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Santa Eulàlia de Ronçana
tindrà un Casal de Joves

Les futures instal·lacions es gestionaran
a través d’un òrgan de participació
integrat per l’Ajuntament i els mateixos
joves

Els joves de Santa Eulàlia disposaran d’un Casal per a
les seves activitats. L’adjudicatari de la redacció del
projecte constructiu es coneixerà d’aquí a uns dies i
s’haurà d’ajustar al Pla d’Usos que, durant l’any passat,
va redactar l’Ajuntament. Una comissió mixta de joves
i d’agents socials va definir, en aquest document, la
descripció bàsica del Casal, que es construirà al costat
de l’IES La Vall del Tenes. El Pla d’Usos indica que
l’equipament ha de ser un punt de trobada i que ha
d’oferir espais per als serveis destinats als joves. El
local, que tindrà uns 550 metres quadrats, es dividirà
en dues zones: una serà de serveis amb una sala
multimèdia, dues aules taller i el Punt Jove que, ara
com ara, és a la plaça de l’Ajuntament. L’altre espai
serà comunitari i disposarà d’una sala polivalent, d’uns
200 metres quadrats, un espai d’entitats, un bar i un
magatzem. El Casal de Joves està previst que tingui un
cost d’uns 700.000 euros i es finançarà amb despesa
plurianual.
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El Casal de
Joves es
construirà en
aquests
terrenys, al
costat de
l’institut



La Festa Major d’Hivern va tornar a fer sortir
la ciutadania al carrer. El dissabte, 6 de
desembre, la Fira d’Artesans Locals i d’Enti-
tats Solidàries va reunir una cinquantena
d’expositors al Rieral, que van centrar la seva
oferta en els productes catalans. La recepta
funciona i molt públic va passejar per les
parades. Al migdia, i en el marc dels actes
de la fira, les colles de Bastoners Trinxaires
i de Gitanes van oferir els seus balls. Al ves-
pre, la Fàbrica va acollir un Ball de Festa
Major ben concorregut. A més, i per segona
vegada consecutiva, va arrencar el Joc dels
Colors amb una prova a l’Alzinar de Can Bur-
guès i, més trad, els joves van tenir el seu
espai a la Fàbrica, la nit del 7 de desembre.
Pel que fa al Nadal, la Fàbrica, com és tradició
darrerament, va ser l’espai on la canalla va
poder saludar als Reis d’Orient després de
la Cavalcada que va organitzar la Comissió
de Festes i en què hi va col·laborar Ronçana
Comerç Actiu.
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les festes

Els nens i nenes van
entregar les cartes als
Reis a la Fàbrica

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
Anna Blanch – Dilluns 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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La Fira d’Artesans
Locals i d’Entitats
Solidàries va atraure
molt públic

L’Ajuntament i la Comissió de Festes prepa-
ren altres festes pels pròxims dies com el
Carnestoltes (21 de febrer) i la Calçotada (1
de març). D’altra banda, també treballen en
la pròxima Festa Major d’Estiu, prevista entre
el 25 de juliol i el 2 d’agost. Qui vulgui parti-
cipar a la tercera edició del Ronçana Dancing
Show,  que és el pas abans de saltar a la
fama, pot posar-se en contacte amb la Regi-
doria de Festes.
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Hivern festiu
i participatiu

Ronçana Dancing Show ‘09



Som en un moment de recessió econòmica que dificulta molt la vida de les persones, les empreses
i les institucions. En aquest Tornaveu trobareu diverses pàgines que s’hi refereixen: pressupost,
austeritat, inversió pel futur, solidaritat, acció social, innovació, banca ètica, diversificació i promoció
econòmica. Tothom (bancs, administracions, empreses, entitats, ONGs, empresaris, treballadors,
famílies) estem cridats a posar el millor de nosaltres mateixos per a contribuir positivament a la
millora en el curt termini, i també, en el mig i llarg termini.

Hem de ser capaços d’introduir canvis importants i de futur en la nostra manera de viure i de fer
negoci, per tal que tot estigui al servei de la vida de les persones. No pot ser que només es busqui
el màxim benefici individual. L’ètica, el bé comú, la consciència, la creativitat i la cooperació han
de guiar els esforços de tots.

Les dificultats grans que avui passen moltes persones del nostre poble, del nostre país i del nostre
món han de ser també una oportunitat de solidaritat, cooperació i innovació per a tots. Cadascú
de nosaltres tenim l’oportunitat no fàcil, però sí meravellosa, de preguntar-nos com podem ajudar
a qui ho passa més malament.

L’Ajuntament impulsa un pla extraordinari d’ajuda a les famílies i hi convida a la implicació de tots
(bancs, institucions de cooperació, empreses i persones) per tal que amb les aportacions valuoses
i generoses de cadascú ens ajudem, com a poble, a passar aquest moment difícil.

Alhora també hem de ser conscients que no podrem assolir totes les coses tal i com les havíem
pensat. Així alguns dels propòsits com a poble (i per tant de l’Ajuntament) necessitaran potser més
temps per fer-se realitat, igual com passa en les famílies i les empreses.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

La Generalitat va derogar a mig gener el decret de sequera. Això significa que s’ha
retornat, dos anys i mig després, a una situació de normalitat. L’Ajuntament vol agrair
de la ciutadania l’esforç que ha fet durant els últims 12 mesos, estalviant i fent un
ús racional de l’aigua. L’objectiu ha de ser el de seguir fomentant aquesta eficiència.

