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Excel·lent participació a la
Festa Major d’Hivern
La participació ha estat un dels
denominadors comuns de la Festa Major
d’Hivern que es va celebrar entre l’1 i el
10 de desembre. Una de les novetats va
ser la primera prova del Joc dels Colors
que es fa fora del calendari d’estiu

Les festes de Nadal
pàg. 2

El CAP, pel març
pàg. 3

Tots els actes de la darrera Festa Major d’Hivern van
aplegar molta gent. El programa es va obrir el primer
cap de setmana de desembre, amb la Nit de Músics
Locals i amb la Mostra Gastronòmica que va organitzar
l’Associació Ronçana Comerç Actiu. Aquesta mostra va
aplegar gairebé 600 persones a la Fàbrica que, a més,
van poder gaudir de la desfilada de moda. El programa
de la Festa Major es va reprendre el 6 de desembre amb
la projecció de la pel·lícula Ratatouille i, el divendres,
amb un nou cafè concert i una festa a càrrec del COP. El
dissabte de Festa Major, l’acte central va ser la Fira
d’Artesans i d’Entitats Solidàries, amb una trentena de
parades de Santa Eulàlia. Entre els actes paral·lels que
s’hi van organitzar, hi va haver algunes novetats com
una marató de gimnàs o un taller d’elaboració de cava.
Els bastoners Trinxaires i la colla de Gitanes, enguany
amb 8 joves balladores, van tancar el matí al Rieral. La
participació en tots els actes va ser ben alta.

Els joves decideixen
el pressupost pel 2008
pàg. 5

El Joc dels Colors, al desembre
El diumenge es va iniciar amb una passejada organitzada per Santa Eulàlia Camina en la qual hi van participar un centenar de persones. A mig matí va començar
la primera prova del Joc dels Colors que es fa a la Festa
Major d’Hivern. Verds, Blaus, Grocs i Vermells van haver
de fer un pessebre vivent al costat de l’Alzinar de can
Burguès. La colla vencedora va ser la verda que amb
la puntuació que va obtenir, encapçala el marcador del
13è Joc dels Colors que continuarà al juliol. A la tarda,
a la Fàbrica, prop de 300 persones van participar en
un Quinto organitzat pel Casal Parroquial.

Noves pistes de botxes
pàg. 7
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les festes Les festes de Nadal acaben amb la cavalcada de Reis
La Vetllada de contes, la primera representació de Els Pastorets,
la lectura dramatizada del Poema de Nadal, de Sagarra, o el
Sopar i la Festa de Cap d’Any són algunes de les propostes per
celebrar els últims dies de l’any 2007. Les festes s’acaben amb
la celebració de Reis
Els Reis d’Orient han visitat Santa Eulàlia de
Ronçana el dissabte 5 de gener, a la tarda.
L’estada a casa nostra, prèvia a la nit d’aquest
dia tan especial, va seguir el mateix programa
que l’any passat. Melcior, Gaspar i Baltasar van
arribar a l’Ajuntament pels volts de quarts de sis
de la tarda i van saludar el públic des del balcó
del consistori. Després, els Reis van sortir acompanyats per una cercavila en direcció al centre
cívic i cultural La Fàbrica. A l’arribada a la Fàbrica,
els Reis d’Orient van recollir les cartes dels nens
i nenes i van saludar-los a la sala gran. Com l’any
passat, l’Associació Ronçana Comerç Actiu va
oferir una xocolatada als assistents.

Sant Antoni Abat, pel febrer
La cavalcada de Reis culminava el programa
d’actes de Nadal. El dia 6 a la tarda, el Casal
Parroquial es va fer la segona representació de
Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres. La
pròxima cita festiva a Santa Eulàlia serà el 10 de
febrer amb la celebració dels Tres Tombs.

Els Reis d’Orient van
visitar Santa Eulàlia el
5 de gener a la tarda.

La regidoria de Festes fa temps que prepara la pròxima edició de la Festa Major
d’Estiu. Els interessats en participar en el Ronçana Dancing Show ja poden
comunicar-ho a l’Ajuntament.

