www.santaeulaliaroncana.cat

24

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana octubre de 2008

El curs escolar arrenca amb
l’estrena del CEIP La Sagrera

Segona escola bressol
pàg. 4

L’Ajuntament ha urbanitzat un tram del
camí de Salve Regina per millorar i ordenar
la mobilitat al voltant del centre docent
El 15 de setembre uns 250 alumnes i una vintena de
mestres van iniciar el curs a la nova escola de Santa Eulàlia,
situada al barri de la Sagrera. El centre docent va poder
començar amb normalitat tot i que, fins el 29 de setembre,
els treballadors de l’empresa constructora no van acabar
el gimnàs i els vestidors. Actualment, doncs, l’escola ja
funciona amb tots els espais a la disposició dels infants i
dels mestres. La nova escola, anomenada CEIP La Sagrera,
té una superfície útil d’uns 3000 m2 i ha costat al Departament d’Educació uns 4 milions d’euros. Disposa de tots
els espais per una escola de dues línies. Equip directiu,
claustre de mestres, Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) i Ajuntament col-laboren conjuntament per anar
construint, entre tots, l’espai que acull a una part important
d’alumnes del nostre municipi. L’Ajuntament, a més
d’urbanitzar el carrer Salve Regina i ordenar tota la mobilitat
de l’entorn de l’escola, va treure a concurs una plaça de
conserge que ja va començar a treballar el 25 d’agost.
També ha fet la neteja d’impacte, ha traslladat i muntat el
mobiliari que estava en el magatzem municipal, ha ampliat
l’horari de la psicòloga municipal i ha proveït l’escola
d’elements necessaris pels serveis higiènics. La Comunitat
Educativa i el Departament d’Educació han decidit que la
inauguració de l’Escola es farà el diumenge 23 de novembre, entre les 11 del matí i la 1 del migdia.

El col·lector de La Vall
acabat
pàg.4

El bus urbà gratuït
per als avis
pàg. 9

Campanya de civisme
pàg. 11

L’entrada i
sortida
d’alumnes al
CEIP La
Sagrera
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les festes Santa Eulàlia surt al
carrer per la Festa Major

El pregó va aplegar
molt públic davant
l’Ajuntament

Un any més, la Festa Major d’Estiu, a finals
de juliol, va comptar amb molta participació
per part de la gent del poble. Des de l’aplec
de Sant Simple i fins el ball de fi de festa, els
veïns van tornar a sortir al carrer per celebrar
aquest dies tan especials. Santa Eulàlia de
Ronçana es va omplir d’actes per a totes les
edats i amb la música com a protagonista.
Entre els actes destacats hi va haver les nits
a la plaça de l’Ajuntament i el Sopar dels
Colors, que aquesta vegada es va fer per
primer cop a la Plaça de l’Ajuntament. La
colla dels Grocs va ser la guanyadora de la
13a edició d’aquest Joc.

11 de Setembre:
esport i cultura

Les celebracions, després de les vacances
d’estiu, es van reprendre l’11 de setembre.
Al matí la Mancomunitat de la Vall del Tenes
va organitzar el 1/4 de Marató de la Vall del
Tenes que va finalitzar a les instal·lacions
municipals Pinedes Castellet. I al migdia es
va celebrar l’acte institucional a la plaça Onze
de Setembre. L’alcalde, Enric Barbany, va
llegir un manifest consensuat entre tots els
grups polítics i més d’una vintena d’entitats
van fer la seva ofrena floral al monument de
la plaça. El programa també va incloure una
ballada de sardanes i un refrigeri.

El paisatge sobre rodes

La bicicletada per conèixer el patrimoni de
Santa Eulàlia i contra el canvi climàtic del 28
de setembre va reunir unes 170 persones,
sobretot, famílies amb infants. Els participants van seguir les explicacions de l’historiador Jaume Dantí, fent un passejada pel
patrimoni paisatgístic del poble. L’activitat
va començar a Sant Simple, va continuar per
quatre paratges naturals i va finalitzar a la
Fàbrica amb un refrigeri.

L’ofrena floral al
monument de l’11 de
setembre va reunir
més d’una vintena
d’entitats