la nota

Inici de les obres de la segona escola bressol
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Una quarantena de persones es van aplegar,
el 29 de novembre, al lloc on es fa l’escola
bressol del barri del Rieral, per celebrar
conjuntament l’inici de les obres. El dia va
ser plujós i fred, però això no va ser un im-
pediment per parlar, cantar i pintar. L’alcal-
de i la regidora d’Educació van fer uns breus
parlaments. També va intervenir l’arquitecte
que dirigeix l’obra, qui va recordar que
aquesta escola serà molt especial pel tipus
de construcció que s’està seguint i també
pel benestar dels infants que hi assistiran.
Després es va col·locar una pedra provinent
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del Tagamanent al mig del pati que hi haurà
al centre. Juntament amb la pedra s’hi van
posar els dibuixos que una colla d’infants
van estar pintant durant el matí. Està previst
que l’escola estigui a punt per començar el
curs 2009-2010. La capacitat serà de 94
places i l’Ajuntament ja ha rebut la resolució
de la Generalitat segons la qual autoritza
aquest centre educatiu i inicia els tràmits
per emetre’n una altra de definitiva de sub-
venció ja que des de l’Ajuntament ja s’ha
enviat el certificat conforme s’han iniciat
les obres.
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Les obres de la segona
escola bressol, al Rieral



S’actualitzen les ordenances fiscals pel 2009Les

notícies
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Més serveis i més solidaritat

Els impostos i les taxes hauran de permetre
afrontar les despeses del municipi de cada any
i, a més, fer possible que l’Ajuntament presti
nous serveis i en millori d’altres. Per l’any 2009
es preveu la posada en marxa de la segona
escola bressol municipal. També cal considerar
l’ampliació i millora de serveis: noves oficines
de serveis personals, CEIP la Sagrera, atenció
ciutadana, comunicació i serveis tècnics. S’ha
tingut en compte d’una manera especial la
situació de recessió econòmica. Per això s’ha
congelat la taxa de llicència d’obertura
d’activitats econòmiques. I, per altra banda, a
través de l’àrea d’acció social es preveu fer
servir una part dels diners que tots plegats
contribuïm a recollir per ajudar les famílies que
ho passin més malament.

Més bonificacions i facilitats

Les ordenances fiscals d’aquest 2009 man-
tenen les bonificacions de l’any passat i se
n’introdueix una de nova. Per primera vegada
es podrà gaudir d’una bonificació en l’impost
de vehicles per aquells que siguin més
ecològics. En concret es preveu bonificar el
25% de l’impost per aquells vehicles que
acreditin unes emissions de CO2 inferiors a
125 grams per quilòmetre. D’altra banda, per
facilitar el pagament dels tributs, enguany,
s’introdueix la possibilitat de pagar els rebuts
de l’Impost de Vehicles i de la Taxa d’Escom-
braries en dues fraccions i el de l’IBI en quatre
fraccions.
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El ple de l’Ajuntament celebrat el 6 de novembre va aprovar les
ordenances fiscals pel 2009. L’ampliació de serveis pel poble,
la recessió econòmica, l’atenció a les famílies més necessitades,
l’IPC, el cost dels serveis i les bonificacions es tenen en compte
per a l’adequació

(1) Bonificació del 35% per a famílies nombroses en immobles amb un valor
cadastral inferior als 130.000 euros.

(2) Bonificació del 25% per als vehicles que puguin acreditar que produeixen
emissions de CO2 per sota els 125 grams per quilòmetre.

(3) Bonificació del 90% per a les transmissions patrimonials entre pares, fills i
cònjuges

(4) Només per a activitats econòmiques que facturin més d’un milió d’euros
anual

(5) Bonificació del 100% per a obres per adequar l’habitatge habitual per a
persones amb discapacitats

(6) Bonificació del 50% en els llicències d’obres que sol·licitin implantar mesures
ambientals i d’ecoeficiència

(7) Bonificació del 75% a les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials,
culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin

(8) Per als locals comercials i industrials s’actualitza entre un 0% i un 6,6%
depenent de l’activitat

(9) Bonificació 10% per ús de deixalleria

(10) Bonificació 15% per fer autocompostate casolà

(11) Exempció per a jubilats amb ingressos familiars inferiors a la pensió mínima
de jubilació.

(12) Bonificació del 90% per a aturats amb uns ingressos mensuals inferiors al
Salari Mínim Interprofessional (SM)

(13) Exempció per a aquelles activitats, la finalitat de les quals sigui considerada
de benefici social i sense ànim de lucre

(14) Exempció als establiments que sol·licitin llicència per substituir els rètols
anunciadors de les activitats per adequar-los al català.

Els canvis respecte el 2008

Impostos

IBI Rústica 0 %

IBI Urbana 9,78 % (1)

Impost Circulació 2,50 % (2)

Plusvàlues 3,95 % de mitjana (3)

IAE 3,90 % (4)

Obres 3,95 % (5) (6) (7)

Taxes

Escombraries 3,60 % (8) (9) (10) (11) (12)

Doc. administratius 0 %

Llicència d’activitats 0 % (13)

Llicència d’Obres 3,89 % (5) (6) (14)

Cementiri 0 %

Guals 0 %
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El Ministeri d’Administracions Públiques ha
aprovat els 16 projectes que Santa Eulàlia va
presentar al Fons Estatal d’Inversió Local.
Aquest fons, que el Govern central ha creat per
afrontar la crisi econòmica i generar ocupació,
atorga 1,14 milions d’euros a Santa Eulàlia.