Regidories

Esports i Serveis Ambientals (*)
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h 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
Any 2008, any de realitats i de nous projectes. Ara fa una mica més de quatre anys que aquest Ajuntament
es va posar a treballar amb dos projectes que han de fer molt servei a totes les famílies del nostre poble:
el Centre d’Assistència Primària (CAP) i el segon Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP). En col.laboració
amb la Generalitat, i no sense dificultats, durant aquest temps s’han estat desenvolupant aquests nous
equipaments públics.
Enguany s’obriran les portes d’aquests centres, un per afavorir la salut dels que vivim a Santa Eulàlia i l’altre
per ajudar a l’educació dels infants del nostre poble. Salut i educació, dos pilars de la vida de les persones.
Qui ho havia de dir, fa uns anys, que a Santa Eulàliade Ronçana tindríem un edifici construït expressament
per a la salut de les persones. Tots tenim al cap els diferents edificis del nostre poble que hem anat fent
servir com a ambulatoris o consultoris provisionals o estem acostumants a haver d’anar durant molts anys
al CAP de Lliçà d’Amunt.
També seran una realitat, ben aviat, els nous accessos a can Sabater i a la Font del Bou (als dos extrems
del poble). I més endavant la urbanització dels carrers urbans Pompeu Fabra, Salve Regina i del Mig.
Aquest any també arribarà per primera vegada l’aigua potable municipal a les cases del Bonaire. I a l’altre
cantó del poble, a la Vall, es depuraran les aigües residuals de totes les cases dels barris dels Lladoners, Font
d’Abril, Mas Vendrell, Pinedes del Castellet i Dr Fleming gràcies al col·lector que s’està acabant de construir.
Aquest mateix any 2008 mirarem de tirar endavant, junts, nous projectes que seran realitat en el futur. Estem
parlant d’equipaments tant importants com són la segona escola bressol municipal, el segon pavelló
poliesportiu, la nova biblioteca-casa de cultura i el casal de joves. I també les actuacions a l’entorn del riu
Tenes per a la seguretat dels seus barris i els projectes diversos de millora de carrers, places i barris.
Sense oblidar els serveis de cada dia i la vida quotidiana al nostre poble, a Santa Eulàlia millorem el passat,
vivim el present i preparem el futur.
Enric Barbany i Bages
Alcalde

El nou CAP entrarà en funcionament al març
La Generalitat preveu l’obertura del nou CAP pel
proper mes de març. L’obra s’ha d’enllestir ben
aviat, durant aquest inici d’any perquè, en els
propers dos mesos i mig següents, es pugui
equipar el centre amb el mobiliari i material sanitari necessari. Finalment, durant el març, doncs,
es preveu fer el trasllat del personal sanitari i la
posada en funcionament de l’atenció mèdica.

El CAP està situat al Rieral,
davant de can Ferrer

la nota
Les obres de millora de la vialitat al nostre poble no paren. Recentment s’han
obert al trànsit els carrers del barri del Camí de Caldes vora el pavelló i han començat les obres de millora de l’accés al barri de Can Sabater i les de l’accés a Bigues
per la Font del Bou. Es preveu que aquestes últimes acabin a finals de gener.
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la raó

S’actualitzen les ordenances fiscals pel 2008
En el ple de l’Ajuntament que es va fer el 8 de novembre es van
aprovar les ordenances fiscals pel 2008. La proposta d’actualització
ha tingut en compte l’ampliació de serveis pel poble, l’IPC (actualment situat al 4,2%), el cost dels serveis i les bonificacions.
Més serveis

Més bonificacions

Els impostos i les taxes hauran de permetre afrontar les despeses del municipi de cada any amb
l’increment del cost de la vida i, a més, fer possible que l’Ajuntament ofereixi nous serveis i en
millori d’altres. Per a l’any 2008 es preveu la
posada en marxa de la segona escola d’educació
infantil i primària de Santa Eulàlia, en la qual
l’Ajuntament s’encarrega de contractar el personal encarregat de les tasques de consergeria i
psicologia, a més de fer front a les despeses dels
subministraments elèctric, de calefacció i de
neteja. Les àrees d’esports i promoció econòmica
també tindran nous serveis: per primera vegada
comptaran amb un tècnic d’esports i un agent
d’ocupació i desenvolupament local. Per altra
banda, aquest mateix any s’ampliaran i es milloraran els serveis de policia local, escola bressol,
cultura, atenció ciutadana i serveis tècnics amb
la contractació de nous treballadors.

