
Mes de 1.100 alumnes
pàg. 6

Obres als barris
pàg. 11

En transport públic
pàg. 9

Festes
pàg. 2
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Comencen les obres 

de la segona escola

Els treballs es van iniciar a principi de

setembre.. L’execució de la primera fase

del nou centre de primària la Generalitat

preveu que hauria d’estar acabada a mig

febrer.

El 18 de setembre es va signar l’acta de replanteig de

les obres de la segona escola d’educació infantil i

primària de Santa Eulàlia. Aquest requisit marca l’inici

formal de les obres, tot i que l’empresa adjudicatària

ja havia començat els treballs, dies abans, amb la

desbrossada i el rebaix de terres. Les obres han arrencat

amb tres mesos i mig de retard, respecte la data que,

en principi, havia donat la Generalitat: el 4 de juny. A

finals de juliol, i en una reunió a l’Ajuntament, el director

dels Serveis Territorials d’Educació, Camil Fortuny, es

va comprometre a iniciar les obres al setembre, com

finalment ha estat. Mentrestant, els 126 alumnes

d’aquesta segona escola de primària, que es coneix

provisionalment com a CEIP Santa Eulàlia, comparteixen

espais amb mestres i  alumnes del CEIP Ronçana.

La primera fase

El centre, que tindrà dues línies, s’està construint al

costat de l’Escola Bressol Municipal l’Alzina, a la Sa-

grera, a la cruïlla entre el Camí del Serrat i el de Salve

Regina. Fins al febrer, la previsió és edificar la primera

fase de l’equipament. Aquesta primera fase consta de

dues aules de P3, una de P4, una de P5, una de primer

i una altra de segon, a més de la cuina-menjador. La

resta de l’equipament hauria d’estar acabat el setembre

que ve, al l’inici del pròxim curs escolar. De fet, la

segona fase està formada per l’aulari de primària,  una

sala de gimnàstica i els vestidors.
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Ajuntament, entitats i veïnat van commemorar,

per segon any consecutiu, la Diada, davant del

monument inaugurat l’any passat, a la plaça Onze

de Setembre, al barri del Rieral. En aquesta Diada

el nombre d’entitats que van participar en l’ofrena

floral va augmentar lleugerament. Més d’una

vintena d’entitats i col·lectius del poble van as-

sistir a l’acte, semblant al del setembre passat

però amb una diferència: a partir d’ara, una de

les entitats del poble redactarà i llegirà un mani-

fest que s’afegirà al que ja es promou des del

consistori. Enguany es va escollir l’Assemblea

Jove. Seguidament l’alcalde Enric Barbany va

llegir un text en nom de tots els  grups polítics

que formen l’Ajuntament. Després de la lectura

dels manifestos es va fer l’ofrena floral i es van

cantar els Segadors. El programa d’actes de la

Diada es va iniciar amb una audició de sardanes

amb la cobla Termalenca i va finalitzar amb un

aperitiu.

Més entitats a la Diada

Després de la Festa Major i de les vacances, Santa Eulàlia de

Ronçana va reprendre els actes culturals amb la celebració de

l’11 de setembre. A més i ja cap a finals de mes, l’Ajuntament

es va tornar a adherir a les Jornades Europees de Patrimoni,

amb un acte semblant al de l’any passat

2

les festes

La Diada es va

celebrar a la plaça 11

de Setembre, al

Rieral.

Regidories

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

Serveis Municipals, Cultura i Festes (*)
Jordi Sala – Dilluns de 17 a 18 h

Educació i Comunicació (*)
Anna Arnella – Dijous de 17 a 19 h

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

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

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

Joventut i Salut Pública i Consum
Anna Blanch – Dilluns i dijous de 18 a 20 h 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

El patrimoni històric, en bicicleta

Com en aquests últims anys, Santa Eulàlia de

Ronçana s’ha afegit a la celebració de les Jornades

Europees de Patrimoni, que es fan simultània-

ment, el mateix cap de setmana a la resta de

Catalunya i Europa. El 30 de setembre, al matí,

una bicicletada va apropar al públic de totes les

edats, al patrimoni històric, cultural i paisatgístic

del sector de llevant del poble. Uns 160 ciclistes

van pedalar per diversos racons i van visitar

masies com can Burguès o can Paiàs i ermites

tan emblemàtiques com Sant Cristòfol o Santa

Justa. El guia de la jornada va ser l’historiador

local, Jaume Dantí.