Les actuacions es poden englobar en cinc
àmbits: vialitat, estalvi energètic, esports,
arranjament d’equipaments municipals i me-
di ambient. A més, les actuacions queden
repartides per tots els barris. El quadre adjunt
mostra els projectes i també els imports.
Destaca el pas de vianants i bicicletes sobre
el torrent de can Burguès, que és una conti-
nuació del que ja existeix i que enllaça
l’Ajuntament amb l’entrada al barri del Rieral.
En aquest capítol de vialitat també hi ha un
projecte per facilitar l’accés a peu a l’institut
des de la Sagrera, amb un recorregut segur.
En esports, es preveu la instal·lació de par-
quet a la pista del pavelló poliesportiu i
l’arranjament del vestíbul, millora de les
dutxes i adaptació a persones amb mobilitat
reduïda d’un vestidor i uns serveis. En
l’apartat d’estalvi energètic destaca la col·lo-
cació de plaques fotovoltaiques, precisa-
ment, a la teulada del pavelló. A banda de
petites actuacions de millora i eficiència
energètica en diversos equipaments munici-
pals. En l’àmbit de millora d’equipaments
destaquen els 56.000 € destinats a equipa-
ments educatius.

Entre els 16 projectes, n’hi ha de més enver-
gadura i altres de menor import, com els que
estan relacionats amb equipaments diversos.
Amb els imports més petits s’ha buscat agru-
par actuacions per tipologia d’obra, pintura,
electricitat i manyeria per tenir un marge de
maniobra més ampli en la contractació i fa-
cilitar que hi puguin optar industrials de
Santa Eulàlia de Ronçana.

La instal·lació del parquet al pavelló es farà durant les vacances d’estiu

16 projectes al Fons Estatal d’Inversió Local

L’Ajuntament vol que realitzin les intervencions industrials de
Santa Eulàlia. Els projectes han d’acabar-se aquest mateix any.

VIALITAT 569.453,01

Pas de vianants i bicicletes sobre torrent 
can Burguès 315.237,00

Renovació paviments vies públiques 95.944,81

Adequació voreres del Camí de Caldes

entre c/Salve Regina i el de la Creu 84.995,66

Vorera a la carretera de Sagrera confrontat 

amb aparcament Casa de la Vila 38.856,79

Obres adequació ferm de diversos camins 34.418,75

ESTALVI ENERGÈTIC 279.705,64

Plaques fotovoltaiques al pavelló 222.783,80

Renovació làmpades enllumenat públic 

baix consum diversos barris 35.600,04

Obres per a l’estalvi i l’eficiència 
energètica diversos edificis municipals 21.321,80

ESPORTS 194.878,65

Instal·lació parquet Pavelló 142.589,39

Adaptació i condicionament del Pavelló 52.289,26

EQUIPAMENTS 86.782,95

Obres d’adequació de l’Escola de Música 
Vall del Tenes 26.198,95

Pintura de l’Escola Bressol Municipal l’Alzina 19.084

Pintura diferents equipaments municipals 18.800

Obres d’adequació de l’Oficina de La Fàbrica 11.700

Obres de conservació i manteniment del Cementiri 11.000

MEDI AMBIENT 12.169,75

Arranjament de zones verdes 12.169,75

TOTAL 1.142.990

El pas de vianants es
farà en aquest punt

del Rieral



poble i a ajudar les famílies amb més neces-
sitats. Per això la partida que més augmenta
és la d’acció social. Convé destacar també
l’incre-ment de les partides d’educació, pro-
moció econòmica, informació ciutadana, po-
licia i joventut. Malgrat la crisi, és voluntat
de l’Ajuntament seguir oferint tots aquells
serveis bàsics i importants que actualment
presta. Això sí, el pressupost reflecteix
l’objectiu i la necessitat de contenir i reduir
la despesa corrent en algunes àrees i en els
consums i compres que fa l’Ajuntament. En
aquesta línia es congelen els sous dels cà-
rrecs electes.
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el tema
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corrent marquen el pressupost 2009
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La despesa corrent és de 6.126.735 € i es
detalla al quadre 1, ordenada per serveis de
major a menor import. La resta de la despesa
correspon a les inversions que pugen a
3.957.034 € i es troben al quadre 2. El tercer
quadre recull els ingressos previstos que
són 10.083.769. El pressupost de 2009, te-
nint en compte la recessió econòmica, vol
contribuir a crear ocupació i riquesa al nostre

El ple del 24 de desembre
passat va aprovar un
pressupost de 10.083.769 €

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 175.646
Abastament d’aigua potable en alta 17.146
Obres de sanejament 158.500
EQUIPAMENTS 1.843.209
Segona Escola Bressol 372.500
Biblioteca-Casa de Cultura 1.029.472
CEIP La Sagrera 8.000
Casal de Joves 348.237
Planta de compostatge 50.000
Camp de Futbol 5.000
Instal·lacions esportives de Pinedes 5.000
Sostenibilitat edificis municipals 20.000
Adequació edificis municipals 5.000
VIA PÚBLICA 35.000
Obres millora via pública 10.000
Senyalització 15.000
Mesures seguretat viària 10.000
BARRIS 1.838.179
Pla d’actuació al riu Tenes 477.922
Reurbanització barris 900.000
Carrer Indústria 30.000
Carrer Farigola 330.257
Enllumenat públic 25.000
Franges de prevenció d’incendis 24.000
Equipaments de barris 15.000
Habitatge 10.000
Parcs, zones verdes i exteriors equip. 20.000
Infraestructura d’informació ciutadana 6.000
EQUIPS 65.000
Sistemes d’informació 25.000
Maquinària i eines equip de manten. 6.000
Equipament policia local 3.000
Vehicle policia local 23.000
Mobiliari i equipament municipal 8.000
TOTAL 2009 3.957.034