Les ordenances fiscals d’aquest 2008 mantenen
les bonificacions de l’any passat, se’n milloren
algunes i se n’introdueixen de noves. La bonificació per obres en l’habitatge habitual de persones amb discapacitats s’amplia a qualsevol tipus
d’obra (major i menor). S’introdueix una nova
bonificació per a construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques o de foment de
l’ocupació. S’adequa l’exempció de la taxa
d’escombraries per a jubilats perquè en puguin
gaudir tots els jubilats amb ingressos familiars
inferiors a la pensió mínima de jubilació. Finalment s’introdueix l’exempció de la taxa de llicència d’activitat per a aquelles activitats la finalitat
de les quals sigui considerada de benefici social
i sense ànim de lucre.

Els canvis respecte el 2007
Impostos
IBI Rústica

0%

IBI Urbana

5,9 % (1)

Impost Circulació

3,4 % de mitjana

Plusvàlues

3,6 % de mitjana (2)

IAE

6,8 % (3)

Obres

5,9 % (4) (5) (6)

Taxes
Escombraries

3,8 % (7) (8) (9) (10) (11)

Documents administratius
Actualització segons cost (12)
Expedició plaques

0%

Cementiri

0%

Llicència d’activitats

4,9 % (13)

Obres

5,9 % (4) (5) (14)

Guals

0%

Ocupació via pública

0%

Llicència parcel·lació

0%
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(1) Bonificació del 35% per a famílies nombroses en immobles amb un valor cadastral inferior als 130.000 euros.
(2) Bonificació del 90% per a les transmissions patrimonials
entre pares, fills i cónjugues
(3) Només per a activitats econòmiques que facturin més
d’un milió d’euros anual
(4) Bonificació del 100% per a obres per adequar l’habitatge
habitual per a persones amb discapacitats
(5) Bonificació del 50% en els llicències d’obres que sol·licitin
implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència
(6) Bonificació del 75% a les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin
(7) Per als locals comercials i industrials s’actualitza entre
un 0 i un 8,9% depenent de l’activitat
(8) Bonificació 10% per ús de deixalleria
(9) Bonificació 15% per fer autocompostate casolà
(10) Exempció per a jubilats amb ingressos familiars inferiors
a la pensió mínima de jubilació
(11) Bonificació del 90% per a aturats amb uns ingressos
mensuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SM).
(12) Actualització en funció del cost de l’informe de l’expedient
administratiu
(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.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana gener de 2008

21

Els joves decideixen, un any més, el tema
el pressupost de Joventut
L’Ajuntament ha impulsat, com en els últims dos anys, la tercera
edició del Jove Participa!, l’elaboració participativa dels pressupostos de l’àrea de Joventut pel 2008. El procés va finalitzar
amb una assemblea a la Fàbrica, que va despertar molt interès
L’Assemblea Jove va decidir, el 23 de novembre,
que els 15.000 euros de Joventut, previstos en
els pròxims pressupostos municipals, es destinaran a 8 projectes (vegeu el quadre adjunt). Va ser
la culminació d’un procés participatiu semblant
al que ja s’havia dut a terme els anys 2005 i 2006.
Des de l’octubre, els joves de Santa Eulàlia, entre
15 i 29 anys, havien emplenat un full amb dues
sol·licituds. Una, sobre les necessitats generals
dels joves al poble i una altra, que els demanava
una proposta concreta per a l’any 2008, que no
superés els 3.000 euros. Fins a mig novembre, el
Punt Jove va rebre més de 100 propostes, que es
van agrupar en 7 àmbits (Educació, Treball, Esports, Mobilitat, Cultura, Lleure i Equipaments).
L’elecció final es va fer el dia 23 al vespre a la
Fàbrica on una cinquantena de joves van participar a l’Assemblea i en el sopar que es va fer
després. El febrer que ve s’organitzarà una nova
trobada general per conèixer la situació de cada
proposta i les possibles modificacions. El tercer
procés participatiu dels Pressupostos Joves també
va servir perquè es fessin sol·licituds de caràcter
més general. Entre les principals demandes hi ha
un casal de joves, habitatge de protecció oficial
de lloguer, formació ocupacional, activitats d’oci
i la construcció d’un Skate Park. La primera proposta escollida pels joves es durà a terme el
proper 7 de gener amb una sortida de tot un dia
a la neu, concretament a la Molina.

