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El CAP de Santa Eulàlia obre
les portes

Sarau de primavera
pàg. 2

L’Ajuntament ha condicionat
els accessos, l’aparcament i el parc
del costat del centre
El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Santa Eulàlia es
va posar en marxa el dilluns 16 de juny. Substitueix el
consultori mèdic que funcionava a la Sagrera des del
setembre de 2004. Es tracta del primer centre mèdic
de la història de Santa Eulàlia de Ronçana concebut
per atendre la salut dels pacients. Com fins ara, però
en un espai més ampli, modern i adequat, el centre
disposa de tres metges de família, una pediatra, quatre
infermeres i quatre administratives. El CAP, que forma
part de l’ABS de la Vall del Tenes, es va inaugurar l’11
de juliol, amb l’assistència de la consellera de Salut,
Marina Geli. Al costat del CAP, l’Ajuntament ha adequat
un parc, que disposa d’un jardí de plantes aromàtiques
i remeieres. El consistori també ha condicionat l’accés
al centre i tres zones d’aparcaments per a vehicles.

S’urbanitzen
dos carrers més
pàg. 6

Segona escola bressol
pàg. 8

La deixalleria s’amplia
pàg. 10

Marina Geli i Enric Barbany en el moment de descobrir la placa
commemorativa de la inauguració.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2008

23

www.santaeulaliaroncana.cat

les festes

Sarau a la plaça

Les alumnes de dansa
del ventre de la Fàbrica van ballar durant el
Sarau de Primavera

La primera edició del Sarau de Primavera va
superar totes les expectatives i es va convertir en un èxit de públic i de participació. El
dissabte 24 de maig, des de primera hora
del matí i fins a la matinada, l’activitat va ser
constant a la plaça de l’Ajuntament. Entre
d’altres activitats, hi va haver mercat de
comerciants, paradetes d’entitats, propostes
per al públic infantil, exhibicions de trabucaires i llenyataires, porronada, arrossada,
karaoke, danses amb els bastoners Trinxaires
i amb el taller de Dansa del Ventre de la
Fàbrica, sopar i un concert, amb ball inclòs,
per acabar el dia. La iniciativa d’organitzar
el Sarau de Primavera, que tindrà continuïtat
en els propers anys, va sorgir d’un grup de
joves del poble. Hi van col·laborar activament
l’Associació Ronçana Comerç Actiu, l’Ajuntament i un bon nombre d’entitats. L’objectiu
és organitzar una proposta lúdica i cultural
per a totes les edats.

La jornada d’actes del
24 de maig va ser seguida per molta gent

Gràcies. Fem un bon equip
La Fàbrica ha acollit fins el 20 de juliol
l’exposició Gràcies. Fem un bon equip. Es
tracta d’una mostra itinerant, que impulsa
la Diputació, pensada per promoure el civisme entre la ciutadania. L’exposició tracta 5
àmbits diferents: neteja i sostenibilitat, soroll, espais de convivència, tinença d’animals
i mobilitat. A més, presenta el treball que la
Diputació de Barcelona duu a terme en l’àmbit del civisme.

Un dels cartells de la
mostra sobre civisme
que impulsa la Diputació de Barcelona

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
El Sarau de Primavera va omplir la plaça a finals de maig. Centenars de persones vam viure
un gran sarau tota el dia. S’hi respirava quelcom d’especial. Una colla de joves havien tingut
una idea mesos abans, la van madurar i després la van compartir amb altres persones, amb
les entitats, amb l’Ajuntament, amb tot un poble. I el poble s’hi va implicar i en va gaudir.
Quina sort tenim a Santa Eulàlia de tantes iniciatives com aquesta, que sorgeixen de la creativitat,
il·lusió i esforç de moltes persones i entitats i que ens beneficien a tots. Seria llarguíssima la llista
d’associacions i entitats de tot tipus que treballen en el nostre poble. Enguany tenim present
d’una manera especial el Casal, que celebra els seus 75 anys d’història. Encara seria més llarga
la llista de propostes diverses que se’ns ofereixen durant tot l’any: passejades, excursions, sortides,
espectacles, teatre, cinema, música, balls, exposicions, esports, xerrades, àpats, festes ...
Molts de vosaltres hi participeu. Els que encara no heu trobat l’oportunitat espero que trobeu
la iniciativa que us vagi bé i, si no existeix, potser la voldreu crear. Vosaltres, amb les vostres
creacions, doneu vida al nostre poble i l’empenyeu a anar endavant. Aquests dies tenim
l’oportunitat de celebrar-ho amb les festes de carrer, de barris i la nostra Festa Major.
Bona festa, bon estiu.
Enric Barbany i Bages
Alcalde