La bicicletada va aplegar un centenar de ciclistes.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana octubre de 2007

20



A finals de setembre hem celebrat la setmana de la mobilitat sostenible i segura. Per a les persones ens és
molt important la manera com ens movem. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana contribueix a la millora
de la nostra mobilitat amb actuacions que la faciliten i que la fan més còmoda, més segura i més sostenible.
Hi treballa per afavorir la nostra mobilitat de qualsevol manera: a peu, en cadira de rodes, en cotxet, en
bicicleta, en moto, en cotxe i en autobús.

Les actuacions que enguany s’han dut o es duran a terme són moltes: el condicionament dels accessos a
can Sabater i a la Font del Bou, la renovació del paviment en diversos carrers del municipi, l’arranjament
de camins i l’adequació del pas de ca l’Espardanyer a la carretera de la Sagrera.

També hem duat a terme la construcció dels passos de vianants i bicicletes al camí del Gual i al camí de can
Burguès, la col·locació d’aparcaments de bicicletes en els equipaments municipals, la instal·lació d’un nou
semàfor per facilitar la sortida de vehicles al camí de can Torras i l’habilitació de noves places d’aparcament
als carrers del voltant del nou CAP.

I encara n’hi ha més: la col·locació de nous reductors de velocitat, el repintat de la senyalització horitzontal,
la implantació de nous sentits de circulació, la instal.lació de nous miralls i senyals verticals.

Hem ampliat el servei de transport públic municipal els dissabtes i el mes d’agost. Hem elaborat, conjuntament
amb els altres pobles de la Vall del Tenes, el projecte de bus express que ha d’enllaçar Santa Eulàlia amb

Barcelona en autobús, en menys de 40 minuts i amb una alta freqüència de pas.

Un seguit de mesures que espero millorin la vostra mobilitat. I en caldran més.

Enric Barbany i Bages
Alcalde

l’editorial

L’estiu passat va acabar sense incendis i sense els problemes d’aigua que altres
anys han afectat el poble. Des d’aquestes línies, el govern vol agrair la cura que
ha tingut la gent del poble tant pel que fa al foc com al consum d’aigua. A finals
de setembre va acabar a la Fàbrica una exposició sobre la nova cultura de l’aigua
i, per altra banda, en els pròxims dies es faran algunes franges de protecció contra
incendis a diverses zones del municipi.

la nota

Es presenten 17 projectes per fer

la segona escola Bressol

3

L’equip de govern fa temps que treballa per poder
generar una segona escola bressol municipal. La
Junta de Govern del 24 de maig va aprovar la
licitació per contractar la redacció del projecte.
Durant el termini de presentació de sol·licituds
hi ha hagut 20 propostes, 3 de les quals han
quedat excloses perquè superaven el preu de
licitació, que era de 43.500 euros. Ara, els serveis
tècnics municipals i l’equip de govern estan ana-
litzant els altres 17 projectes. El Consell Escolar
Municipal ha expressat la seva opinió perquè,
una vegada elaborat l’informe pels serveis tècnics
municipals, la redacció del projecte de la segona
escola bressol s’adjudiqui a una de les empreses.
El centre s’ha de construir al PERI Camí de la
Serra.La segona escola bressol s’ha de construir en terrenys del PERI Camí de la Serra.
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Un nou curs de serveis educatius per a tothom

Activitats com les xerrades per a pares i mares, la sala d’estudi

o els cursos de català per a immigrants retornen aquests dies

al poble. El centre cívic i cultural La Fàbrica,  l’Escola Bressol

l’Alzina i la Biblioteca concentren aquestes iniciatives

Bressol l’Alzina i a la Biblioteca, dins de l’Espai

Nadó (vegeu el quadre adjunt). També aquest

novembre, es realitzarà una xerrada, dedicada a

nens i nenes de segon cicle de primària (5è i 6è)

i a joves de secundària dins del programa

“Aprendre amb tu”. La conferència es farà a la

Fàbrica i tractarà sobre les relacions familiars i

els canvis emocionals des de la perspectiva dels

adolescents.

