs que impulsa
l’Ajuntament és el d’iniciació a Tècnics d’Esport.
L’activitat va començar el 29 de juny i va acabar
el 16 de juliol i va constar d’un bloc comú, de
15 hores i d’un d’específic, de 35.

Canal SET començarà a emetre 
per la TDT a partir de la Festa Major

Satisfacció del comerç local

Qualitat del producte 9,43

Tracte al client 9,42

Neteja 9,35

Horaris comercials 9,11

Imatge externa 9,10

Facilitat d’accés 8,61

Senyalització 8,54

Diversitat oferta 7,70

Preu 7,74

Aparcament 7,32

Futur del comerç local

Molt futur 72,2%

Poc 21,7%

Gens 6,1%



Les eleccions europeesa debat

de Ronçana
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Les passades eleccions al Parlament euro-
peu han evidenciat, com era de preveure,
el desencís de la població per la política.
La baixa participació demostra que els
ciutadans no es senten motivats per unes
eleccions per escollir els nostres represen-
tants a Europa, on es dicten moltes lleis
que acaben aplicant-se a tots els estats
membres. Per desgràcia aquesta desmoti-
vació és patent a totes les eleccions a Ca-
talunya, i potser alguna cosa hi té a veure
l’ús que els partits fan del vot sobirà de
cada un. Però això forma part d’un altre
debat que potser algun dia caldria abordar.
A Santa Eulàlia aquestes eleccions han
confirmat la tendència que ja es va apuntar
amb claredat a les municipals del 2007:
que Convergència i Unió guanya vots, quasi
un centenar, i que el PSC i ERC en perden
respecte a les darreres eleccions europees
de l’any 2004. Així i tot, el PSC va ser la
força més votada al nostre poble, encara
que dubto que la major part de les perso-
nes de bona fe que van votar la socialista
Maria Badia sabessin que per davant d’ella
a la llista hi anava l’exministra Magdalena
Álvarez (anomenada carinyosament Male-
ni), ben coneguda a Catalunya pel tracte
que ens ha dispensat. Doncs sí, la Maria
Badia serà diputada, però també ho serà
la Maleni, i ja tremolem de pensar com
defensarà els nostres interessos
l’exministra. També és curiós observar com
a Santa Eulàlia els republicans d’ERC han
quedat en quart lloc per darrera del PP,
partit que també guanya vots. El mateix
els va passar a les generals del 2008, de
manera que sembla que ERC es va conso-
lidant en aquesta quarta posició de la clas-
sificació electoral, i cada vegada amb
menys suport veïnal com es demostra per
la pèrdua constant de vots. Ara el més
important és que els nostres representants
europeus facin una bona feina, i que amb
independència de les sigles que els han
portat a Brussel·les, sápiguen defensar els
interessos dels catalans i de les catalanes
com a primer objectiu, per damunt de con-
signes de partit.

La construcció d’Europa és, segurament, el
projecte més ambiciós de la nostra generació.
Per a nosaltres i des dels Països Catalans,
Europa ha representat sempre la força de
l’equitat i el poder de la raó i, per tant, resulta
ben natural fer-hi confiança. D’altra banda,
però, davant d’aquest repte de construcció
amb justícia i equitat es susciten nous inte-
rrogants que ens convindria resoldre. Així,
si més de 2 de cada 100 habitants d’Europa
entèn el català, és lògic que no sigui una
llengua oficial i d’ús en tots els estaments
oficials europeus?  Això afavoreix que
s’acompleixi el lema que inspira la Unió Eu-
ropea i que diu textualment “Units en la
diversitat”? L’Europa dels estats ha de ser
l’interlocutor únic en la tria del president de
la Comissió europea? Té sentit la circums-
cripció única espanyola en les eleccions al
Parlament europeu? És evident que els dub-
tes que es generen tenen un fort component
polític, de convicció, que sobrepassen el
caràcter administratiu i de regulació que té,
ara com ara, la Unió Europea. Per això estem
ben satisfets que hi hagi representants del
nostre país que actuïn amb coherència polí-
tica en tots els àmbits i que interpel·lin d’una
manera clara les institucions que conformen
la idea d’Europa com un ens de futur, amb
vocació política i sense el llast de les contin-
gències i els equilibris conjunturals. Ens sa-
tisfà la presència de l’Oriol perquè representa
el millor de tots nosaltres: diu el  que voldríem
dir amb vehemència i documentadament, i
fa el que potser cap de nosaltres podria fer.
El compromís d’Oriol Junqueras no és un
recurs ni una aparença. La impostura i el
tacticisme de bona part del que s’anomena
“classe política” no forma part de l’ADN del
nostre representant al Parlament europeu.
Res del que fa dir que “tots els polítics són
iguals” té cabuda en una persona propera,
generosa i sempre disposada a treballar amb
la gent. I treballar amb qualitat i sense cap
altre interès que el suport constant i sense
esquerdes a la construcció d’uns Països Ca-
talans lliures i justos. Incansable. Efectiva-
ment, L’Oriol Junqueras reuneix la capacitat
per concitar la consciència nacional amb un
discurs ric, consistent i intel·ligible que relliga
amb elegància ideologia i realitat. L’Oriol
Junqueras és un referent que farà història al
nostre país.