Santa Eulàlia surt de la fase d’excepcionalitat 2
Per fi, les pluges de maig i juny van fer augmentar les reserves dels embassaments i
aqüífers que ens abasteixen i vam sortir de
la situació de sequera greu. Ara que hem
après com hem de fer les coses per tenir un
menor consum no podem, però, abaixar la
guàrdia. Hem de mirar de conservar tant com
podem l’aigua embassada en previsió de
futures mancances que només l’impresvisible temps atmosfèric pot solucionar o agreujar. És el moment de reconèixer públicament

el civisme, la comprensió i el compliment
amb el qual les persones del poble han suportat les exigències i esforços de les mesures dictades. L’Ajuntament seguirà treballant
per millorar l’abastament del nostre poble,
en quantitat i qualitat, per garantir la suficiència dels recursos. Ara mateix hi ha programada la construcció d’un nou pou municipal, aprofitant una subvenció de l’Agència
Catalana de l’Aigua i, a més, s’està negociant
la incorporació a la xarxa municipal de diferents pous privats. Des de l’Ajuntament es
vol repetir de nou la crida a evitar qualsevol
consum no necessari i a continuar considerant vàlides les recomanacions que, sobre
l’estalvi d’aigua, s’han vingut donant els
últims mesos.

la nota
Els Serveis Socials han signat un conveni amb una empresa especialitzada per
potenciar el parc municipal d’ajudes tècniques. Les ajudes tècniques, incloses
dins l’Atenció Domiciliària que impulsa l’Ajuntament, aporten aparells com cadires
de rodes, crosses, llits articulats o caminadors que s’ofereixen als veïns. El servei
consisteix en proporcionar a les persones amb manca d’autonomia, un material
que millori la seva qualitat de vida.
3
3
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Les
notícies

Els projectes per al riu Tenes i el seu entorn
A partir del conveni signat amb l’Ajuntament,
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té la
responsabilitat de redactar i executar els
projectes de correcció hidrològica al riu Tenes
per millorar la seguretat dels barris del seu
entorn. Fins al moment, els treballs que ha
realitzat no han avançat com es voldria i el
seu desenvolupament no és prou satisfactori
per la comissió de seguiment formada per
veïns i Ajuntament.
Durant el desenvolupament dels treballs
s’han fet evidents informacions importants
que cal que l’ACA tingui en compte a l’hora
de redactar els projectes: així, la capacitat
de la bassa de laminació és inferior a la inicialment estimada i també hi ha una primera

Ajuntament i veïns volen millorar la redacció
dels projectes del riu

aproximació als metres quadrats afectats
d’una vintena de parcel·les urbanes. A més,
es té més present el tipus d’arranjament en
les zones urbanes, l’impacte en el riu i les
conclusions de la Planificació d’Espais Fluvials que està realitzant l’ACA.
Amb tot plegat, la comissió de seguiment dels
treballs ha demanat a l’ACA que elabori la
solució assumible que assoleixi un nivell de
seguretat adequat i, alhora, comporti el menor
impacte posible en les propietats privades i
l’entorn fluvial. D’altra banda també s’ha exigit
a l’ACA diligència i claredat en els treballs.
Davant la importància del projecte i de les
dificultats per a la seva implantació s’ha
demanat, des de l’Ajuntament, una reunió
amb el màxim responsable de l’ACA, el seu
director, per assegurar que l’ACA exerceixi
la seva competència i responsabilitat amb
la màxima cura, qualitat i servei.
L’Ajuntament considera que tot el poble de
Santa Eulàlia de Ronçana està fent un esforç
considerable, que té una oportunitat per
millorar aquest problema que s’arrossega
des de fa dècades i que l’aprofitarem bé si
tothom hi aporta el millor.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona
La Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana ha sotmès a consulta pública
l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità
de Barcelona fins a finals d’aquest mes de
juliol. Aquest pla, que tindrà efectes en
aquesta regió, a la nostra comarca i al nostre
poble, pretén ser el planejament territorial
fins l’any 2026 i s’estructura en tres parts:
els sistemes oberts (camps de conreu, boscos, rius i torrents ...), els assentaments
urbans i les infraestructures de mobilitat
(carreteres i vies de tren).
Pel que fa als sistemes oberts, el pla estableix
zones amb diferents nivells de protecció
sobre els que, des del nostre municipi, convindrà demanar alguns canvis. Quant als
assentaments urbans, el pla proposa un
creixement moderat per al nostre poble
(màxim d’un 30% respecte al nucli urbà actual) que sembla estar d’acord amb el POUM
que està en procés d’elaboració.
Finalment, en l’apartat de mobilitat, el pla
esmenta la seva aposta pel transport col·lectiu que convindrà assegurar que es concreta