Les vuit propostes escollides
Una línia d’autobusos nocturns per la Festa Major
de Granollers
Suport a viatges i sortides de l’institut
Arranjar el circuit de BTT de Sant Simple
Espai públic per a la pràctica d’esports de motor
Sortides a la neu i Port Aventura
Suport a la creació d’un grup de teatre
Programació anual de cursos i tallers
Festa de la Primavera
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110 vots
100 vots
99 vots
82 vots
80 vots
71 vots
60 vots
52 vots
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les notícies
Un nou casal de Nadal

Les primeres parets de
les aules d’educació
infantil del segon CEIP

Les obres de la segona escola
de primària tiren endavant
Des dels Serveis Tècnics i la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament es va fent el seguiment de les
obres de la segona escola de primària. Tal com
afirma l’arquitecte que porta la construcció del
centre, Alfred Fernández, els treballs segueixen
el seu curs i de moment, no hi ha hagut problemes
importants. Així mateix des de la Regidoria
d’Educació s’ha sol·licitat una reunió amb els
responsables del departament d’Educació que
porten el tema de les obres dels nous centres
per poder-hi assistir amb tots els representants
de la comunitat educativa (AMPA, AFA, equips
directius, professorat i Ajuntament). La reunió
es farà als Serveis Territorials del Departament
d’Educació després d’una visita sobre el terreny
a mitjan de gener.

El projecte de la
segona Escola Bressol
Municipal es basarà en
criteris ambientals i
d’ecoeficiència
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Durant les dues setmanes de les vacances de
Nadal en què els infants no van a l’escola però
que no són dies de festa, la Regidoria d’Educació,
i per sisè any consecutiu, ha organitzat un Casal
de Nadal per conciliar la vida laboral i familiar de
les famílies que ho necessiten. El Casal és per a
nens i nenes de P3 a 6è. Així doncs, la primera
setmana el Casal va tenir lloc els dies 24, 27 i 28
de desembre i la segona va ser el 31 de desembre,
el 2,3 i 4 de gener del 2008. Hi havia la possibilitat
d’apuntar-se només una setmana, la primera o
bé la segona. El Casal es va fer al CEIP Ronçana
i l’horari va ser de 9 a 1. La directora del Casal va
ser la Sílvia Garcia que és mestra. Una de les
novetats d’enguany és que el 28 de desembre a
les 11 del matí des del grup Projecte Educatiu de
Poble (PEP) es va impulsar una activitat que
consistia en què un avi o una àvia del Casal d’Avis
anés a l’escola i expliqués un conte a tota la
canalla. Aquesta activitat va ser oberta a tothom.
En el Casal s’hi van apuntar 24 infants que van
estar amb tres monitors i la directora.

Aprovat el projecte de la segona
escola bressol municipal
La junta de govern del 25 d’octubre va aprovar
l’adjudicació de la redacció del projecte de la
segona escola bressol. El 19 de novembre
l’Ajuntament va signar el contracte amb el grup
d’arquitectes que ha de desenvolupar el projecte
executiu de la construcció de la segona escola
bressol del nostre municipi que s’ubicarà al barri
del Rieral. La proposta de termini de redacció del
projecte és de dos mesos i mig. El grup d’arquitectes que l’ha de redactar és “Ecoarquitectura Gabi
Barbeta”, que ja s’ha posat a treballar. Durant el
mes de novembre hi va haver diverses reunions
amb els tècnics i regidors de l’Ajuntament i amb
les coordinadores de l’actual escola bressol. El
19 de desembre van exposar un esborrany del
projecte al Consell Escolar Municipal i als membres del Projecte Educatiu de Poble (PEP) que hi
van voler assistir. Cal remarcar el fet que en
l’avantprojecte redactat per aquest grup
d’arquitectes es tenen molt en compte criteris
ambientals i d’ecoeficièn-cia, un dels motius pels
quals va ser el que va obtenir més bona puntuació. La segona escola bressol està previst que
entri en funcionament el setembre del 2009.
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les notícies
El calendari 2008 es dedica a la mobilitat sostenible
El tema del calendari municipal 2008, el cinquè que edita l’Ajuntament,
és la mobilitat sostenible. Per això el seu títol, Santa Eulàlia es mou.
Les fotos que surten a cada mes de l’any les han fet com cada any
l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia (AFSE) i els textos els han escrit
els nois i noies de les dues escoles d’infantil i primària (CEIP Ronçana
i CEIP Santa Eulàlia), des de P4 a 6è. Aquest any hi ha la novetat que
les setmanes de l’any estan numerades i que en el mes en curs hi ha
el mes anterior i el posterior. La presentació del calendari es va fer
el 14 de desembre a les 8 del vespre a la Fàbrica amb l’assistència
d’una trentena de persones. Després hi va haver un refrigeri.