Santa Eulàlia va
celebrar les Jornades
Europees de
Patrimoni el 28 de
setembre

Regidories

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

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

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

Serveis Municipals, Cultura i Festes (*)
Jordi Sala – Dilluns de 17 a 18 h
Educació i Comunicació (*)
Anna Arnella – Dijous de 17 a 19 h
Obres, activitats i habitatge (*)
Santi Martí – Dimarts de 17 a 18 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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l’editorial
Aquest mes de setembre hem viscut un moment històric al nostre poble: l’inici de la segona escola
d’educació infantil i primària, el CEIP la Sagrera. És un fet de molta transcendència, especialment
pels infants, però també per les famílies, pels mestres i per tot el poble. Mai com ara hi havia hagut
a Santa Eulàlia dues escoles d’infantil i primària.
La nova escola és un equipament modern i complet, que compta amb uns espais funcionals dels
quals la gent n’està molt satisfeta: les aules, els vestíbuls, la cuina, el menjador, la sala polivalent,
etc. Permeteu-me que comparteixi amb vosaltres el goig que he viscut els primers dies d’escola
en veure la felicitat i l’alegria que traspuava en els infants i també en l’equip educatiu i en les mares
i els pares.
Ara les dues escoles tenen una mida més humana, amb no tants alumnes ni mestres, i això permet
que tota l’activitat escolar es pugui desenvolupar amb millors condicions i de manera més agradable.
Tothom n’ha d’estar ben content, perquè els infants es mereixen que els adults els cuidem i els
oferim allò que els convé per a créixer i educar-se de manera saludable i lliure.
Tal com prevèiem, l’entrada en funcionament de la segona escola ha aportat també altres millores
al nostre poble: acostar l’escola a les famílies, donar més vida al nucli de la Sagrera o reduir el
trànsit al municipi, sobretot a les hores punta a la carretera del Rieral.
El CEIP la Sagrera forma part del pla d’equipaments que l’Ajuntament tira endavant. Un altre, el
CAP, ja va entrar en funcionament el juliol passat. Ara està en plena construcció la segona escola
bressol municipal al Rieral, s’està acabant de redactar el projecte de la nova biblioteca-casa de
cultura i s’estant preparant els projectes del casal de joves i del segon pavelló poliesportiu.
Aquests equipaments que impulsem tots plegats han de servir a les persones que vivim a Santa
Eulàlia i a les que hi viuran en el futur.
Enric Barbany i Bages
Alcalde

Increment contingut del rebut de l’aigua
El ple de 25 de setembre va aprovar per
unanimitat de tots els grups els nous preus
de l’aigua que seran aplicables des de l’1
d’octubre. Des de la darrera revisió han transcorregut 18 mesos en els que l’IPC ha pujat
un 6,2% mentre que la tarifa aprovada per
a consums inferiors a 45 m3 trimestrals, que
és el del 77% dels rebuts, ho fa en un 5,5%.
SOREA, la concessionària del servei, proposava inicialment un increment del 7.85%. Els
serveis tècnics municipals van proposar alguns canvis en la gestió del servei que van

permetre contenir la pujada sol·licitada. Malgrat això, l’increment de costos de personal,
la forta pujada del tipus d’interès, la implantació del telèfon 902 250 370 d’atenció al
client i l’obligatorietat de realitzar neteges
anuals de l’interior de tots els dipòsits municipals d’aigua, feina necessària l’actualització de las tarifes.
Les noves tarifes de l’aigua mantenen els
quatre trams per fomentar l’estalvi i inclouen
l’aplicació de la tarifa social, bonificada en
un 60%, i la de famílies nombroses.

la nota
El nombre d’habitants continua creixent. Santa Eulàlia tenia 6.669 habitants el dia
1 de gener d’aquest any, segons dades del Departament d’Estadística de la Diputació
de Barcelona. Aquest departament s’encarrega de la gestió informatitzada del padró
municipal d’habitants i la darrera revisió, que es fa cada any, data de fa 10 mesos.
El Ple de l’Ajuntament del 25 de setembre va aprovar la revisió d’aquest padró.
3
3
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Les
notícies

Comença la construcció de la
segona escola bressol
Les obres de la segona escola bressol municipal han començat el setembre. Els treballs
es van adjudicar al juliol a l’empresa Bosch
Pascual Construcciones, de Sant Cugat del
Vallès, per un import d’1,3 milions d’euros.
Està previst que els treballs de construcció
i equipament acabin l’estiu que ve perquè
estigui a punt per a l’inici del pròxim curs
escolar. La segona llar d’infants de Santa
Eulàlia tindrà una capacitat de 94 places. El
nou equipament permetrà cobrir la demanda
de places de Santa Eulàlia durant els propers
anys. L’Ajuntament ha demanat una subvenció a la Generalitat per ajudar a finançar el
cost del nou centre que es construeix amb
criteris d’ecoeficiència i sostenibiltat.

Les obres de la
segona escola
bressol, al Rieral

El col·lector de la Vall ja funciona
El col·lector de la Vall, una infraestructura
de gran transcendència per a Santa Eulàlia,
ja ha entrat en funcionament. És una canonada en alta que recull les aigües residuals
de diversos barris de la banda de ponent del
municipi. El traçat del col·lector, d’uns quatre
quilòmetres i mig, passa pels barris dels
Lledoners, La Vall, Font d’Abril, Pinedes del
Castellet amb ramals Font de Sant Joan i el
Camí de la Serra. Amb ell es soluciona
l’abocament a petits torrents de les aigües
residuals de més de 1.600 veïns del poble
que finalment es filtraven al subsòl. El Col·lector de la Vall permet transportar uns
2.000 metres cúbics d’aigua diaris fins a la
depuradora de Santa Eulàlia.