4

en els programes i, pel que fa a infraestructures, preveu l’accés a la C17 que aquests
darrers anys hem treballat i demanat des de
Santa Eulàlia (també convindrà vetllar per
la seva concreció). El pla no preveu l’eix del
Tenes i tampoc preveu el IV Cinturó que
passava pel nostre poble, però sí que proposa un traçat per l’anomenada Ronda del Vallès que passa en sentit est-oest just per sota
la cruïlla de Lliçà d’Amunt i can Marquès. Els
redactors afirmen que no és una proposta
tancada i requereix estudis de mobilitat per
la qual cosa cal vetllar per la idoneïtat i la
traça de la via. També proposa un desdoblament de la C17, que es concreta en l’autovia
del Tenes i proposa un traçat per l’Ametlla,
Canovelles, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.
El pla té altres aspectes que, qui hi estigui
interessat, pot consultar a l’adreça www.
gencat.net/ptop o a l’Ajuntament.
L’Ajuntament està estudiant l’avantprojecte
per presentar els suggeriments i les aportacions que contribueixin a fer un pla ben adequat per Santa Eulàlia de Ronçana i també
per la resta del territori.
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Es cedeixen espais al CEB Ronçana
i el CP Santa Eulàlia

La nova temporada començarà amb aquesta renovació
de vestidors

Les
notícies

L’Ajuntament ha cedit dos espais a dues de
les entitats esportives que més utilitzen el
pavelló: el Club Patí Santa Eulàlia i el Club
Escola de Bàsquet Ronçana. Es tracta de dos
camerinos que es troben al costat de la secretaria. L’Àrea d’Esports ha adequat aquests
espais. Per això, s’hi ha col·locat una taula
plegable a la paret, s’ha cobert el plat de
dutxa i el lavabo, i s’hi ha instal·lat una prestatgeria.

Un dels espais cedits
per la regidoria
d’Esports

Els vestidors antics del camp de
futbol es reformen
Si la temporada passada es va iniciar amb
la instal·lació de la gespa artificial, aquesta
acaba amb la reforma dels vestidors antics
del camp de futbol. Són els vestidors que es
troben al costat del camí de la Rovira. Feia
molts anys que no s’hi havia actuat i els
treballs, que han costat uns 12.000 euros,
han consistit en repavimentar el sòl dels
vestidors, enrajolar les parets i canviar les
dutxes, substituint les aixetes per polsadors
que faciliten l’estalvi d’aigua.

Sense degotalls
Durant el mes de juny es van reparar les filtracions d’aigua
que, feia mesos, patia la teulada del pavelló poliesportiu. Les
obres, que es van fer en un dia, han servit per fixar els baixants
que uneixen el sostre amb els embornals que evacuen l’aigua.
Alguns baixants i embornals estaven descargolats a diferent
alçada, fet que provocava les filtracions d’aigua. Les pluges
de maig i juny també van provocar que es filtrés aigua per
algunes finestres del pavelló. Per això, paral·lelament, s’han
substituït diversos vidres.
El pavelló poliesportiu patia filtracions d’aigua quan plovia

Les campiones del CEB, a
l’Ajuntament
El sènior femení del Club Escola de Bàsquet
Ronçana va oferir el trofeu de campiones de
Lliga 2007-2008 a l’Ajuntament. Acompanyades de tècnics i directius de l’entitat, les
jugadores verdiblanques van repetir
l’experiència d’un any abans. De fet, es tracta
de la segona victòria consecutiva que aconseguia el sènior femení en el campionat territorial de Tercera Categoria. L’acte es va
celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament,
el 17 de juny.

La recepció al sènior femení es va fer a la sala de plens

5
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el tema

Unes acaben, d’altres comencen
Durant els últims tres mesos s’han
finalitzat les obres d’urbanització
del carrer Pompeu Fabra que es van
inaugurar el 18 de maig. També
s’han acabat les obres d’arranjament de la plaça del davant del CAP
i els aparcaments i voreres al seu
voltant. Cal subratllar que l’aranjament de la plaça ha comportat l’enjardinament d’uns parterres amb
plantes aromàtiques i medicinals que
serviran per a donar-les a conèixer.