Quadre 2. Les inversions 2009

Quadre 1. La despesa corrent 2009

Descripció partida Pressupost 2009

Administració general i serveis tècnics 902.110
Recollida i tractament d’escombraries 721.000
Amortització de crèdits 720.325
Policia Local 592.037
Escoles bressol 564.093
Conservació i manteniment d’espais i vies públiques 543.157
Educació 284.283
Acció Social 206.033
Despeses financeres 204.565
Cultura i centre cívic La Fàbrica 195.618
Esports 189.763
Transport públic 177.000
Enllumenat públic 146.750
Càrrecs electes i  grups municipals 146.280
Festes 109.000
Medi Ambient 89.486
SET Comunicació 82.100
Joventut 69.163
Elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 50.000
Promoció econòmica 46.202
Informació ciutadana 25.200
Sanejament i abastament d’aigua 22.300
Sanitat 17.000
Aportació Jutjat de Pau 12.600
Aparcament de camions 5.670
Aportació Mancomunitat de la Vall del Tenes 5.000

TOTAL DESPESA CORRENT 6.126.735

Prioritat: ajudar les
persones i famílies amb
més necessitats
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I. Impostos directes 2.668.870
II. Impostos indirectes 150.000
III. Taxes i altres ingresssos 1.686.600
IV. Transferències corrents 2.178.832
V. Ingressos patrimonials 48.500
VI. Alienació inversions reals 727.500
VII. Transferències de capital 1.476.654
IX. Passius financers 1.146.813

TOTAL 10.083.769

Quadre 3. Els ingressos 2009

El quart pressupost jove i participatiu

Joves d’entre 14 i 30 anys van decidir al novembre
les accions a realitzar aquest any amb el pressu-
post d’activitats del servei de Joventut, en un nou
exercici de democràcia directa Jove, participa a
Santa Eulàlia. La quarta edició d’aquesta iniciativa
va variar respecte les anteriors. El pressupost
total, de 15.000 euros, es va dividir en propostes
liderades per menors de 18 anys i per majors
d’aquesta edat. És a dir, joves que majoritàriament
van a l’institut i joves que no. L’Assemblea per
decidir quines eres les millors propostes es va fer
a la Fàbrica. Van assistir-hi uns 60 joves del mu-
nicipi, amb una elevada representació per franges
d’edat.

Les 12 propostes escollides

De 14 a 18 anys

PROPOSTA PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Revista especialitzada per a joves 1.500 euros 282 punts
Suport viatges i sortides de l’institut 1.000 euros 266 punts
Bus Nocturn Festa Major Granollers 800 euros 175 punts
Baixada de carretons 1.500 euros 141 punts
Millora borsa de treballs esporàdics 400 euros 121 punts
Esquiada Jove 750 euros 114 punts
Programació anual de cursos i tallers 1.550 euros 102 punts

TOTAL PRESSUPOST 7.500 euros

De 18 a 30 anys

PROPOSTA PRESSUPOST PUNTUACIÓ

Subvenció Sarau de Primavera 2.000 euros 228 punts
3 Hores de resistència Derbi Variant 2.500 euros 130 punts
Sopar Gal Joves Santa Eulàlia-Festa Major 1.500 euros 107 punts
Suport a iniciatives formació 
i expressió artística 1.000 euros 86 punts
Wifi al Local de Joves i màquina 
d’autovending 500 euros 81 punts

TOTAL PRESSUPOST 7.500 euros

Celebració de l’inici de les obres de la segona
escola bressol municipal al novembre

L’Ajuntament amb la Banca Ètica

El projecte de govern i el sentit d’una admi-
nistració és el de servir a les persones. És
amb aquest plantejament que l’Ajuntament
ha decidit treballar amb la Banca Ètica.
Aquest tipus de banca té la missió d’ajudar
a tirar endavant projectes que ajudin a la
vida de la gent. L’Ajuntament ha optat per
Triodos Bank, una entitat financera europea,
amb delegació a Catalunya i implantat a
l’estat espanyol des del 2004. Segons els
responsables de Triodos Bank, els estalvis

dels seus clients permeten finançar iniciatives
innovadores que beneficien les persones i
el medi ambient. Entre d’altres, projectes
empresarials relacionats amb les energies
renovables, l’agricultura ecològica, la bio-
construcció, el suport a persones amb disca-
pacitat o a grups amb risc d’exclusió social
a banda d’activitats culturals. El compte cor-
rent de Santa Eulàlia serveix per fer opera-
cions ordinàries, com ingressos i pagaments.
Una de les operacions que es farà des d’aquí
seran les subvencions anuals a les entitats
de Santa Eulàlia.
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La Comissió d’Examen
d’adjudicació d’habitatges
socials determina que no hi va
haver irregularitats

La Comissió d’Examen del procés d’adjudi-
cació d’Habitatges socials ha conclòs per
unanimitat dels representants de tots els
grups municipals que, un cop examinada
la documentació i els antecedents disponi-
bles 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
es desprèn que hi hagi hagut irregularitats
en cap del expedients dels adjudicataris.
La comissió, també, unànimement, dóna
per acreditat que la Sra. Anna Blanch com-
plia els requisits relatius als lloc de treball
i als ingressos.