El col·lector de la Vall
recull les aigües
residuals dels barris
de ponent

4

S’urbanitza el camí Salve Regina

La urbanització d’aquest tram ha ordenat el trànsit a
l’entorn del CEIP La Sagrera

La urbanització del camí de Salve Regina, en
el tram comprès entre els carrer Can Brunomestre i Farigola, va acabar al setembre. Es
tracta d’un vial molt important perquè absorbeix bona part del trànsit que hi ha a la zona
després de la posada en marxa del CEIP La
Sagrera. Les obres s’han fet en un temps
rècord. Es van iniciar a finals de juny i a mig
setembre, els treballs ja estaven pràcticament acabats. El retard per part de la Generalitat en la construcció del mur que hi ha al
costat del carrer va fer que els últims detalls
de la urbanització s’haguessin d’acabar durant la segona quinzena de setembre. Ara
només falta l’enjardinament i arbrat i la retirada dels pals de telèfon i electricitat per les
companyies subministradores.
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Finalitza la urbanització
del carrer del Mig

Les
notícies

Ja estan pràcticament acabades les obres
d’urbanització del carrer del Mig, al barri del
Rieral. Les obres en aquest punt han servit
per estructurar i ordenar l’accés als habitatges que hi ha a banda i banda del carrer i
millorar la vialitat per a les persones. Els
treballs han inclòs les instal·lacions d’aigua,
clavegueram, telefonia i enllumenat públic
soterrats. Tal com estava previst, la urbanització ha durat tres mesos. Les obres costaran al voltant de 234.000 euros.

El carrer del Mig es
troba al Rieral

Nova obra de connexió entre barris
El camí de can Figueretes, del carrer doctor
Fleming a Pinedes Castellet, i el camí antic
de Granollers, que connecta can Juli amb can
Barnils i can Sabater, es pavimentaran en
breu. El cost aproximat d’aquest doble projecte serà de 120.000 euros. La Generalitat
ha atorgat una subvenció de 60.000 euros
dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a fer aquestes obres
Les obres del camí de can Figueretes s’aprofitaran per preparar la connexió del barri de
Pinedes del Castellet a la xarxa d’aigua potable
municipal, doncs ara es subministra des de
la xarxa de Lliçà d’Amunt amb una pressió
baixa. Com a complement d’aquestes obres
també està previst dotar d’aigua corrent municipal al carrer doctor Fleming que actualment
s’abasteix de captacions subterrànies.

Nou pou d’aigua potable
a can Magre

El camí antic de Granollers, prop de can Barnils

municipal de l’Ametlla. Amb l’entrada en funcionament del nou pou s’assegura el subministrament d’aquest barris.

L’Ajuntament ha ampliat fins a quatre el nombre de pous d’aigua potable que hi ha al costat
del polígon industrial Can Magre. El nou pou,
de 160 metres de profunditat, farà incrementar
el volum de captacions pròpies i així reduir la
compra d’aigua a Aigües Ter-Llobregat abaratint el cost global del subministrament municipal. Per a poder distribuir aquest nou cabal
a la xarxa municipal s’està equipant el dipòsit
de Can Magre amb una nova estació de bombament que permetrà proporcionar aigua als
barris de llevant de Santa Eulàlia, concretament als de La Campinya, Sant Isidre, Can
Font, Can Juli i Can Torras. Aquest barris fins
ara rebien el subministrament a través del
dipòsit de Turons del Vallès que proveeix
d’aigua al dipòsit de Can Juli ambdós al terme

L’Ajuntament ja
disposa de quatre
pous a can Magre
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La campanya de reforç de residus
acaba amb bons resultats
Els hàbits dels usuaris de la recollida porta a porta
segueixen pel bon camí. La campanya de reforç
encetada al juliol i que va acabar a l’octubre, ha
permès constatar que hi ha un bon nivell de conscienciació i ganes de millorar. D’això ens sentim
molt satisfets i aprofitem per agrair l’alt grau de
participació. De les dades obtingudes, cal remarcarne dues: en primer lloc, el percentatge de veïns que
treuen la bossa que toca correctament de les fraccions que es recullen a la porta de cada llar. El
percentatge de la Fracció Orgànica és del 68%; el
de la Fracció Inorgànica, del 62%; el de l’esporga,
del 78% i, finalment, el de paper i cartró del 91%
(veure quadre adjunt); en segon lloc, els impropis
– que és la matèria que no hauria d’anar a la fracció
orgànica- ha baixat. El millor resultat d’impropis
que teníem abans de la campanya era de 2,45 %.
Finalitzada la campanya, el nivell d’impropis és de
1,53 %. Uns resultats espectaculars de millora que,
sense cap mena de dubte, indiquen una voluntat
molt ferma de participar i millorar per part dels
usuaris.
La campanya de reforç també ha servir per controlar
el funcionament del servei que es presta per part
de l’empresa concessionària anomenada Ecosenda
i facilitar informacions als ciutadans a banda del
control i la informació dels comerços.

Control a l’empresa concessionària
Aquest ha estat un punt molt important de la campanya ja que ens ha permès valorar l’eficiència del

Valoració del grau de participacció del sistema
de recollida selectiva
Fracció de
paper i cartró:

9
91

Fracció
d’esporga:

22
78

Fracció inorgànica
(FIRM):
Fracció Orgànica
(FORM):
&

38
62
32

0
% Gent que no ho fa correctament

68
50
100
% Gent que ho fa correctament

sistema de recollida i fer millores. Moltes de les
actuacions que es derivaran de l’anàlisi de les dades
obtingudes no són perceptibles pel ciutadà. No
obstant, una de les actuacions s’ha traduït en un
canvi d’horaris de recollida selectiva de residus a
la zona 3 i als comerços. Altrament, s’han detectat
deficiències a la recollida dels nuclis de població
disseminats i, per tant, l’Ajuntament vol remarcar
que vetllarà pel compliment del servei.

Informació dels ciutadans
A partir de les dades obtingudes amb el seguiment
dels hàbits dels usuaris, s’ha pogut informar a les
persones que no ho feien bé. Per altra banda, també
s’ha incentivat a les persones que ho feien bé i se’ls
ha regalat paquets bosses compostables.