La urbanització del
carrer Pompeu Fabra
es va inaugurar a mig
maig

S’urbanitzen dos carrers més
A primers de juny es van iniciar les obres
d’urbanització del carrer del Mig i del camí
de Salve Regina. Ambdues han de resoldre
el precari estat en què es trobaven dos carrers urbans centrals del poble, encara sense
pavimentar i amb alguns serveis bàsics deficients. Al carrer del Mig calia estructurar i
ordenar l’accés als nombrosos habitatges
que s’hi apleguen, millorant la vialitat per a
les persones. El camí de Salve Regina necessitava asfaltar-se per poder absorbir, en
bones condicions, l’increment de trànsit que
suposarà l’entrada en funcionament de la
nova escola de primària al barri de La Sagrera. Més enllà de les molèsties que inevitablement totes les obres ocasionen principalment al veïns d’aquests carrers, esperem
que al setembre tant ells com la resta de
veïns de Santa Eulàlia puguem gaudir-ne en
perfectes condicions per a la nostra mobilitat.

Les obres al carrer del
Mig es van iniciar a
finals de juny

6

El carrer Moreres, a la Sagrera.

Es reparen nous trams de carrers
Tal com preveu el pressupost municipal
2008, ja s’ha fet la primera millora de vials
d’aquest exercici. Els obres han consistit en
tapar forats i reparar trams de carrer en mal
estat. En total s’han fet una vintena d’actuacions a diversos barris del poble. L’arranjament d’aquests vials s’ha combinat amb la
instal·lació de 5 plataformes elevades, per
evitar els excessos de velocitat. Per exemple,
al camí del Gual, a la zona de la Riereta, i al
carrer Font de Sant Cristòfol. A més, amb
l’objectiu d’anar canviant els resalts de
cautxú per plataformes elevades, s’han canviat els dos que hi havia al carrer Girona i el
de la carretera de Caldes, a la Font d’Abril.
En total s’han invertit uns 60.000 euros.
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Continua el pla de renovació
d’enllumenat
L’Ajuntament ha substituït les làmpades del
barri de Bosc del Forn, al Rieral. En total se
n’han canviat 108. L’actuació, que es va fer
al maig, ha costat prop de 24.000 euros.
Com en altres casos a can Mallorca, can Juli
o can Marquès, l’objectiu que persegueix la
regidoria de Serveis Municipals ha estat
triple. D’una banda, disminuir la contaminació lumínica, buscar una major eficiència
energètica i, finalment, aconseguir un estalvi
energètic superior al 30% amb la substitució
de les bombetes de mercuri per les de vapor
de sodi. D’altra banda, en les últimes setmanes, l’Ajuntament també ha dotat d’enllumenat públic una de les poques zones urbanes
de Santa Eulàlia que encara no en disposava.
Es tracta del carrer Moreres, a la Sagrera. La
brigada d’Obres hi ha instal·lat 5 fanals. La
inversió ha estat d’uns 2.000 euros.

el tema

Un dels trams de
carrer reparats, a Mas
Vendrell.
La sala d’espera,
a la central de Policia

L’Ajuntament millora
les oficines de la policia
L’atenció ciutadana a la central de policia
del Rieral s’ha millorat. L’Ajuntament ha habilitat un espai com a sala d’espera, a
l’entrada de les instal·lacions. Aquestes obres
permeten més discreció i més intimitat, tant
als usuaris com als mateixos policies i administratius. A la millora de l’atenció ciutadana
s’hi ha d’afegir una nova emissora per al cos
i la contractació d’un nou efectiu. Amb aquesta incorporació, la plantilla de la Policia Local
de Santa Eulàlia disposa ara d’un sergent,
un caporal, onze agents i dos administratives.

Es presenta el primer Pla d’Acció Municipal (PAM)
L’equip de Govern ha redactat, per primera vegada, un Pla d’Acció
Municipal (PAM), que es va presentar el 23 de maig a la Fàbrica.
El PAM inclou els projectes i iniciatives per als propers tres anys.
A més, durant l’acte es va fer una revisió del que ja s’havia fet
durant el primer any de govern i el que queda de 2008. La sessió
va consistir en explicar als assistents un resum de les 174 accions
previstes per a tot el mandat, fins el 2011, i es va posar èmfasi en
les més importants: la nova escola bressol al Barri del Rieral, la
construcció de la Biblioteca-Casa de Cultura, el nou pavelló esportiu, la pavimentació i urbanització de carrers o la posada en
funcionament del CAP i de la segona escola. La presentació es va
fer mitjançant una projecció audiovisual amb les accions més
importants de cada regidoria. Els responsables de cada cartera
El PAM es va presentar el 23 de maig a la Fàbrica va anar explicant les accions previstes dins les seves àrees.