S’inaugura el CEIP La Sagrera

El 23 de novembre del 2008, tot i que era un
diumenge, les portes del CEIP La Sagrera es
van obrir per a tothom. Era la festa d’inaugu-
ració organitzada per l’equip directiu i de
mestres de l’escola, l’Associació de Familiars
d’Alumnes (AFA) i l’Ajuntament. La jornada
va començar a les 11 del matí i com a repre-
sentant del Departament d’Educació de la
Generalitat, hi va assistir el director dels
Serveis Territorials del Maresme i Vallès
Oriental, Josep M. Fernàndez. L’acte es va
iniciar amb una passejada per l’escola i des-
prés, va seguir a la pista d’esports: parla-
ments de les autoritats (directora, director
territorial i alcalde), lectura de desigs per a
l’escola dels infants des de P3 fins a 6è,
lectura d’un poema per un membre de l’AFA
amb tots els noms que es van proposar per
l’escola, plantada d’un arbre i posada de
l’última pedra. A més hi va haver música
tocada per una petita orquestra de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes, ball de bas-
tons amb la colla santaeulalienca Trinxaires,
música amb en Noè Rivas i el “quartetto de
tres” i piscolabis a càrrec de l’Associació
d’Artesans del Vallès Oriental. També van
venir els gegants de Santa Eulàlia de Ronça-
na, que van presidir l’acte des del principi.
A la festa hi van assistir unes 500 persones
entre gent del poble, alcaldes i regidors dels
pobles veïns, personal docent i no docent
que treballa a l’escola, directors i directores
d’altres centres educatius i molts infants i
joves de totes les edats. L’escola va estar
plena de gent durant tot el matí que, a més,
va poder visitar totes les instal·lacions.

Santa Eulàlia de Ronçana  i Caldes
signen el conveni per les obres 
de Can Maspons

El CEIP La Sagrera es va
inaugurar a finals de
novembre

L’alcalde de Santa
Eulàlia, Enric Barbany,
i el de Caldes de
Montbui, Jordi Solé,
en el moment de
signar el conveni

Els Ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana
i Caldes de Montbui cooperaran en la urba-

nització del barri de Can Maspons, a Caldes.
Una part del barri correspon a Santa Eulàlia
i, per aquest motiu, els dos consistoris s’han
coordinat per poder executar el projecte
d’urbanització. El 19 de desembre, l’alcalde
de Santa Eulàlia, Enric Barbany i el de Caldes,
Jordi Solé van signar el conveni de col·labo-
ració per tirar endavant aquest projecte. La
urbanització tindrà un cost total de
4.776.770, 25 euros amb direcció d’obra
inclosa. Caldes n’aportarà 4,496.135 i Santa
Eulàlia 280.635. La part de Santa Eulàlia fa
referència a una quinzena d’habitatges, si-
tuats a Can Maspons, però que pertanyen a
la Font d’Abril. Els veïns pagaran un 75% del
cost mentre que l’Ajuntament es farà càrrec
del 25% restant. Actualment està en procés
d’adjudicació la realització de l’obra que es
preveu que començarà cap al mes de maig.
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Objectiu: la promoció econòmica
i l’ocupació

L’Ajuntament contribueix, en la mesura de les
seves possibilitats, a impulsar l’activitat
econòmica, la creació de riquesa i l’ocupació
al nostre poble. És un àmbit de la vida del
nostre poble molt important i més sensible
en un moment de recessió i crisi econòmica.
L’actuació municipal s’encamina, per una
banda, a contribuir a fer que els agents
econòmics privats puguin desenvolupar les
seves activitats en les millors condicions pos-
sibles i, per l’altra, des del sector públic, a
invertir més per prestar serveis als ciutadans.
L’Ajuntament, que des de fa un any disposa
d’una agent d’ocupació i desenvolupament
local, mira de treballar en tots els sectors
econòmics (primari, secundari i terciari).

Ocupació directa

L’Ajuntament, gràcies a la subvenció acon-
seguida dels plans d’ocupació de la Genera-
litat, va incorporar sis treballadors a finals
de l’any passat. Es tracta de dos peons a
jornada completa per al manteniment
d’espais públics i dues netejadores familiars,
un dinamitzador juvenil i un educador am-
biental a mitja jornada. A més, l’Ajuntament
generarà més ocupació directa aquest any,
a partir de nous serveis o amb la millora
d’altres que ja presta, amb la contractació
de cinc treballadors més. El Fons Estatal
d’Inversió Local i el programa d’inversions
per l’any 2009, a banda de millorar el poble,
contribuirà a generar ocupació i s’intentarà,
en la mesura que es pugui, que les empreses
de Santa Eulàlia, vinculades al sector de la
construcció, puguin dur a terme una part
important d’aquestes inversions.

El dipòsit d’Aigües
Ter-Llobregat, a Rosàs

Nova canonada d’aigua aprovada

L’Ajuntament i SOREA, concessionària del
Servei Municipal d’Aigua, han signat un
conveni per construir una canonada, en alta,
que connecti el dipòsit de Rosàs amb els
de la Xarxa Municipal de Santa Eulàlia. Con-
cretament, els que estan situats a Can Lluc
i Can Panedes. Fins ara, el dipòsit de Rosàs,
construït dins el projecte d’abastament
d’Aigües-Ter Llobregat que va finalitzar
l’estiu del 2006, només subministrava a
Bigues i Riells. La canonada que preveu
l’Ajuntament podrà proporcionar, quan sigui

Sectors econòmics
En el sector primari, dins del projecte Ronça-
na, Camp i Qualitat, l’Ajuntament i la Funda-
ció Universitària Martí l’Humà, han iniciat
unes trobades periòdiques amb pagesos i
ramaders del poble amb l’objectiu d’assegu-
rar i construir el futur del sector primari.

Per cinquè any consecutiu es desenvolupa
el Pla de Dinamització Comercial. Enguany,
conjuntament amb Ronçana Comerç Actiu
es treballarà, sobretot, en la promoció dels
propis comerços i en la fidelització de clients.
També en el sector serveis, l’Ajuntament
està realitzant, amb la Mancomunitat, el Pla
de Dinamització Turístic (amb la marca Vall
del Tenes, el Jardí del Vallès) que ha merescut
un interès explícit de la Generalitat de Cata-
lunya. L’objectiu és tenir una xarxa amb els
agents turístics locals per oferir propostes
conjuntes que permetin valoritzar el paisatge
i el patrimoni de la Vall del Tenes des d’un
punt de vista cultural i turístic. I tot, amb
criteri de sostenibilitat.