Control i informació dels comerços
El seguiment de les activitats comercials s’ha fet
molt més personalitzat, especialment, a aquells
comerços que es consideren grans generadors.
D’aquests, també s’ha detectat que la gran majoria
mostren especial sensibilitat per la gestió dels seus
residus i se’ls ha facilitat fundes compostables per
als cubells de matèria orgànica perquè puguin valorar-ne el resultat. Cal remarcar que un 81% dels
grans generadors que s’han visitat separen correctament els seus residus.

Conclusions
La resposta de la població i els comerços ha estat
positiva i s’ha detectat un grau d’implicació excellent. A més, s’ha corroborat un interès per millorar.
La raó d’aquest èxit, sens dubte, rau en la conscienciació que, poc a poc, amb un gran esforç informatiu,
ha anat arribant a tothom i cada dia engresca a més
gent. Ara, però, cal que fem el proper pas endavant.
Vista la bona acollida de la campanya i la participació
assolida, ens sentim en l’obligació d’exigir la participació aquelles persones que encara no ho fan bé.
Per tant, es procedirà a informar, conscienciar i, en
darrera instància, sancionar, aplicant l’ordenança
municipal de residus vigent, a aquelles persones
que, amb la seva deixadesa, malmeten part de
l’esforç que fa la gent cívica del nostre municipi.

Nou servei de préstec de saques d’esporga
L’Àrea de Serveis Ambientals prestarà saques a aquelles persones que vulguin treure esporga i no vulguin
comprar la saca. La durada del préstec és d’un mes. Quan la saca estigui plena, s’ha de trucar al telèfon
93 840 23 30 per acordar el dia de recollida. La saca s’ha de deixar a la vorera davant de casa un cop estigui
plena i l’hagin de passar a recollir. Els únics residus que s’hi poden llençar són restes vegetals. No obstant,
cal remarcar que no s’hi poden dipositar troncs gruixuts, terra o runa. És responsabilitat de l’usuari tenir
cura de la saca i retornar-la en bon estat el dia de la finalització del préstec. Els interessats en aquest servei
s’han de dirigir a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 11 a 14 h o els dimarts i dijous de 16 a
17 h. També tenen l’opció de demanar-les els divendres de 15 a 22 h a les oficines del Centre Cívic La Fàbrica.
Per sol·licitar-les cal portar una fotocòpia del DNI.
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La població escolar de Santa Eulàlia
supera els 1.200 alumnes

el tema

Santa Eulàlia ha començat el curs amb més
de 1.200 alumnes i més de 100 professors.
A l’escola bressol L’Alzina hi ha 107 alumnes
i 16 educadores, al CEIP Ronçana hi ha 415
alumnes i 31 mestres, al CEIP La Sagrera 251
i 21 mestres i a l’IES La Vall del Tenes 435
alumnes i 43 professors.
Tant al CEIP Ronçana com al CEIP La Sagrera,
les activitats extraescolars organitzades per
l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del CEIP
Ronçana, l’Associació de Familiars d’Alumnes
(AFA) del CEIP La Sagrera i l’Ajuntament van
començar a l’octubre. L’IES La Vall del Tenes
ja és el segon curs que imparteix el Curs de
Formació de gestió administrativa i comerç
amb un total de 36 alumnes en total (22 al
primer curs i 14 al segon). A més, amb alumnes de 4t d’ESO que fan el Projecte Nou
Tenes, s’iniciaran experiències laborals a
diferents empreses, entitats i comerços del
municipi durant 10 hores setmanals amb un
conveni signat entre el Departament d’Educació, l’Ajuntament i l’institut.

Un dels patis de
l’Escola Ronçana

A l’escola bressol municipal l’Alzina aquest
curs s’ha iniciat amb la contractació d’una
educadora més a jornada completa que donarà suport a les educadores de diferents
aules.

L’Escola Bressol
l’Alzina té 107 infants

L’Ajuntament col·labora en un projecte de l’institut

També ha arrencat amb un nou espai cedit
per l’Ajuntament l’Escola de Música de la
Vall del Tenes. Aquest espai, que ha cedit
l’Ajuntament, és la planta baixa de la casa
del mestre ubicada al recinte del CEIP Ronçana. Fins ara, l’escola compartia l’aula de
música amb el CEIP Ronçana i feia servir uns
espais de la primera planta de la casa del
mestre. Aquest curs també se’ls ha cedit la
planta baixa, on s’han fet els serveis higiènics
nous i s’ha pintat l’entrada.