a fons

4

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament engega un

octubre més els cicles de xerrades per a pares i

mares, la sala d’estudi a la Fàbrica i els cursos

de català per a immigrants. Les xerrades per a

pares i mares d’aquest primer trimestre se cen-

tren, fonamentalment, en famílies amb fills i filles

de 0 a 3 anys. Una subvenció de la Diputació de

Barcelona ha permès organitzar un cicle de sis

tallers. Aquestes xerrades s’emmarquen en el

programa “Créixer amb tu” i es faran a l’Escola

Alguns tallers es fan a l’Escola Bressol l’Alzina

L’Espai Nadó aquest any s’organitzarà a la biblioteca

municipal
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Taller Dia Hora Lloc

Benestar i salut de la criatura 18 d’octubre De 20 a 22 h Escola Bressol l’Alzina

La incorporació d’una nova persona a la família 24 d’octubre De 15 a 16.30 h Biblioteca municipal

La cura, el desenvolupament i l’educació de les criatures 14 de novembre De 20 a 22 h Escola Bressol l’Alzina

La cura i la salut de la criatura 21 de novembre De 15 a 16.30 h Biblioteca municipal

L’establiment de continuïtats entre els diferents

contextos de la vida de la infància 11 de desembre De 20 a 22 h Escola Bressol l’Alzina

La cura, el desenvolupament i l’educació de les criatures 19 de desembre De 15 a 16.30 h Biblioteca municipal
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A primària

De cara a l’any que ve, l’àrea d’Educació també

està preparant una sèrie de xerrades per a pares

i mares amb infants de 3 a 12 anys. Al febrer

s’organitzarà una conferència sobre límits i auto-

ritats i al maig, una altra sobre emocions. En tots

dos casos, els tallers es faran al CEIP Ronçana.

Més cursos de català per a immigrants

Des de Serveis Socials s’ha observat que la man-

cança en la comprensió i parla de la llengua

catalana d’una part d’immigrants nouvinguts és

un obstacle per a la seva integració. En el cas de

famílies amb infants en edat escolar, la situació

s’agreuja perquè no poden ajudar els seus fills

en tasques escolars quotidianes. El domini de la

llengua catalana, per tant, és un element clau

per poder establir una bona comunicació i com-

prensió amb l’entorn. Per això, des de fa cinc

anys, l’àrea d’Educació i l’àrea de Serveis Socials

posen  a disposició dels immigrants residents al

poble, un programa de cursos de català.

L’objectiu és facilitar l’aprenentatge de la llengua

catalana i augmentar la relació amb el nou entorn.

En tots els casos, es tracta  de classes

d’alfabetització impartides i conduïdes per un

docent especialitzat. La iniciativa aportarà a

l’alumnat les nocions bàsiques que els permetran,

posteriorment, realitzar els cursos de català

adreçats a tota la població. Cada mes, els Serveis

Socials de l’Ajuntament i el professor fan reunions

de coordinació i, al final, es valora si s’han assolit

els objectius proposats. Els cursos de català per

a immigrants van començar l’1 d’octubre i es fan

a la Fàbrica, en els horaris que podeu veure en

el quadre.

Un moment d’una classe

de català per a immi-

grants

El Casal de Setembre, amb 28 nens i nenes

Entre el 3 i el 7 de setembre, l’àrea d’Educació de l’Ajuntament

va organitzar una nova edició del Casal de setembre al CEIP

Ronçana. El casal es va fer, essencialment, a l’espai polivalent

i al menjador de l’edifici escolar, i les diferents activitats, que

van ser sobretot tallers, les van coordinar 4 monitors i monitores.

El preu va ser de 36 euros i van participar-hi 28 nens i nenes de

P3 fins a sisè de primària. El casal es va fer entre les 9 del matí

i la 1 de la tarda. Les inscripcions es van fer entre el 16 i el 23 de

juliol.

Dia Horari Edat

Dilluns i dimecres De les 16.45 a les 17.45 h Nens i nenes primària

Dimarts i dijous De les 19 a les 20 h Adolescents

Dimarts i dijous De les 20.15 a les 21.15 h Adults

La sala d’estudi, a la Fàbrica

Des de l’1 d’octubre, el centre cívic i cultural La

Fàbrica ha recuperat la sala d’estudi, que es troba

a l’entrada de la zona d’entitats. Es tracta d’un

espai d’estudi, no de joc, ni tampoc de servei de

guarderia, que funciona de dilluns a dijous, de

les cinc a les set de la tarda. Els nens, nenes i

joves porten els deures de l’escola i poden estar

a la sala fins que acaben la feina. Si acaben abans

de les set, han d’avisar als seus pares perquè els

vinguin a buscar. La monitora d’aquest servei fa

suport però, en cap cas, és una mestra de reforç.
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Nombre d’alumnes a les escoles Santa
Eulàlia 2007-08