L’Ajuntament edita un calendari que es reparteix
per les cases des de fa cinc anys.

Santa Eulàlia redissenya
el web municipal

L’Ajuntament crearà un web
per a entitats locals

El nou lloc web de l’Ajuntament, en el que s’ha
estat treballant els últims mesos, es va fer públic
el 4 de desembre. L’adreça per accedir-hi és:
www. santaeulaliaroncana.cat. El web l’ha confeccionat la Diputació de Barcelona a través de
l’empresa Iquadrat. A la pàgina d’inici hi ha tres
columnes que són: Actualitat amb les darreres
notícies, l’Agenda, amb tots els actes dels dies
més propers i els destacats. Al costat es pot
accedir a l’Ajuntament, Atenció a la ciutadania,
Municipi i Actualitat. Des del web podeu fer diferents tràmits dirigits a l’Ajuntament, també trobareu els continguts de totes les regidories i com
poder contactar amb tots els regidors i regidores,
a més de moltes altres coses. El web es va actualitzant amb les aportacions dels diferents tècnics
de l’Ajuntament i els regidors. L’equip de Govern
està obert a qualsevol proposta per millorar-ne
el contingut i la presentació.

L’Àrea de Participació Ciutadana s’ha adherit al
programa Clicportal de la Diputació de Barcelona
per impulsar la creació d’una pàgina a internet,
dedicada a l’associacionisme de Santa Eulàlia.
Es tracta d’una pàgina de promoció i comunicació
on hi puguin aparèixer totes les entitats del poble.
La iniciativa consisteix en que dins d’una plataforma en entorn web cada associació creï la seva
pròpia pàgina per donar a conèixer l’agenda
d’actes que duu a terme durant l’any i el seus
objectius. Onze entitats ja han mostrat interès
per aparèixer en aquest portal web. De fet, algunes associacions van fer un curs de formació,
que va tenir lloc a finals de novembre, a l’IES La
Vall del Tenes.

Les pistes de petanca es
troben davant de
l’entrada al gimnàs.

Pinedes del Castellet estrena
pistes de botxes
Les botxes, també conegudes com a petanca, són
un esport popular a Santa Eulàlia. Des de fa unes
setmanes, els veïns tenen a la seva disposició un
nou espai per jugar-hi. L’Àrea d’Esports ha remodelat les dues pistes de botxes que hi havia a les
instal·lacions municipals Pinedes del Castellet i
n’ha construït dues més. La demanda, en part, ha
vingut d’un grup de veïns que aquesta temporada
han creat l’equip Club Petanca Pineda 07 i que
cada juliol organitzen el torneig de Festa Major.
Tot i això, l’ús de les pistes és obert a tothom.
L’actuació a Pinedes també servirà per promocionar l’espai, que a l’hivern rep menys usuaris.
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a debat

Les ordenances fiscals 2008
de Ronçana

En el Ple celebrat el 8 de novembre es van
aprovar els nous imports dels impostos i
taxes que han de regir a partir del gener. I
es van aprovar amb els únics vots de l’equip
de govern, que proposava uns augments
molt per sobre de l’IPC, i en un cas, inclús
amb una apujada del 100%. El grup municipal de Convergència i Unió hi va presentar
al·legacions, ja anunciades durant el debat
en el Ple, fonamentades bàsicament en dos
motius: per un costat cap de les propostes
dels nous tipus de les taxes anava acompanyada del corresponent informe
econòmic que justifiqués l’increment del
tipus a aplicar, i això, en aplicació de l’article
25 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, representa la nul·litat de ple dret
de l’acord que modifica la quantia de la
taxa. És així per imperatiu legal, no pas per
voluntat nostra. S’explica perquè a diferència dels impostos, els imports de les taxes
es justifiquen per la prestació d’un servei,
i cal demostrar amb un informe econòmic
que el cost del servei que es presta es
correspon amb l’augment proposat, per
evitar precisament l’arbitrarietat del governant a l’hora de fixar els imports de les
taxes. Aquesta arbitrarietat, malgrat l’existència de la llei, s’ha intentat produir a
Santa Eulàlia. El segon motiu de les al·legacions presentades es basa en el que
considerem una flagrant vulneració de
l’acord del Ple de data 29 de setembre de
2005 en el que a proposta de CiU i per
unanimitat de tots els grups, es va acordar
que pels següents quatre anys, si seguia
governant la mateixa coalició (Ind-ERC +
PSC), la taxa d’escombraries no s’apujaria
més que l’IPC. Per tant, aquest acord segueix vigent tant pel 2008 com pel 2009.
La nostra actuació no té més motivació que
l’estricte compliment de la llei i la defensa
dels interessos dels ciutadans de Santa
Eulàlia. Dos nobles objectius que estem
segurs compartim tots els grups municipals
amb independència de si estem al govern
o a l’oposició. Es tracte de fer les coses bé,
pel bé de tots.