La Mancomunitat contracta una psicòloga sistèmica
A partir del mes d’octubre, a iniciativa de la Junta de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i dels professionals
dels Serveis Socials dels diferents municipis, cada 15 dies vindrà a Santa Eulàlia de Ronçana (a l’IES La Vall
del Tenes) una psicòloga amb formació i experiència en l’àmbit de les famílies per poder atendre, donar
resposta i ajudar les persones que demanen ajut i sol·liciten eines per poder gestionar els conflictes amb
els seus fills i filles. Aquestes persones o famílies vindran derivades des dels Serveis Socials de cada municipi
en coordinació amb els diferents professionals que treballen en l’àmbit de l’educació i l’acció social.
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La Biblioteca – Casa de Cultura
ja té avantprojecte
L’Ajuntament té damunt la taula l’avantprojecte de la Biblioteca–Casa de Cultura que
s’ha de fer al barri de la Sagrera. L’empresa
Nomen Associats, que va guanyar el concurs

Santa Eulàlia presenta
suggeriments al Pla Territorial
La Comissió Delegada de Govern del 25 de
juliol va aprovar la presentació de suggeriments durant el període de consulta pública
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB). Aquests suggeriments són el resultat
dels treballs fets pels serveis tècnics municipals, el govern, els grups polítics i de les
reunions que s’han fet amb els propis redactors del PTMB. L’objectiu ha estat fer propostes per millorar el pla, que té molta importància perquè ha de marcar les directrius del
futur desenvolupament del territori. L’Ajuntament valora molt positivament que per pri-

Horari d’activitats gimnàs Pinedes Castellet
INICI FINAL DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
9:15 10:15 MANTENI- MANTENI- MANTENI- MANTENI- MANTENIMENT
MENT
MENT
MENT
MENT
MANTENI10:15 11:15 MANTENIMENT
MENT

11:30 13:00
15:15 16:15 AERÓBIC

AERÓBIC AERÓBIC AERÓBIC

BREAK
DANCE
19:00 20:00 AERÓBIC TONIFI- STEPS TONIFI- MANTENICACIÓ
CACIÓ
MENT
20:00 21:00 AERÓBIC TONIFI- STEPS MANTENI- MANTENICACIÓ
MENT
MENT
CORRECMANTENI21:00 22:00 AERÓBIC
TIVA
MENT

17:15 19:00

Activitats de Baixa Intensitat

Activitats de Mitja Intensitat

Activitats D’alta Intensitat

Activitats Especials
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mera vegada a la història aquesta regió metropolitana tingui un pla amb criteris de
desenvolupament sostenible. Bona part del
suggeriments de Santa Eulàlia parlen de la
mobilitat. El més destacat és que l’avantprojecte recull, per primera vegada, l’accés directe a la C-17 que s’ha treballat en els últims
anys des del poble. En els suggeriments,
l’Ajuntament hi reforça la proposta del Pla
perquè entén que cobreix els objectius que
es tenien marcats. D’altra banda, el consistori
valora positivament que el pla no prevegi el
Quart Cinturó que passava pel nostre poble.
I pel que fa a l’anomenada Ronda del Vallès
l’Ajuntament demana que si es projecta ha
de respondre a necessitats reals de mobilitat
sostenible, ha de ser una via vallesana (no
transnacional) i ha de passar per on hi hagi
les concentracions urbanes. Sobre l’autovia
del Tenes el consistori proposa que es faci
un desdoblament a partir de la mateixa C-17.

Creixement i espais oberts
CORRECTIVA
TAEWKONDO
NENS

10:30 11:30

d’idees que va impulsar la Diputació de Barcelona, ja ha fet arribat la documentació al
consistori. Els tècnics municipals estan estudiant els plànols per introduir-hi propostes
en els pròximes setmanes. El setembre, els
plànols també es van presentar a la comissió
de Cultura. L’objectiu és aprovar el projecte
executiu a finals d’aquest mateix any i licitarlo durant el primer trimestre del 2009. L’equipament es construirà al costat de l’actual
biblioteca, a la pista de terra que hi ha a sota
que fins al juny també funcionava com a
aparcament del CAP. La futura Biblioteca–
Casa de Cultura tindrà dues plantes, amb
tres mòduls i s’afegirà a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb
tots els serveis que s’hi inclouen. Tal com es
descrivia en el pla funcional de fa un any,
l’edifici també disposarà d’una sala auditori
per a conferències i petits concerts.

Pel que fa al creixement de població que
proposa l’avantprojecte del Pla Territorial
Metropolità, l’Ajuntament està d’acord en el
creixement moderat previst, si bé s’ha fet
arribar a la Generalitat un suggeriment per
corregir la base de càlcul que s’havia fet
sobre el nucli urbà actual. En el capítol
d’espais oberts Santa Eulàlia demana que
el pla tingui en compte, com a espais de
protecció especial, el bosc de can Brustenga
i la costa de can Magre i que els espais de
protecció preventiva estiguin d’acord amb
el POUM que s’està elaborant.
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L’Ajuntament disposa
de la primera tècnica d’Esports
La regidoria d’Esports compta, per primera
vegada, amb una tècnica en aquesta matèria.
El procés de selecció es va fer al juliol i
l’escollida va ser la santeulalienca Carol Galanó, que va començar a treballar a primers
de setembre. Galanó és llicenciada en INEF i
havia treballat anteriorment en un club poliesportiu de Barcelona amb responsabilitats
tècniques i de gestió. Entre les principals
tasques que haurà de desenvolupar a l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament hi ha la promoció

les
notícies

La tècnica d’Esports, Carol Galanó, a l’Ajuntament

de l’esport per a totes les edats i la millora
del pavelló poliesportiu actual, a banda de
treballar per a la construcció del segon.