7
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les
notícies

El projecte de la segona escola
bressol, aprovat
El ple del 15 de maig va aprovar, per unanimitat, el projecte constructiu de la segona
escola bressol municipal, que es farà al Rie-

La segona escola
Bressol Municipal
s’aixecarà en
aquests terrenys del
Rieral

ral. Serà una construcció bioclimàtica, ecoeficient i sostenible. La llar d’infants es construirà amb materials naturals. Tindrà una
superfície aproximada d’uns 700 m2 en una
sola planta i estarà ubicada darrera els pisos
de la Sala. Un pati de forma ovalada constituirà l’espai central de l’escola, a l’entorn
del qual hi haurà les aules. La coberta serà
enjardinada, disposarà de plaques solars i
la calefacció i aigua calenta funcionaran amb
biomassa o bé amb restes de poda. També
es recolliran les aigües pluvials i s’aprofitaran
les aigües residuals. La segona llar d’infants
podrà atendre un màxim de 94 nens i nenes
des dels pocs mesos fins els 3 anys. El cost
de l’obra està previst que sigui d’1,4 milions
d’euros. L’objectiu és que el centre obri les
portes d’aquí a dos cursos, el setembre del
2009.

Pas endavant per a la nova
Biblioteca-Casa de Cultura
La Diputació de Barcelona ha escollit l’empresa “Nomen associats” perquè redacti
l’avantprojecte de la futura Biblioteca-Casa
de Cultura que s’ha de fer a la Sagrera, al
costat de l’actual. Aquest estudi d’arquitectura és el guanyador del concurs d’idees que
va convocar l’oficina Tècnica de l’ens provincial i al qual s’hi van presentar una vintena
de projectes. L’objectiu és tenir l’avantprojecte
abans d’acabar el juliol perquè en els mesos
posteriors, Santa Eulàlia de Ronçana hi pugui
fer les aportacions i modificacions oportunes
i disposar del projecte executiu abans
d’acabar l’any. La nova biblioteca tindrà dues
plantes, amb tres mòduls i formarà part de
la Xarxa de Biblioteques de la Diputació.
L’equipament també disposarà d’una sala
auditori per a conferències i petits concerts.

Aquest pati acollirà la
nova biblioteca de
Santa Eulàlia

8

Una de les aules de P3 del CEIP Santa Eulàlia

Lliurament d’una primera part del
CEIP Santa Eulàlia
El 30 de juny, al migdia, es va formalitzar
l’acta d’ocupació de la part d’Educació Infantil del CEIP Santa Eulàlia. Hi van assistir
representants de GISA, del Departament
d’Educació, els Serveis Tècnics Municipals,
l’equip directiu i el regidor de Serveis Municipals, Jordi Sala. Des d’aleshores, l’equip
directiu del centre ja disposa de les claus
per poder accedir a les 6 aules d’Educació
Infantil, al menjador i a la cuina. Encara hi
ha alguns detalls per acabar però aquest
espai ja s’ha ocupat, s’ha netejat i s’ha començat a muntar el mobiliari de cara a setembre. L’Ajuntament també s’ha encarregat
de fer la neteja d’impacte, el trasllat del
mobiliari i la connexió de les escomeses de
llum i aigua. El lliurament de la segona fase,
que és la resta d’edifici, està previst que es
faci a principis de setembre.
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L’Ajuntament elabora un índex de
satisfacció del comerç local
L’Ajuntament fa quatre anys va apostar per
engegar un procés decidit per la dinamització
del comerç del nostre poble com a activitat
fonamental per generar riquesa, crear llocs
de treball, oferir serveis als ciutadans i fer
poble . Després de més de tres anys de dur
a terme accions de dinamització i més de
dos anys de la creació de l’associació Ronçana Comerç Actiu, és convenient fer un balanç
d’aquesta primera etapa. Per això, l’Àrea de
Promoció Econòmica està realitzant una avaluació de les accions desenvolupades i del
grau de satisfacció que tenen la ciutadania
i els comerciants.

es determinaran nous reptes i propostes
d’actuació per a la millora del comerç.

les
notícies

Per a dur a terme l’estudi l’Ajuntament
compta amb la col·laboració de la Fundació
Universitària Martí l’Humà i en el treball de
camp hi participen també alumnes de batxillerat de l’IES la Vall del Tenes.