Escola Bressol Municipal l’Alzina 107 alumnes

CEIP Ronçana 480 alumnes

CEIP Santa Eulàlia 126 alumnes

IES La Vall del Tenes 429 alumnes

TOTAL 1142 alumnes

EL CEIP Ronçana ha obert un curs atípic. Enguany

disposa de més de 600 alumnes. 480 pertanyen

al centre i la resta correspon a nens i nenes de la

segona escola que s’està construint a la Sagrera.

L’endarreriment de les obres, ha fet que, almenys

durant un trimestre i mig, alumnes i professorat

del CEIP Ronçana i del nou centre de primària

hagin de conviure en un mateix espai. Això vol

dir que les instal·lacions l’escola Ronçana, l’únic

CEIP del poble, s’hagin hagut d’adequar a aquests

increments L’Ajuntament ha habilitat dos espais

com a aules i en un mateix espai hi ha dos grups

de P3 amb dues mestres. A més, es mantenen

les aules prefabricades que van entrar en funcio-

nament ara fa un any i serveis, com el menjador,

han augmentat notablement. L’endarreriment de

les obres també ha comportat l’ajornament de

la sisena hora.

L’Escola Bressol l’Alzina, amb 107 infants

La llar d’infants ha iniciat el quart curs amb una

aula nova. Per això s’ha hagut d’habilitat l’espai

polivalent que hi ha a l’entrada del centre. Ara

mateix l’escola disposa de 7 aules. Una per a

nadons, de mesos a 1 any, tres per a infants d’1

a 2 i tres més per a nens i nenes de 2 a 3 anys.

Actualment, l’escola acull 107 infants i hi ha dues

educadores per aula. El ple municipal del 27 de

setembre va aprovar amb els vots a favor d’ IND-

ERC, PSC i PP i amb els vots en contra de CiU, els

nous preus per a aquest curs ( vegeu quadre

adjunt)  La quota mensual és de 139 euros.

el tema

L’Escola Ronçana acull més de 600 alumnes

Més de 1.100 alumnes

Fa un temps que Santa Eulàlia de Ronçana ha superat la barrera del miler
d’infants i joves escolaritzats al poble. La novetat a l’inici del curs 2007-08 és
el segon centre de primària que ha començat a funcionar, compartint espais
amb el CEIP Ronçana. El curs que ve l’escola del Rieral ha de recuperar la
normalitat després de diversos anys de saturació d’espais.

Les obres de la segona escola, a la Sagrera

La classe dels Cargols, a l’Escola Bressol l’Alzina

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana octubre de 2007
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Preus Escola Bressol l’Alzina – Curs 07-08

Quota (11 mesos)  10 quotes de 139 euros

Dinar fixe 6,5 euros/dia

Dinar esporàdic 7,5 euros/dia

Hora extra diària 31 euros/mes

Hora extra esporàdica 2,25 euros/dia

Més estudiants a l’IES La Vall del Tenes

A l’IES La Vall del Tenes i després de diversos

anys en davallada d’alumnes, el curs 2007-08 ha

arrencat amb un increment d’estudiants. Això

també ha significat que la plantilla de professors

hagi passat de 41 a 44. Aquest setembre, la gran

novetat a l’institut és l’inici del cicle formatiu de

grau mitjà de gestió administrativa i comerç. El

cicle compta amb una vintena d’alumnes de Santa

Eulàlia de Ronçana i dels altres pobles de la

Mancomunitat i Parets. Aquests estudis duraran

dos anys i oferiran als alumnes una doble titulació

en gestió administrativa i comerç. El cicle ha pro-

piciat l’adequació d’una nova aula d’informàtica,

que s’afegeix a les dues ja existents. A més de

l’habilitació d’aquest espai la Mancomunitat també
ha finançat la instal·lació del wifi, el sistema de
connexió a internet sense fil.