Santa Eulàlia celebra la Setmana
de la Mobilitat Sostenible
Santa Eulàlia va commemorar la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura entre el
29 de setembre i el 5 d’octubre. Durant
aquests dies el bus urbà municipal va ser
gratuït per a tots els viatgers. El diumenge
28 de setembre van tenir lloc dues activitats:
una passejada amb bicicleta i viatges pels
quatre pobles de la Vall del Tenes amb autobusos antics. La bicicletada a més de reivindicar el paisatge en el marc de les Jornades
Europees de Patrimoni, servia per conscienciar sobre el canvi climàtic. De fet, durant la
pedalada, en la qual hi van participar 170
persones, es va calcular que s’havien estalviat gairebé 137 quilos de CO2. D’altra banda,
entre les 10 del matí i les 2 de la tarda,
l’Associació per a la Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA) va portar quatre
busos antics que van fer diversos recorreguts

Passatgers en un dels
quatre busos antics,
el 28 de setembre

per la Vall del Tenes, entre Lliçà de Vall i
Bigues i Riells. L’objectiu, com en el cas de
la pedalada, era fomentar l’ús del transport
alternatiu al vehicle privat. Unes 300 persones van utilitzar aquest servei gratuït. Aquesta va ser la segona vegada que s’organitzava
aquesta activitat durant la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura.

Les sol·licituds de les
targes es poden fer a
l’Ajuntament

El bus urbà és gratuït per als majors de 65 anys
Com a punt i final a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, l’Ajuntament ha implantat
la gratuïtat del bus urbà per als majors de 65
anys. Des del 5 d’octubre, tots els jubilats
empadronats a Santa Eulàlia poden utilitzar,
de franc, el servei. A cada persona que ho
sol·licita se li lliura una targeta T-10 Social,
amb 10 viatges, que una vegada esgotada es
pot reemplaçar per una de nova. La gratuïtat
del bus urbà per a la gent gran era una de les
propostes que recollia el Pla d’Acció Municipal
(PAM) d’aquest mandat. La mesura ha entrat
en vigor quan el transport urbà de Santa Eulàlia de Ronçana compleix el quart aniversari.
L’Ajuntament espera que, a partir d’ara, amb
la implantació de la gratuïtat el nombre
d’usuaris majors de 65 anys augmenti.
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Les zones d’esbarjo se seguiran renovant

les
notícies

L’Ajuntament continuarà el projecte d’actualització dels parcs infantils de Santa Eulàlia
que ha posat en marxa aquest any. L’últim
mobiliari infantil que s’ha renovat es troba
al recinte municipal de Pinedes del Castellet.
El parc és molt semblant al que es va instal·lar
a la plaça de l’Ajuntament. L’estructura és
majoritàriament de fusta, tot i que també
disposa d’elements de plàstic, corda i acer
inoxidable.

El parc infantil de la
Fàbrica, un dels que
hi ha a Santa Eulàlia

El parc del CAP té un jardí de plantes medicinals
Els usuaris del CAP, tant a l’entrada com a
la sortida, poden gaudir del parc que l’Ajuntament ha adequat al costat de l’ambulatori.
El parc disposa d’un jardí de plantes aromàti-

Plantes al jardí
del CAP

ques i remeieres en el que es poden trobar
una trentena d’herbes, arbusts, mates i arbres. Les plantes estan distribuïdes en diferents zones. Al racó humit, per exemple, hi
ha cues de cavall o equisets. Al de les tisanes
digestives i els condiments s’hi ha plantat
marialluïsa, menta i altres espècies culinàries
molt utilitzades com l’alfàbrega o l’orenga.
Finalment, al tercer racó, dedicat a les plantes
aromàtiques i medicinals, s’hi poden trobar
plantes remeieres com la valeriana, la tarongina, la flor de saüc, l’herba de Sant Joan o
l’espígol. Al parc, a més, hi ha dos arbres
representatius de la vegetació mediterrània:
l’alzina i l’olivera.
El parc ha de servir per donar a conèixer
aquestes plantes entre la població en general
i els infants en particular. De fet, ja s’han
realitzat diverses visites guiades.

Tres zones d’aparcament per al CAP
L’Ajuntament ha
adequat tres
aparcaments de
vehicles prop del CAP

Uns altres espais que també ha adequat
l’Ajuntament a l’entorn del CAP són els tres

aparcaments per a vehicles. Dos d’aquests
es troben al davant mateix del centre mèdic
mentre que el tercer aparcament s’ha previst
al llarg del carrer Mare de Déu del Carme.
Aquest vial s’ha fet d’un únic sentit de circulació i els vehicles hi poden estacionar en
bateria. Els aparcaments que ha impulsat el
consistori volen facilitar la mobilitat i l’accés
amb vehicle a l’entorn del CAP. Totes aquestes zones d’aparcament estan funcionant
molt bé diàriament. No s’hi observa cap problema ja que hi ha suficient espai perquè
tant els usuaris com els professionals del
CAP puguin aparcar.
D’altra banda, per millorar la seguretat dels
vianants també s’han pavimentat les voreres
que envolten l’aparcament per la part de dalt
del CAP.
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Santa Eulàlia coopera amb el Congo
El nostre poble fa cinc anys que col·labora
amb un projecte de cooperació al Congo. Es
tracta d’ajudes a un hospital, especialitzat
en traumatologia, que es troba a la capital
congolesa, Kinshasa. En aquest centre mèdic
hi treballen 150 persones que, fonamentalment, es dediquen a l’ortopèdia i els implants. L’hospital disposa d’un taller per a
la construcció d’aparells a mida per als casos
que s’atenen. La finalitat és ajudar les persones amb discapacitat física i millorar la

les
notícies

seva qualitat de vida. El centre mèdic, a més,
disposa d’un restaurant en el que treballen
33 persones discapacitades. El Fons de Solidaritat de l’Ajuntament hi ha aportat durant
aquests anys 11.500 euros que han servit
per construir una sala de l’hospital, diversos
lavabos, crear una unitat de treball agrícola
i de jardineria per a persones discapacitades
físiques, ajudar famílies amb discapacitats
i adquirir material destinat a la fabricació
d’aparells ortopèdics.