Una de les enquestes
a peu de carrer,
a la Sagrera

El treball consisteix en la realització de 400
enquestes a les persones, 250 al carrer i 150
per telèfon. I, per altra banda, 60 entrevistes
als comerciants del nostre poble. Totes les
dades obtingudes es processaran i se
n’obtindran conclusions, a partir de les quals

El Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
El 1995, la Mancomunitat va posar en
marxa el Servei d'Ocupació de la Vall
del Tenes (SOVT). El SOVT està dirigit
a empreses i sol·licitants de feina i
s’ofereix als municipis de Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana
i Bigues i Riells. La seu d’aquest servei
es troba al carrer doctor Bonet, de Lliçà

Es millorarà la cobertura
de telefonia mòbil
Al nostre poble, en part per la seva orografia,
la cobertura de telefonia mòbil és escassa.
El Govern Municipal vol millorar la cobertura
ubicant les antenes als indrets més adients
tant per preservar el paisatge com per assegurar nivells de radiació molt per sota dels
límits legals als llocs habitats. Des del passat
mes de març els responsables de l’Ajuntament mantenen converses amb tots els operadors per trobar possibles ubicacions de
noves antenes que millorin la cobertura a
tots els barris del poble i per cercar un compromís d’utilització compartida de cadascuna
d’elles per tots els operadors sense haver

d’Amunt, al costat de les piscines municipals. Tot i això, els tècnics del Servei
d’Ocupació es desplacen als altres pobles, almenys un cop per setmana. A
Santa Eulàlia de Ronçana, el dia escollit
és el dimecres al matí, al Punt Jove. El
SOVT ofereix serveis d’Orientació, Intermediació laboral i Club de Feina

de fer del nostre poble un
camp d’antenes de telefonia
mòbil. A més s’està gestionant la inclusió del nostre
poble en el sistema de monitorització de radiofreqüències per poder disposar d’un equip permanent
de mesura que ens pugui
alertar davant d’hipotètiques emissions excessives.

L’Ajuntament manté
converses amb diversos operadors
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La deixalleria s’amplia i dobla la superfície

les
notícies

A finals de juliol ha d’estar acabada la primera
fase de l’ampliació de la deixalleria, la primera que es va inaugurar a la comarca, el 1998.
El projecte ha anat a càrrec del Consorci de
Residus del Vallès Oriental. Amb tot, l’Agència de Residus de Catalunya només ha donat
part de la subvenció que corresponia a tota
l’obra i s’ha fet per fases. La primera ha inclòs
la delimitació del terreny destinat a deixalleria, que s’amplia un 100%. En aquest espai
hi haurà dos contenidors grans amb molls
de descàrrega perquè es pugui abocar a peu
pla. De fet, els vehicles podran entrar en
aquesta zona, que s’ha pavimentat i il·luminat. L’Ajuntament ja ha demanat la subvenció
per a la segona fase, que es completarà amb
la instal·lació de dos contenidors més

Les obres, al costat de
l’actual deixalleria

51.000 euros en subvencions
Aquest any, l’Ajuntament ha dedicat més de 51.000 euros
a entitats i activitats culturals i esportives i al Fons de
Solidaritat. Les entitats i activitats culturals han rebut
15.600 euros mentre que se n’han aportat 5.100 a les
associacions i actes esportius. Pel que fa les subvencions
del Fons de Solidaritat, Santa Eulàlia ha aportat 31.100
euros a 10 projectes. L’atorgament d’aquestes ajudes es
va aprovar, amb els vots favorables de tots els partits, en
el ple municipal del 29 de maig.

El Casal d’Avis té nova junta
La renovada junta del Casal d’Avis es va
reunir amb l’alcalde Enric Barbany fa poques
setmanes. La trobada va servir per presentar
oficialment els integrants de la nova direcció
de l’entitat, sorgida en l’Assemblea General
del 30 de març. El president és Ramon Restori
a qui acompanyen Francesc Abellan (Vicepresident) Constanci Molas (Secretari Tresorer)
i Francesc Garcia i Maria Àngels Galorera,
com a vocals. L’acceptació del nou president
es va fer per aclamació.

La Primavera inaugura la nova seu de l’Associació de Veïns
L’Associació de Veïns (AV) La Primavera ha
estrenat, recentment, la nova seu de l’entitat.