Finalment, s’ha començat una diagnosi com-
petitiva de les activitats econòmiques.
Aquest treball permetrà conèixer el posicio-
nament de les activitats, quines són les ne-
cessitats dels empresaris, quin és el perfil
de treballadors requerits i, alhora, ajudarà
a la formació i la inserció laboral.

necessari, aigua als barris de la zona alta
del poble. En una altra fase, la canonada
també es farà arribar al dipòsit de Puigdo-
mènech.



10

les
notícies

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana febrer de 2009

25

Les noves oficines
municipals es troben
a l’antic CAP, a la
Sagrera

www.santaeulaliaroncana.cat

L’Ajuntament amplia les oficines municipals
per oferir una millor atenció a la ciutadania
i per millorar les condicions dels treballadors
municipals. Un ús eficient dels edificis muni-
cipals disponibles permet garantir una am-
pliació dels serveis en els pròxims anys. És

Noves oficines municipals a la Sagrera

Després de diversos mesos de treball, l’Ajun-
tament va aprovar, el 29 de gener, la reno-
vació del Pla Local de Joventut per al trienni
2009-2011. Es tracta de la primera actualit-
zació d’aquesta iniciativa que es va posar
en marxa el 2005. El document inclou una
diagnosi de la realitat juvenil i recull les línies
d’actuacions per als pròxims tres anys. En
total, hi ha un seguit d’eixos d’actuació:
educació, accés al món del treball, accés a
l’habitatge, promoció de la salut i l’esport,

Nou pas per a la Biblioteca-Casa de Cultura

L’Ajuntament ja té damunt la taula el projecte
executiu de la futura Biblioteca – Casa de
Cultura. El projecte, que ha redactat l’estudi
d’arquitectura Nomen Associats, es va pre-
sentar el dimarts 3 de febrer a la Comissió
de Cultura. Abans d’iniciar el procés de lici-
tació i adjudicació de l’obra s’ha d’aprovar
en el ple extraordinari del 19 de febrer.
L’equipament es podria començar a construir
durant aquest any amb un termini d’execució,
aproximat, de 16 mesos. L’edifici, un dels
projectes emblemàtics d’aquest mandat,
s’aixecarà, a la Sagrera, al costat de l’actual
biblioteca, on hi ha la pista de terra. La nova
Biblioteca – Casa de Cultura tindrà dues
plantes, amb tres mòduls i formarà part de
la Xarxa de Biblioteques de la Diputació.
L’equipament també disposarà d’una sala
polivalent per a conferències i petits concerts.

Així serà la futura
Biblioteca-Casa de
Cultura L’Ajuntament actualitza el Pla Local de Joventut

cultura i oci, mobilitat i espai públic, interlo-
cució i execució, suport a l’associacionisme
i foment de la participació. Pel que fa a les
accions concretes, destaca la construcció i
organització del Casal de Joves, la promoció
d’habitatges de lloguer de protecció oficial
per a joves i la potenciació de l’ensenyament
i la intervenció socioeducativa. L’actualit-
zació del Pla Local de Joventut ha comptat
amb la col·laboració del Consell Comarcal.

amb aquesta finalitat que fa dos mesos i mig,
es va estrenar l’adequació que s’ha fet a
l’antic consultori de la Sagrera, uns 100 m2
al carrer Mestre Joan Batlle, davant de la
Biblioteca. Aquest espai acull una gran part
de l’àrea de Serveis Personals de l’Ajunta-
ment que formen els serveis d’Educació,
Serveis Socials, Esports, Salut Pública i Con-
sum i Barris i Relacions Ciutadanes i també
el Pla de Prevenció de Drogodependències
i el servei de Psicologia Sistèmica. Ara, hi
treballen nou tècnics i una administrativa.
L’horari d’atenció al públic d’aquestes ofici-
nes és dilluns, dimecres i dijous de les 9.30
h a les 13.30 h i els dijous de les 16 h a les
19 h. L’atenció telefònica va de dilluns a
divendres, de 9 h a 14 h i dimarts i dijous de
16 h a 19. El telèfon de contacte és el 93 844
76 03 i el fax, el 93 844 88 81.
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Aquest any, el calendari editat per l’Ajunta-
ment es titula Benvingut 2009 i la temàtica
que s’hi exposa són construccions que podem
trobar al nostre municipi, des del segle X fins
als nostres dies. L’Agrupació Fotogràfica de
Santa Eulàlia (AFSE) ha fet les instantànies.
Són imatges de molta qualitat que ens deixen
veure les característiques i particularitats de
cada construcció, amb detall. Els comentaris
que hi ha al peu de cada fotografia són de
l’historiador, Jaume Dantí. La presentació es
va fer el 12 de desembre a la Fàbrica. Com cada

Tres noves creus de Santa Eulàlia

El 8 de desembre, durant la passada Festa
Major d’Hivern, l’Ajuntament va entregar tres
noves Creus de Santa Eulàlia. En aquesta
segona edició, les distincions van ser per al
filòleg i exdirector de l’Escola de Segon En-
senyament La Vall del Tenes, Joan Ruiz i Ca-
lonja, el Casal Parroquial, i l’Associació de
Pares per a la Integració de Nens Discapacitats
a l’Escola Pública (APINDEP). Unes 200 per-
sones van assistir a l’acte de lliurament que
va acabar amb l’actuació del Cor de Noies de
l’Escola de Música Vall del Tenes. L’acord per
atorgar les Creus es va fer, per unanimitat, en
el Ple Municipal de finals de novembre. Amb
aquestes ja són 7 les persones i entitats de
Santa Eulàlia que han rebut aquest reconeixe-
ment que l’Ajuntament atorga a les persones

any, i aquest ja és el que en fa 46, l’Ajuntament
també ha publicat l’Anuari local on hi ha totes
les entitats del municipi amb les dades més
rellevants i una explicació de la seva activitat.
També hi apareix un resum de tots els plens
municipals, 300 dies de notícies, el moviment
demogràfic, la secció Cases que tenen història
dedicat a Can Barnils a càrrec d’en Xavier Ciu-
rans i Josep Claret i una entrevista a un perso-
natge important del nostre poble. Aquest any
ha estat Joan Cabot.  El Calendari i l’Anuari
s’han repartit gratuïtament a totes les cases.