Curs de formació ocupacional
Com en els últims anys, l’institut organitza un
curs de formació ocupacional administratiu
comptable, subvencionat pel Departament de
Treball i dirigit a persones aturades. El curs, que
consta de 484 hores lectives i de 120 de pràcti-
ques, començarà a principi de novembre. Entre
els continguts destaquen l’administració
d’oficines, comunicació i arxiu, administració
comptable i de tresoreria, la prevenció de riscos
, la inserció laboral o la recerca de feina. Els curs
s’impartirà dilluns dimarts i dimecres de les 5 de
la tarda a les 9 del vespre i dijous i divendres 3
a 7 de la tarda.

El segon curs de l’Escola de Música Vall
del Tenes
El centre mancomunat que ofereix estudis de
música als alumnes de la Vall del Tenes va iniciar
les classes a mig setembre. Enguany, l’escola
disposa de més de 300 alumnes, una cinquante-
na dels quals són del nostre poble.

Font: Web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia gene-

rem cada vegada menys residus per càpita. La

dada que es fa servir habitualment són els quilo-

grams de residus que es generen per habitant i

per dia. Si veieu el gràfic anterior, amb la implan-

tació del porta a porta es va produir una reducció

molt considerable. Durant el 2007, preveiem

rebaixar encara una mica més aquesta xifra, de

manera que ens anem acostant a la mitjana ca-

talana d’1,64 kg/hab/dia, tot i que encara estem

lluny d’altres països europeus (Suècia: 1,27

kg/hab/dia, Finlàndia 1,25 kg/hab/dia o Itàlia

1,47 kg/hab/dia). Al gràfic podeu veure les dades

d’altres municipis propers i la mitjana del Vallès

Oriental i de Catalunya.

notíciesLa generació de residus ha disminuït

de forma considerable
Després d’un any i mig de funcionament del sistema de recollida d’escombraries porta a

porta a Sta. Eulàlia ja podem afirmar sense por que els resultats ambientals  obtinguts són

molt positius. En les darreres edicions d’aquest butlletí, ja s’informava de la bona marxa

dels resultats ambientals. Anem a veure com han canviat les coses del sistema antic a

l’actual i quines són les previsions que tenim pel 2007
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Font: Web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia. Càlcul realitzat amb les tones de residus generades de gener a

juliol de 2007.
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La recuperació és molt alta: el doble de
la mitjana catalana i vallesana

Una altra bona notícia és l’increment de materials

recuperats (és a dir, que es reciclen o es valorit-

zen), que des que es va implantar el porta a porta

ha estat espectacular (al gràfic podeu veure que

hem més que duplicat la recuperació durant el

2006 i esperem millorar considerablement durant

el 2007. Respecte les mitjanes de Catalunya i del

Vallès Oriental, podeu veure que també doblem

aquests percentatges. Si ens comparem amb

alguns municipis veïns en el gràfic anterior, queda

clar que els dos municipis amb sistemes de reco-

llida porta a porta recuperen percentatges molt

superior a la resta. Felicitats a tots i totes els que

ho esteu fent possible des de casa vostra cada

dia, separant correctament totes les fraccions.

Recuperant tots aquests materials aconseguim

portar menys tones als abocadors, però a més a

més també contribuïm a reduir les emissions de

CO2 que veieu al requadre següent:

Aquest estalvi és similar a les tones de CO2 que

emeten de mitjana 590 habitatges catalans en

un any.  Amb aquestes xifres davant semblaria

que tot va bé, però cal fer encara millores al servei

de recollida i al comportament d’alguns ciutadans

que no col·laboren a la recollida i perjudiquen

l’esforç i els resultats aconseguits per tots aquells

que ho fan correctament. S’han de mirar de llimar

aquestes deficiències per diversos motius: acon-

seguir una gestió més sostenible dels residus al

nostre poble, millorar l’estat de neteja i l’aspecte

dels nostres carrers i, també molt important,

contenir el cost del rebut d’escombraries pel

proper any.

Els canvis als punts d’emergència
milloren la seva situació

Tot i que els punts d’emergència són precisa-

ment això, punts on anar a portar els residus

en cas d’emergència, fins aquest estiu es van

viure situacions de saturació i brutícia a

l’exterior dels contenidors degut al comporta-

ment incívic d’algunes persones. En vista

d’aquests problemes de funcionament, es va

decidir fer un canvi d’estructura d’aquests

espais, amb el tancament a l’entrada de vehi-

cles i l’apropament dels contenidors cap al

vial. Tan sols amb aquest canvi ja s’ha notat

una millora considerable del seu estat. Per tal

d’evitar l’acumulació de residus al seu entorn

s’està treballant en altres mesures comple-

mentàries a les ja preses fins ara.