La inauguració de la
nova seu de l’AV La
Primavera es va fer
durant la festa de barri
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Es tracta de la casa de fusta que es va inaugurar el 21 de juny, durant la festa que obria
el calendari de les celebracions estivals als
barris de Santa Eulàlia. La instal·lació té uns
30 m2 i servirà per a les trobades de l’Associació de Veïns. La casa ha costat uns 9.000
euros i ha estat finançada conjuntament
entre veïns, que s’han fet càrrec d’un 30%
de l’import, i l’Ajuntament que n’ha pagat el
70% restant. La instal·lació elèctrica, adaptada al reglament electrotèrmic de baixa
tensió, i la base de formigó també ha anat a
càrrec del consistori. Els veïns han instal·lat
l’equipament interior i, a més, col·locaran
porticons de fusta a les finestres.
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La Festa Major, a punt
Les persones del poble i les colles del Joc
dels Colors seran, un any més, la força i el
motor de la Festa Major d’estiu. A banda del
programa d’actes, la tretzena edició del Joc
dels Colors centrarà bona part de l’ambient.
De fet, aquest és un dels objectius que es
busca des de la regidoria de Cultura i des de
la Comissió de Festes: que siguin les persones qui facin i qui protagonitzin la Festa
Major. Per això, es potencia el Joc dels Colors
i continuen actes de producció pròpia com
el Ronçana Dancing Show, un espectacle
que l’any passat va ser una experiència pilot
i que aquest juliol es repeteix amb nous balls
i més participants. La Festa Major d’estiu es
concentrarà entre el 25, 26 i 27 de juliol. Tot
i això, hi haurà actes des del cap de setmana
del 19 i 20 de juliol, del que destaca el dotzè
aplec de Sant Simple. Una de les novetats
d’enguany és que el sopar dels Colors, que
tanca la Festa Major, es trasllada a plaça a
de l’Ajuntament.

les
notícies

Festa als barris
L’entrada de l’estiu astronòmic coincideix
amb l’inici de les festes de barri. Com cada
any, el barri de la Primavera enceta aquestes
diades que organitzen les associacions de
veïns i que s’obren a la resta de Santa Eulàlia.
La festa del barri de la Primavera va tenir
lloc el 21 i 22 de juny. A continuació, el programa va seguir amb la festa del barri de
Sant Cristòfol que l’AV Can Juli va organitzar
el primer cap de setmana de juliol i amb la
de can Marquès que es va celebrar el dissabte 13 i el diumenge, 14. Les pròximes festes
de barri arribaran el mes d’agost. Els dies 2
i 3 a la Campinya i també, per primera vegada, a can Mallorca.

Programació d’estiu per als joves
Com altres estius, el Punt Jove promou una
sèrie d’activitats que finalitzen coincidint
amb l’arribada de l’agost. Una de les propostes d’enguany és el taller de Breakdance I,
que té lloc a les instal·lacions municipals
Pinedes Castellet, les tardes de divendres,
fins el 18 de juliol. A aquest curset s’hi afegeix
el Torneig de Volei Platja que també es farà
a Pinedes el dissabte abans de la Festa Major
d’Estiu. A banda d’aquestes dues activitats,
el Punt Jove acull durant aquest mes
l’exposició fotogràfica Indonèsia-Papua, a
càrrec de Jordi Orriol
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a debat

La Comissió Delegada
INDEPENDENTS
de Ronçana

Creada per primer cop a l’inici de l’anterior
mandat del Jaume Dantí, ha estat sempre
punt de diàleg entre els partits. Constituïda
per l’alcalde i un regidor de cada grup, s’ha
permès sempre l’assistència de dos regidors amb l’objectiu d’enfortir les decisions,
preses amb el més ampli consens possible.
Amb l’alcalde Dantí havíem mantingut moltes discrepàncies, però la seva intel·ligència
i bones maneres feia que quasi sempre
arribéssim a acords de mínims. Eren altres
temps. Ni aquest mandat és l’anterior ni
l’Enric Barbany està a l’altura del Jaume
Dantí. Ens hi havíem discutit però -ironies
del destí- ara l’enyorem. L’Enric Barbany
necessita recolzar la seva feble autoritat
amb cops d’efecte, i per aquest motiu, a la
sessió del 3 de juny va impedir que hi poguessin assistir els nostres dos regidors
com sempre havien fet. Aplicant a CiU la
literalitat estricta de l’acord de creació de
la Comissió, només va deixar que hi participés un dels nostres regidors. I amb una
abusiva utilització interessada, partidista
i dictatorial del seu càrrec, va permetre
descaradament que per part d’Ind-ERC i
PSC hi assistissin els dos regidors habituals
de cada grup (amb la conformitat dels afavorits, que amb el seu silenci còmplice ho
acceptaven sense cap vergonya), sota el
pretext de que eren convidats personals
seus. Aquesta arbitrària manera de procedir, excloent, ofensiva i discriminatòria,
fomenta la crispació creixent que es viu a
l’ajuntament. Mentrestant, resulta cada
cop més palesa la mediocritat i la falta de
personalitat política dels regidors socialistes. No tenen opinió, callen i obeeixen,
poca cosa més. Respectem profundament
el PSC, el que representa i els seus votants
i simpatitzants, i des d’aquest respecte
sincer lamentem que els seus càrrecs electes es limitin a fer un seguiment de la voluntat arbitrària de l’alcalde. És una pena
que siguin transparents, que no es noti que
hi són, quan disposen de la clau de la governabilitat. Diu la saviesa popular que
cada poble té els governants que es mereix.
Això no és cert: Santa Eulàlia mereix millors
governants.