L’actualització del Pla Local de Joventut, endavant
Una cinquantena persones, sobretot joves,
dinamitzats per l’entitat Índic, especialitzada
en processos participatius, ha començat el
debat de les principals línies d’actuació del
futur Pla Local de Joventut, previst per al
quadrienni 2009-2012. La posada en comú
d’idees va tenir lloc el 2 d’octubre durant el
Fòrum Jove que es va organitzar a la Fàbrica.
A la trobada es va presentar una diagnosi
sobre la realitat juvenil de Santa Eulàlia que
s’havia elaborat a partir d’una anàlisi estadística i de debats, tallers i entrevistes en
què havien participat joves, tècnics municipals i representants polítics. Durant el Fòrum
es va presentar un informatiu, en clau
d’humor, que van realitzar joves del poble
sobre quina consideren que és la Santa

El Fòrum Jove del 2
d’octubre va aplegar
una cinquantena de
persones

Eulàlia que desitgen. El Punt Jove de Santa
Eulàlia, amb la col·laboració de Canal SET,
va elaborar aquest reportatge.

En marxa la campanya de civisme
En el marc del procés participatiu Ser-Cívic i
després de gaudir durant el mes de juliol de
l’exposició per promoure el civisme Gràcies.
Fem un bon equip, la Regidoria de Relacions
Ciutadanes ha engegat una nova iniciativa
per conèixer l’opinió dels ciutadans. L’Ajuntament vol que tots els veïns i veïnes puguin
donar la seva percepció i valoració sobre la
convivència mitjançant una enquesta oberta
a tothom. Els ciutadans poden emplenar
aquesta enquesta i lliurar-la a l’Ajuntament,
al centre cívic la Fàbrica, a la Biblioteca, al
Punt d’informació Juvenil, o bé la poden baixar
del web de l’Ajuntament. En aquest darrer
cas han d’emplenar l’enquesta i enviar-la des
d’un correu electrònic. Amb tota la informació
rebuda, l’Àrea de Relacions Ciutadanes vol
realitzar unes taules rodones que consistiran
en l’anàlisi i debat de la informació recollida.
La finalitat d’aquest procés és redactar un
esborrany d’ordenança cívica que serà deba-

tut pels ciutadans que hi vulguin participar o
fer les seves aportacions. Aquesta ordenança
vol establir un marc de relacions que expressi
i potenciï l’àmbit essencial de relacions humanes
que és el poble. L’ordenança acabarà establint
drets i deures dels ciutadans en el marc de les
relacions entre la població, i també expressarà el compromís de
l’Ajuntament en el compliment de les competències que li pertoquen.
El que es pretén aconseguir és un poble on tothom pugui gaudir de la
relació amb la resta de
persones amb respecte i
dignitat.

Les enquestes es
poden dipositar en
aquestes bústies
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a debat

El finançament de Catalunya
INDEPENDENTS
de Ronçana

A voltes amb el finançament estem cada dia
pitjor. Les previsions de l’Estatut no sembla
que es compliran tot i el compromís del president Rodríguez Zapatero de donar suport
allò que el Parlament aprovés. Ja sabem que
aquest president no passarà pas a la història
per haver estat un home de paraula. Catalunya
no en té prou amb un millor finançament,
necessita el que és just, el que li pertoca.
L’any 2005 el nostre país tenia un dèficit fiscal
amb l’estat espanyol de 19.177 milions
d’euros, o el que és el mateix, 2.704 euros
per cada ciutadà del principat. Sense diners
no hi ha poder econòmic, ni polític tampoc.
Catalunya és terra d’acollida, sempre ho ha
estat, i en pocs anys hem passat d’aquell
mític som sis milions a ser-ne quasi set i mig,
sobretot per causa de l’immigració. Això vol
dir més necessitats pel ciutadà, més compromisos per atendre i més serveis a donar. Però
sense els diners necessaris no es poden donar
serveis, ni atendre els compromisos ni molt
menys cobrir les necessitats de tothom. Aquí
no ens podem plantejar que les escoles tinguin un ordinador per alumne, ni que la sanitat
pública assumeixi el cost de les ulleres dels
nostres fills, ni que determinades operacions
siguin de franc. No, a Catalunya no, a d’altres
comunitats que reben el nostre ajut solidari
sí que s’ho poden permetre, però Catalunya
no. És evident que alguna cosa falla, i si des
del govern de la Generalitat no es defensen
dignament i amb contundència els interessos
del país, malament anirem. L’objectiu compartit és el d’aconseguir allò que és just per
Catalunya i no haurien de privar altres interessos, ni polítics ni de partit, que ens fessin
oblidar aquesta fita. La incògnita és saber
fins a quin punt està disposat a arribar el
govern tripartit de José Montilla quan s’hagi
d’enfrontar seriosament amb el govern central, que tot arribarà. ¿Serà més important
defensar els interessos de Catalunya que
salvar la cara de Rodríguez Zapatero? ¿Tots
els consellers socialistes, Castells inclòs, faran
costat a Montilla davant la possibilitat d’un
mal acord per Catalunya? ¿Quin paper hi jugaran ERC i IC? Encara som a temps que les
coses vagin per bon camí, que és el que necessitem. La Història, en majúscula, jutjarà
tothom. La llàstima és que en la qüestió del
finançament, un mal acord el patirem tots per
molt temps, per més que la Història el condemni.