Material Estalvi CO2/kg kg recollits Estalvi total (tn CO2)

Plàstic 1,5 328.329 492,5

Vidre 0,3 247.551 74,3

paper i cartró 0,9 221.642 199,5

TOTAL 766,3
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Entre el 22 i el 29 de setembre es va celebrar la

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Aquest any, Santa Eulàlia ha estat un dels 100

municipis que ha organitzat activitats que pre-

tenen potenciar altres tipus de transport dife-

rents al vehicle privat. Els actes van iniciar-se el

23 de setembre amb una volta en bicicleta que

va passar pels trams urbans que s’han adequat

els últims anys per millorar la seguretat de via-

nants i biciclistes. La pedalada va mostrar que

es pot agafar la bicicleta o anar a peu a fer

tasques tan quotidianes com comprar el pa o el

diari. Precisament per fomentar-ne i recordar-ne

l’ús, l’Ajuntament ha instal·lat aparcaments per

a bicicletes als equipaments públics del poble.

notíciesEn transport públic, en bicicleta o a peu

Santa Eulàlia de Ronçana es va afegir, com en els últims anys, a la Setmana

de la Mobilitat Sostenible i Segura que es va celebrar a tot Catalunya a finals

de setembre. Dies abans, els alcaldes de la Mancomunitat de la Vall del Tenes

i Parets del Vallès van signar un compromís per sol·licitar una línia d’autobús

directe que uneixi aquests pobles amb Barcelona

La pedalada va recórrer

uns 7 quilòmetres pel

pobleEn bus per la Vall del Tenes

Continuant amb el programa d’actes, durant la

darrera setmana de setembre, el transport urbà

municipal va ser gratuït. Unes 1000 persones

van beneficiar-se d’aquesta iniciativa. Finalment,

el dia 29, coincidint amb la finalització d’aquestes

jornades dedicades a la mobilitat sostenible i

segura, els Ajuntaments de Santa Eulàlia, Lliçà

d’Amunt i Bigues i Riells, i l’Associació per la

Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA)

van promoure unes passejades gratuïtes en

autobusos dels anys 60 i 70. L’Agenda 21 també

va col·laborar en aquesta diada.

Els busos de l’ARCA van fer diversos viatges amb parades a

Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia i Bigues i Riells

40 minuts fins a Barcelona en autobús

Amb l’objectiu d’aconseguir un transport públic

eficient i ràpid, els Ajuntaments de la Vall del

Tenes i Parets del Vallès, en col·laboració amb

l’Associació per la Promoció del Transport Públic

(PTP) han unit esforços per demanar a la Gene-

ralitat una línia d’autobús que arribi a Barcelona

en 40 minuts i sense fer transbordaments. Ja

s’han fet totes les gestions per presentar la

sol·licitud i el projecte al Departament de Política

Territorial i Obres Públiques. El projecte preveu

un autobús cada 15 minuts entre les 6 i les 9 del

matí i a partir d’aquí cada mitja hora, fins les 11

de la nit. Hi haurà dues parades a cada poble, i

a partir de Parets, el trajecte es farà per autopista.
Els alcaldes van signar el

conveni de sol·licitud a

Parets, el 17 de setembre.
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El centre d’atenció primària s’acabarà a
finals d’any

Les obres del Centre d’Atenció Primària (CAP)

que s’està construint al Rieral haurien d’estar

acabades a mig novembre. Aquest és el termini

que la Generalitat ha fet arribat a l’Ajuntament

en les últimes setmanes. Els treballs es van iniciar

l’agost del 2006. La inversió prevista, entre pro-

jecte, obres i equipaments superarà els 2,1 milions

d’euros. El centre d’assistència primària tindrà

una planta semisoterrada, planta baixa i primera

planta. Els espais d’ús públic es concentraran a

la planta de nivell d’accés al centre. El nou CAP

permetrà, als usuaris, disposar d’un edifici amb

més serveis i més atenció que l’actual consultori

i que l’Àrea Bàsica de Salut (ABS). L’objectiu és

que l’equipament, una vegada finalitzat, entri en

funcionament a principi de l’any vinent.