Després de més d’una reunió per parlar
de les ordenances fiscals, finalment ja
estan decidides. És un tema difícil de
parlar tenint en compte la influència
que exerceix a la vida de les persones,
dels habitants de Santa Eulàlia. Condicionar carrers, realitzar activitats, gaudir d’una escola bressol o de noves
instal·lacions... D’on surten els fons
per a aquestes despeses que el poble
necessita? Una part de diverses línies
de subvencions i l’altra dels impostos
que paguem els ciutadans.

Més serveis, més inversió

La pregunta que ens hem de fer els
ciutadans és: Volem gaudir d’aquests
serveis? Aquest govern entén que sí, i
per tant ha realitzat una pujada de les
ordenances en aquest sentit, sempre
tenint en compte l’esforç que suposa
als nostres veïns.

L'acció prevista per aquest any 2008
continua el creixement que ha caracteritzat els darrers anys: respecte a la legislatura anterior, en els darrers quatre anys
el govern encapçalat per Ind-ERC s'ha
multiplicat per tres el nombre d'actuacions realitzades en matèria d'inversió i,
a més, se n'ha duplicat l'import (de 9,2
milions d'euros en inversió durant la darrera lesgislatura, per 4,5 a l'anterior).

La controvèrsia actual gira entorn la
taxa de la recollida d’escombraries i la
paraula veïns... Qui som veïns? Els que
vivim al poble? Els que treballen al
municipi? Els que viuen fora i vénen a
passar els caps de setmana? El fet és
que ja fa uns anys l’acord fou no pujar
més de l’IPC la taxa de les escombraries als veïns, entenent per veïns aquells que viuen al poble, no a les activitats
econòmiques.
La reflexió final és que hem d’entendre
que si volem serveis hem de pagar
impostos i que, en definitiva, l’ajust
que s’ha dut a terme amb les ordenances fiscals tindrà com a conseqüència
una millora al municipi que podrem
gaudir tots plegats.

En política local, la inacció, és sinònim
d’incapacitat. És des d'aquest punt de vista,
des de la incapacitat, que el que aparentment sembla barat sol sortir caríssim.
El valor de les coses sempre és relatiu,
però quan s'administren béns comuns,
els càlculs han de ser encara més afinats,
més basats en el valor real de cada inversió. És per aquesta raó que des d'Ind-ERC
estem del tot convençuts que les ordenances fiscals per aquest 2008 són el resultat
d'una profunda reflexió sobre les capacitats inversores de la corporació local.

La posada en marxa del segon CEIP, la
segona Escola Bressol, les diferents actuacions urbanístiques, la millora dels
serveis de policia, cultura, atenció ciutadana, etc., és a dir, tot el que està previst
en el pressupost d'aquest 2008, signifiquen millores evidents. Per sort, durant
la darrera legislatura es van duplicar les
subvencions d'instituciuons al nostre
Ajuntament i també és va augmentar en
4,5 milions el patrimoni municipal. Per
això, ens sembla ben lògica i acurada
l'actualització de les ordenances fiscals,
és a dir, dels recursos que cadascú de
nosaltres, com a persones de Santa Eulàlia
de Ronçana, aportem pel desenvolupament ordenat del nostre poble. Forma part
del compromís amb el futur del nostre
poble i no hi renunciarem.

Recomanacions davant la grip i/o refredats
La grip i els refredats són processos vírics i no hi ha cap medicina que els curi. Només se’n poden
alleujar els símptomes. Aquí us proposem alguns consells per alleujar-los de manera natural:
• Descanseu i beveu aigua, sucs, brous o infusions.
• Preneu una dutxa per estovar la mucositat i utilitzeu aigua amb sal al nas.
• Per evitar la tos a la nit, podeu posar trossos de ceba crua a la tauleta de nit.
• En cas de la grip, és bo reposar.
Recordeu: els antibiòtics no curen la grip i els ha de prescriure un metge.
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