Amb l’objectiu que tots els grups municipals
participin en las decisions que pren la Junta
de Govern Local, i amb el principi de màxima
transparència i informació, l’anterior legislatura es va reformar el Reglament Orgànic
Municipal ROM, incorporant a les normes
de funcionament de l’Ajuntament la Comissió Delegada, de la que en formen part representants electes de totes les forces politiques que composen el Consistori.
La Comissió Delegada, es un òrgan que no
existeix en cap municipi proper, i fins i tot
de la comarca, i es pioner en facilitar la
participació dels grups de l’oposició en les
tasques i esdeveniments del dia a dia municipal.
Setmanalment aquesta Comissió es convocada per l’estudi, debat i aprovació si
s’escau de llicències d’obres, activitats,
projectes d’inversions, factures, ajuts, i
d’altres. En definitiva tot el que suposa la
vida municipal i que afecta als ciutadans i
ciutadanes del municipi.
Així mateix es donen informacions i es tracten afers urgents i si els grups ho creuen
oportú fan demandes, preguntes i suggeriments que sens cap dubte ajuden a la
presa de decisions per part del Govern.
S’ha demostrat en el decurs d’aquestes
Comissions, que a la posada en comú dels
temes a tractar, s’han modificat els plantejaments, incorporant els suggeriments del
diversos grups municipals.
Un cop finalitzada la Comissió Delegada,
la Junta de Govern Local ratifica els acords
que s’han pres prèviament.
L’equip de govern compost per Independents-esquerra i PSC, vol seguir treballant
i col·laborant amb la resta de formacions
plítiques amb la voluntat que l’oposició
participi, rebi informació i manifesti les seves
posicions, en totes les qüestions i decisions
que restin fora del Ple Ordinari. Amb el principi que l’essència de la democràcia és poder
discrepar i debatre amb passió qualsevol
dels temes que es plantegin, el clima que
s’origini mai ha de trencar la cortesia i les
formes parlamentàries. Pel bé del nostre
poble, els ciutadans i ciutadanes ens ho
agrairan. Nosaltres així ho desitgem.

En aquest Ajuntament, en cap altre ajuntament del país ni en cap altra administració local o nacional no s'havia constatat
mai, ni d'una manera tan evident, la voluntat explícita del govern de fer una feina
tan transparent. La convicció democràtica
i l'afany d'acostar les decisions de l'equip
de govern a la resta de grups amb representació a l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana va portar al primer govern
format per Independents-esquerra i el PSC,
ara fa cinc anys, doncs, a crear la Comissió
Delegada com a evidència i compromís de
claredat i rigor en aquest apartat.
Així, i d'una manera generosa i sense topalls, la Comissió Delegada, es reuneix
setmanalment per tractar, a la menuda,
tota la vida interna de l'Ajuntament. Factures, debat de llicències d'obres, projectes, inversions i tot el que s'escaigui forma
part de l'activitat d'aquesta Comissió, que
actua sense xarxa i exhaustivament perquè
tots els acords de la Comissió de Govern
passen per força per aquest pas previ. No
hi ha sotamà.
Els grups de l'oposició, per tant, coneixen
de primera mà, i sumultàniament als grups
que formen l'equip de govern, tota la informació pertinent per al bon govern del poble
que, a més, és presentada formalment i
documentada de manera entenedora.
Independents-esquerra entenem aquesta
Comissió Delegada com un avenç que ara
ja forma part de la cultura democràtica
del nostre poble i que el situa al capdavant,
en aquest sentit, de la resta de pobles i
ciutats del país. La responsabilitat que
se'n desprèn i l'ús que es faci de la informació per part de l'oposició ha de ser del
mateix nivell de generositat i compromís.
Si la informació és un dret de tota la ciutadania, i com a representació seva, de
tots els grups municipals, la Comissió Delegada n'és la mostra radical perquè mostra, a la valenta, les dues cares de la informació: l'interès i ús de qui la dóna i
l'interès i ús de qui la rep.

Servei de Bus nocturn per la Festa major Granollers
La proposta va sorgir dels joves durant el treball dels Pressupostos participatius.

Divendres 29 i dissabte 30 d'agost
De Santa Eulàlia a partir de les 21.00 h i fins les 05.00 h cada hora
i sortida des de Granollers de les 21.30 fins les 05.30h
Parades a Santa Eulàlia: Plaça de l' esglèsia, Ajuntament, El poste, La Sala
Parada a Granollers: Rotonda de la plaça de la Constitució (al costat del riu Congost)
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