Es canvien les cistelles del pavelló

Aquest estiu s’han canviat els taulers i cistelles

fixes de les quatre cantonades del pavelló. Fins

ara, els principals equips del Club Escola del

Bàsquet Ronçana jugaven fent servir les cistelles

retràctils mòbils que es van adquirir l’any passat

tot i que no s’hi podien pas entrenar. Per això, la

regidoria d’Esports va decidir canviar les quatre

cistelles fixes que hi ha al voltant del poliesportiu,

incloent-hi els cèrcols. El cost ha estat d’uns

9.000 euros.

Més banyistes a la piscina

La temporada de piscina a les instal·lacions mu-

nicipals Pinedes del Castellet va acabar a mig

setembre. L’afluència de banyistes ha estat cons-

tant, tot i que el mal temps de l’agost va frenar-

ne l’assistència alguns dies. Tot i això, s’han

superat les xifres del 2006. Al juliol, per exemple,

a banda dels usuaris habituals, activitats com el

casal d’Estiu, el casal de l’APINDEP o un altre

casal de Caldes van aportar entre 200 i 250 per-

sones diàries. A la tarda, el curset de natació va

afegir-hi uns 130 banyistes més.

Senyalització horitzontal i vertical

D’altra banda, per regular i millorar el trànsit de

vehicles, s’han fet alguns canvis en el sentits de

circulació de diversos carrers. Les mesures adop-

tades per la comissió de vialitat afecten el trànsit

a la carretera de la Sagrera, el camí de Caldes, el

carrer Mestre Joan Batlle, el camí de la Rovira i

el Rieral, on s’hi ha instal·lat un semàfor per

permetre una millor sortida als vehicles que vénen

dels carrers Mare de Déu de la Salut, del Carme

i del Camí de can Torras. Durant el setembre es

va instal·lar la senyalització vertical per informar

els conductors d’aquests canvis i es va repintar

la senyalització horitzontal als principals carrers

de Santa Eulàlia de Ronçana.

les notícies

Canal SET canvia els horaris d’emissió

Les emissions de Canal SET van començar el 24 de setembre i

ho van fer amb novetats. La principal novetat és, que hi haurà

una programació única de dilluns a divendres i una altra per al

cap de setmana. Sempre amb els mateixos horaris, que es

podran consultar al web de Canal SET o al Teletext. Un altre dels

canvis afecta l’hora d’inici de les emissions dels matins. La de

les 10 passa a les 8 i la de les 2 a la 1. Les de la tarda, vespre i

nit es mantenen,  és a dir, a les 6 de la tarda, a 2/4 de 10 del

vespre  i a la 1 de la matinada.
 L’Ajuntament ha millorat la senyalització vertical i horit-

zontal en diversos vials

El CAP hauria d’estar aca-

bat a mig novembre
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El Riu Tenes, a la Font de Sant Cristòfol.

Accés a can Sabater

El procés de licitació de les obres del camí d’accés

a can Sabater va acabar fa pocs dies. El preu final

de licitació es va haver d’incrementar un 10%

perquè la primera licitació va quedar deserta.

L’empresa adjudicatària ha estat AMSA que va

ofertar fer-la per 220.000 ¤. Aquesta obra compta

ja amb una subvenció de 125.000 ¤ del Pla Únic

d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que

impulsa la Generalitat. S’ha demanat una amplia-

ció d’aquesta subvenció de 84.000 ¤ que s’espera

que sigui concedida per fer front als increments

que hi ha hagut en el disseny i la licitació Els

treballs consistiran en adequar l’actual accés al

barri des de la carretera de Barcelona ampliant-

lo molt per incrementar la visibilitat i evitar acci-

dents. També es varia el traçat del camí actual

per anar a enllaçar directament amb el carrer

Fonteta que fins ara estava tallat. El camí compta-

rà amb un pas per a vianants i bicicletes diferen-

ciat de la calçada.