Últimament s’està parlant dia sí i dia també
de la necessitat d’un nou model de finançament per a Catalunya. Finançament que estableix l’Estatut d’Autonomia que és una llei
vigent que cal respectar.
El Parlament de Catalunya va aprovar per
àmplia majoria la resolució que dona suport
al Govern en la negociació i fixava un cop més
la posició que s’ha de defensar, que no es
altre que la que marca l’Estatut de Catalunya.
Dos raons fonamenten la base de negociació
“La manca de recursos de la Generalitat” i la
“Disfunció creada per l’anterior model”, que
establia els mecanismes d’anivellament i solidaritat, que malauradament penalitzen les
comunitats que més contribueixen fiscalment.
Aquest model acordat l’any 2001, per CIU i
PP, ha estat un fracàs, ja que no contempla
mecanismes de revisió ni d’actualització, no
estableix proporcionalitat entre increment
d’ingressos i necessitats dels ciutadans, ni
tampoc contempla l’anivellament just entre
comunitats, els que més contribueixen menys
diners reben i les que menys aporten, són les
que se’n beneficien.
Parlar de finançament, entre d’altres coses
vol dir que els nivells essencials de l’estat
del benestar (educació, salut, polítiques socials) es puguin mantenir i millorar. Vol dir
infrastructures, política econòmica i industrial, per seguir fent de Catalunya un país
capdavanter.
Sabem que aquesta no serà una negociació
fàcil, però estem segurs de que ens en sortirem i aconseguirem un finançament millor
que l’actual. El PSC és un partit responsable
i de govern, i com a tal està al servei del poble
de Catalunya i dels seus interessos, que no
són altres que els dels set milions i mig de
persones que hi vivim.
El proper any 2009, quan els pressupostos
de l’Estat siguin aprovats, 4.626 milions
d’Euros es destinaran al ferrocarrils, a carreteres, a ports i aeroports, i a reduir els pagaments dels usuaris en les autopistes de peatge del nostre país. Mai a Catalunya, s’havia
invertit tant en infrastructures.
Per acabar, només una dada significativa:
l’any 2003, pressupost aprovat amb els vots
del PP i CiU: 2.556M€; pressupost 2009, a
punt d’aprovar per els socialistes: 4.626M€.
Demolidor oi?

Canvis en el Porta a porta a la Zona 3
Als barris de Puigdomènech, Can Feu i Torre del Gos, Can Marquès, Can Sabater,
Can Paiàs, Sant Cristòfol, Can Font, Can Juli, Sant Isidre, la Campinya i el Bonaire.
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Si finançar és aportar els recursos financers
necessaris per garantir el funcionament,
qualsevol mancança, qualsevol insuficiència
de recursos és, sens dubte, un acte d’injustícia. En aquest sentit, la negociació que, de
fa mesos, s’està duent a terme entre l’estat
I les comunitats autònomes resulta bàsica
perquè la població catalana, tota la població
catalana, pugui constatar la relació entre
Estat i Generalitat com un fet just. Això no
és així perquè el dèficit fiscal de Catalunya
va superar els 13.800 milions d'euros anuals
de mitjana entre 2002 i 2005, una quantitat
equivalent al 9% del PIB. Així ho estableix
l'informe que ha preparat la comissió de
tretze experts a petició del conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells. Això significa
que, del total dels ingressos que Catalunya
va aportar a l'estat espanyol, el 32,8% no
va tornar. No cal ser independentista, doncs,
per veure com la depredació que l’Estat fa
dels diners generats aquí es reparetixen de
manera poc productiva per a tots nosaltres
i que no hi ha manera de reequilibrar aquesta
relació si no és des del control sobirà dels
recursos que el nostre país genera.
De fet, amb l’Estatut aquest model tan injust
no va canviar: des de l’Estat es fixen les
necessitats de despesa de les Comunitats
autònomes, que es financen amb els tributs
cedits i la participació en impostos estatals.
I el fons de suficiència serveix d’ajustament
a l’alça o a la baixa.
I els ajuntaments? L’administració local encara pateix amb més profunditat aquesta
injustícia, ofegats per la impossibilitat de
rebre els diners que calen per oferir els serveis que la ciutadania justament exigeix:
més recursos per fer més escoles bressol,
més biblioteques, més serveis socials, etc.
Abandonats financerament, la crisi econòmica que estem vivint, ha provocat que els
Ajuntaments pateixin una manca d’ingressos
que ha empitjorat encara més l’estat de les
seves arques.
Independents- ERC som un grup exigent i
no permetrem, de cap manera, que aquestes
dificultats evidents retallin l’augment de
qualitat de vida de tota la gent del poble.
Amb optimisme i audàcia.

Calendari Grans Generadors