El lliurament de les
Creus de Santa Eulàlia

es va fer a la Fàbrica

i les entitats santeulalienques que, per la seva
trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i
democràtics honoren el poble. És una manera
de distingir la tasca de qui ha dedicat el seu
temps a una contribució positiva i extraor-
dinària pel nostre poble.

S’edita el sisè Calendari municipal i surt l’Anuari 2008

Una vintena de
comerciants van

assistir a la presentació
d’aquest projecte el 13

de gener.

Nou projecte del Pep: 
un àlbum de cromos

El PEP (projecte educatiu de poble) segueix
rodant. I ho fa amb un projecte engrescador:
l’àlbum de cromos del poble anomenat Santa
Eulàlia de Ronçana: un poble, una gent.

Aquest projecte té com a objectiu principal
difondre la riquesa cultural de la població
tot reforçant el sentiment d’identitat i de
pertinença mitjançant la participació activa
tant dels ciutadans i ciutadanes de Santa
Eulàlia com del comerç local. El projecte
l’organitzen l’Ajuntament, el PEP i Ronçana
Comerç Actiu. L’àlbum de cromos recollirà
la història de la població a través de fotogra-
fies (algunes d’elles inèdites), i les explica-
cions dels diversos fets i esdeveniments que
al llarg del temps han format part de la
història del municipi. El 13 de gener es va fer
la presentació d’aquesta inciativa a una vin-

tena de comerciants locals després d’haver
fet una convocatòria general.

Els estan¡bleiments i empreses que desitgin
participar en el projecte poden posar-se en
contacte amb l’Àrea de Serveis Personal de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia al telèfon 93
844 76 03 (Elena Garcia) on se’ls facilitarà
tota la informació necessària per poder fer
la reserva.
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És en moments de dificultat econòmica quan l’enginy, la imaginació
del governant ha de ser més activa que mai. Els ciutadans han de
veure com l’administració local enfoca la crisi de manera efectiva
per pal·liar els seus efectes. Està bé que en el pressupost d’enguany
la partida d’acció social hagi augmentat considerablement, però
ara cal posar en pràctica mesures que ajudin a superar la recessió
i pensar sobretot en els més necessitats, aquells que tenen menys
possibilitats de superar aquest període tan negre que ja hem
encetat. Si nosaltres tinguéssim la responsabilitat de governar
crearíem una partida pressupostària per tal de destinar una línia
d’ajuts a les necessitats primàries de les famílies amb menys
recursos, convertint els ajuts en microcrèdits familiars amb una
part a fons perdut. Atorgaríem ajuts a la gent gran per rehabilitació
dels habitatges i adequació de la llar. No haguéssim apujat un 9%
l’IBI a les famílies (en cinc anys, des de l’inici del govern d’Ind-ERC
i PSC l’increment és ja del 40%, quan en els darrers quatre anys de
govern de CiU l’IBI només es va apujar per sota del 2%). Sabríem
negociar amb els nostres proveïdors obtenint un estalvi entre el 15
i el 20% de les seves factures, amb el compromís de pagar-los en
90 dies enlloc de que hagin d’esperar més d’un any a cobrar, com
passa ara en alguns cassos. I donaríem feina als comerciants del
poble. Els diners de l’Ajuntament (diners de tots), es quedarien a
Santa Eulàlia, crearien riquesa aquí, no al poble veí, com va passar
en el sopar de Nadal de l’Ajuntament que inexplicablement aquest
any es va celebrar en un restaurant de Bigues, prescindint dels
magnífics locals del nostre municipi perfectament preparats per
aquest tipus de celebracions. ¿Com es pot justificar aquesta manca
de sensibilitat precisament en moments de recessió econòmica?

L’economia marca, sempre, el batec de l’optimisme. I la psicologia
general dóna sentit, al rumb de l’economia. Per això, després d’anys de
creixement (un creixement potser desmesurat, potser depredador) ara
ens trobem socialment ensopits, lleument perplexos: ens havíem acos-
tumat a viure com si el creixement pugués ser constant.

Doncs no, no podem abocar el futur del nostres fills i filles a un daltabaix
que no es mereixen. No és lícit de viure l’economia com a un exercici
constant d’especulació: diferenciem, doncs, el valor de les coses de la
seva cotització.

Per això, Independents-ERC estem treballant des de l’Ajuntament per
crear les bases perquè l’economia del nostre poble, la seva projecció,
es basi en els seus valors, en la capacitat de les persones, i no pas en
una fugissera cotització del que podem arribar a ser, fent una mena
d’hipòtesi especulativa, ben falsa.

El pressupost municipal per l'any 2009 aposta per la despesa social i
la reducció de les despeses corrents i de funcionament, però sense
perdre de vista les necessitats del poble: invertirem més de quatre
milions d'euros en obres i construcció d'equipaments. I mantenim, i
millorem els serveis dels que gaudim: escola bressol, bus municipal,
programació cultural, ajuts a les entitats, etc.