Gràcies de nou santaeulaliencs per la vostra
confiança. S’ha demostrat que Catalunya vol
més Europa i una Europa més d’esquerres, mal-
grat els resultats a nivell europeu on ha guanyat
el centre dreta i la extrema dreta xenòfoba.
Estem molt satisfets pels magnífics resultats
que el PSC ha obtingut a Santa Eulàlia i a tot
Catalunya i que destaquen, per contraposats,
dels que s’han produït a la resta de l’estat es-
panyol. Catalunya ha votat a l’esquerra, a les
esquerres catalanistes, perquè els ciutadans i
ciutadanes han vist en la proposta que encapça-
lava la candidata del PSC Maria Badia, una pro-
posta al servei dels interessos de Catalunya a
Europa. Malgrat el context de crisi econòmica,
i pendent de tancar el nou model de finança-
ment, el PSC subratlla la seva posició en aquests
resultats europeus: el de ser el partit millor
situat a Catalunya. Catalunya ha dit NO a la dreta
espanyolista més dura, conservadora i anticata-
lana que mai s’ha presentat. Les dretes nacio-
nalistes i espanyolistes han fracassat a Catalun-
ya. Hem doblat amb vots el PP i hem superat
amb 13 punts a CIU. El que més ens preocupa
es el grau tant alt d’abstenció, encara que fent
un repàs de tots els comicis europeus, la parti-
cipació sempre ha estat molt baixa i decaient
en les tres últimes convocatòries. I per això cal
subratllar que ha estat fonamental: la importàn-
cia del que han votat els que han anat a votar.
Alguns sembla obliden que totes les jornades
electorals s’enceten igual: amb les urnes total-
ment buides i que al final l’únic que compta es
l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana.
Des d’aquest punt de vista no es pot atribuir
l’abstenció al partit que més ciutadans han votat.
 Els partits polítics son els màxims responsables
de l’abstenció, si, però no són els únics, també
ho són els creadors d’opinió, els mitjans de
comunicació i els propis ciutadans. Quantes
vegades sentim dir que hi ha poca informació a
persones que no han fet cap esforç per informar-
se, o pot ser també mereix una reflexió profunda,
el fet de voler contraposar el  compliment de la
llei al criteri professional dels treballadors dels
mitjans de comunicació, com s’ha donat en el
principal mitjà de comunicació de Catalunya,
amb manifestos previs a les informacions políti-
ques que, com a poc, han creat intranquil·litat
i confusió en els televidents, instant-los a des-
confiar en les més altes institucions del nostre
país. Esperem que el futur ens faci retrobar el
seny que sembla que s’hagi perdut, i alhora
recordem que els verdaders valors democràtics
son fer valer els drets de cadascú i també complir
amb els nostres deures. Un cop més gràcies
Santa Eulàlia.
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INDEPENDENTS

Des de la regidoria de Salut Pública, en col·laboració amb el centre
d’acollida d’animals de companyia del Vallès Oriental (CAAD), volem
potenciar l’adopció de gossos, gats i fures abandonats al nostre municipi.

Entra a www. santaeulaliaroncana.cat o a www. cadvor.cat per veure’ls.
També podeu visitar-los al centre d’acollida trucant al 93 840 27 77.

Si desitges un animal de companyia, recorda que
pots donar una bona vida a un animal abandonat!

Nom: Pato

Edat: 5 mesos

Simpàtic i juganer.

Nom: Tula

Edat: 7 anys

Petita i tranquila.