A més, i aprofitant el Fons Estatal d’inversió Local de més d’un milió d’euros
(1.142. 990 euros) s’han aprovat 16 projectes que es centren en la vialitat,
l’estalvi energètic, els esports, els equipaments i el medi ambient. Aquest
fons no resol l’endèmica lacra del mal finançament dels municipis, però
hem d’aprofitar eficientment la injecció econòmica que suposa donant
serveis a la població i feina a la indústria local. Així ho farem.

L’administració dels béns públics exigeix una anàlisi constant de les
possibilitats reals de cada ens local i d’una apropiada projecció de les
necessitats i mancances. Afinant en l’anàlisi i sent escrupolosos en la
despesa contribuirem en fer més tènue la crisi que, efectivament, pateix
el nostre món occidental.

Ha quedat sobradament demostrat que la crisi que estem patint actualment és
una conseqüència més del capitalisme neoliberal en què estem immersos. Els
poders econòmics, especuladors, depredadors i despietats, amb la seva cobdícia
ens ha dut a un model de societat, amb una doctrina indesitjable, on impera
l’individualisme i el consumisme irresponsable, i on l’egoisme personal està per
sobre de qualsevol iniciativa comunitària i associativa.

No hem d’escoltar el que ens diuen, ells són els responsables de la situació, i
no val a dir que les famílies i les empreses estan massa endeutades. Ells tenien
el deure de controlar els riscos i no ho van fer.

I ara, quan tot el sistema ha entrat en fallida, els diners públics, els de tots els
ciutadans i ciutadanes, han de rescabalar la situació.  Els seus “voceros”
amenacen amb la fractura social, les empreses desapareixen per falta de finança-
ment,  augmenta l’atur, i els medis de comunicació, totalment controlats, ens
bombardegen pinzellant un panorama desolador, provocant la por generalitzada,
que finalment ha dut als governs, no els queda més remei, a injectar diners
públics per tractar de salvar la situació. Una situació creada per la cobdícia
neocon, que no en quedi cap dubte, i no pas per les petites i mitjanes empreses,
ni per la gent, que a la fi, es la que més necessita els diners, que no arriben.

Els socialistes venim dient i treballem perquè el model financer es modifiqui i
s’encamini a un model on prevalgui la iniciativa privada, on quedin establerts
els mecanismes de control públic indispensables, que aportin la seguretat i la
confiança en el sistema que, malauradament, ara ens està mancant.

Segur que ens en sortirem, però ha d’ésser amb l’esforç de tothom. Les nostres
institucions superiors han encetat un seguit de mesures que han de apaivagar
i millorar la situació.

A nosaltres ens toca el món local, el que està més a prop de les persones que
pateixen, que estan aturades i assetjades econòmicament, que tenen perill de
desnonament, i no reben els ajuts que necessiten.

Ara és quan més es troba a faltar la millora del finançament local, ara és quan
necessitem més transferències econòmiques de la Generalitat i de l’Estat. Ara
és el moment d’exigir-ho. El món local necessita més recursos per a l’ajut directe
a les famílies que ho necessiten i si això no s’entén i no s’actua amb celeritat,
quedarem emmanillats i restarem molt limitats per donar la cobertura mínima
indispensable a les famílies més desafavorides de Santa Eulàlia.
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Com a conclusió genèrica de l’actual crisis, podríem dir que els bancs per ambició
de negoci han donat crèdits amb condicions inexplicables i amb els guanys han
fet inversions hipotecàries que han resultat fallides. Ara per aconseguir la
liquidesa necessària per afrontar els seus pagaments exigeixen als clients el
retor dels préstecs. Com a conseqüència d’això han bloquejat la financiació
indiscriminadament deixant a moltes empreses obligades a tancar per manca
de finançament.

Des del setembre del 2006 que es coneixen les primeres intervencions del Banc
d’Espanya a la banca privada i durant tot el 2007, entre tant el PP exigia al govern
que prengués mesures per la forta crisis que venia, el govern socialista, va estar
acusant al PP de catastrofista i mentider.

El març del 2008 els socialistes revaliden el govern mantenint el discurs de que
el sistema financer Espanyol és el més segur del món, i quan ja no poden perquè
fins i tot la gent analfabeta coneix la realitat, aquest govern que es diu defensor
de la veritat, es veu obligat a canviar-lo i acaba dient que Espanya trigarà un any
mes que la resta de països a sortir d’aquesta crisis.

Tot el que el Sr. Pizarro economista del PP va pronosticar s’està acomplint, mentre
el Sr. Solbes ministre d’economia, contínuament desmenteix el que ha dit dies
avanç canviant els seus improvisats pronòstics, i aquest Sr. Solbes era l’encarregat
de donar-li al Sr. Zapatero un curs intensiu de dues tardes perquè el President
aprengués tot el que necessitava saber d’economia per conduir el país.

El PSOE d’en González va deixar Espanya saturada d’atur i el PP va remuntar la
situació posant Espanya dintre d’uns del països punters d’Europa.

Sabem que aquesta crisis es mundial, però també sabem que retornat el govern
als socialistes estem tornant a tenir famílies senceres a l’atur, situació que
comporta molts problemes socials entre ells la delinqüència i la inseguretat
ciutadana.

En la campanya electoral de les darreres municipals del 2007, quan el govern
socialista deia que la nostra salut econòmica era millor que mai i la millor del
món, jo vaig dir que el govern Zapatero deixaria el país pitjor que el va deixar
el Govern González. Ja estem com el govern González el va deixar i encara no
hem acabat la caiguda.

És casualitat? És que tots estem equivocats excepte els socialistes? Algú creu
realment que el govern Zapatero ens traurà de la crisis?

El temps ens dirà que no.
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