Accés al barri de la Font del Bou

Les obres d’accés al barri de la Font del Bou han

començat a primers d’octubre. És un projecte

intermunicipal que es fa conjuntament amb

l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb la col·labo-

ració del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Encara que la gestió i execució correspon al Con-

sell Comarcal, el seguiment de les obres es fan

des dels serveis tècnics municipals. Les obres

milloraran la connexió entre els dos pobles. La

Generalitat ha atorgat una subvenció de 390.000

¤ per la realització d’aquestes obres.

els barris

Promoció del consum racional d’aigua

Amb l’objectiu d’insistir en l’ús racional d’aigua, la Fàbrica va

acollir, a finals de setembre, l’exposició La nova cultura de
l’aigua. Durant aquest any, l’Ajuntament ha impulsat diverses

campanyes per reduir-ne el consum: s’han repartit aparells

reductors per a les aixetes o amb tallers sobre xerojardineria,

que tenen, com a objectiu, la millora de l’eficiència dels regs de

jardins. La mostra de la Fàbrica va ser un pas més. L’exposició,

cedida per la Diputació de Barcelona, explicava què és la nova

cultura de l’aigua i com la ciutadania i les administracions

públiques es poden implicar per resoldre les noves necessitats

d’aigua sense malmetre els ecosistemes aquàtics. La conservació,

l’eficiència i l’equitat en són principis fonamentals.

L’accés a Can Sabater s’ampliarà i es farà més senzill.

Comença la redacció dels projectes del riu

Com a desenvolupament del conveni signat entre l’Agència

Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de

Ronçana el febrer passat, al juliol es van iniciar els treballs de

redacció dels projectes de correcció hidrològica que s’han de

fer al riu Tenes. L’ACA va adjudicar l’elaboració dels projectes a

l’empresa TYPSA. El calendari previst per l’Agència Catalana de

l’Aigua és que la redacció dels set projectes acabi l’estiu que

ve. Les set fases s’estan redactant en paral·lel i seqüencialment.

Per tant, la primera redacció, corresponent a la bassa de lami-

nació, ha d’estar acabada a finals d’aquest any i la darrera, a

l’estiu del 2008. En cadascun d’aquests projectes hi haurà

d’haver la tramitació administrativa corresponent i es preveu

que l’execució dels primer projecte comenci a finals d’estiu que

ve i que l’últim acabi la tardor del 2010. Durant aquest setembre

s’ha reunit la comissió de veïns i la comissió de seguiment de

les obres.
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L’educació a Santa Eulàliaa debat

de Ronçana

12

Per fi tindrem segona Escola. La tindrem
malgrat la nefasta gestió que en aquest
tema ha dut a terme el govern municipal,
sobretot el d’abans, però també el d’ara.
S’ha estat culpabilitzant la Generalitat
pel retard en el començament de les
obres, però el cert és que no començaven
perquè l’ajuntament no acabava de lliurar
la documentació que reiteradament se li
havia demanat. Faltava un “paper”, així,
com si es tractés d’un pur tràmit admi-
nistratiu, però el “paper” en qüestió era
ni més ni menys que el certificat de cà-
rregues del solar. És a dir, el document
que acreditava que sobre aquell terreny
no hi havia cap embargament, ni hipote-
ques, ni drets de pas, ni en definitiva,
cap dret real que pogués comprometre
el començament de les obres. Des d’aquí
reptem el govern a desmentir-ho. Final-
ment el mes de juliol aquesta documen-
tació va quedar completa. L’ajuntament
havia fet els deures... amb més d’un any
de retard! Però no passa res, ningú assu-
meix responsabilitats, ans al contrari,
s’intenta confondre les famílies fent-les
creure que la responsable és la Genera-
litat, i en aquesta confusió es fan casso-
lades, i s’organitzen manifestacions i
actes de protesta amb la presència activa
de la regidora d’Educació, que dona així
un suport explícit a les queixes. Qui no
apareix per enlloc és l’anterior responsa-
ble de la regidoria, el que en un any no
va tenir temps de completar la documen-
tació demanada per la Generalitat,  i que
en tot aquest procés no ha obert boca,
ni tan sols per sortir en defensa de la
seva successora durant el Ple del 27 de
setembre, quan la Isabel Valls, responsa-
ble d’Ensenyament de CiU, va fer una
llarga i documentada exposició de tot el
procés. Un lamentable espectacle que
posa en evidència la falta de preparació
d’un govern carregat de bona voluntat
en paraules de l’alcalde (només faltaria!),
però que no és capaç d’estar a l’altura
de la responsabilitat que ha volgut assu-
mir.

L’educació en el nostre poble és ben viva.
Actualment, i a banda de l’Escola de
Música, de gestió compartida entre els
quatre pobles de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes,  Santa Eulàlia de Ronçana
disposa d’una escola bressol municipal,
del Centre d’Educació Infantil i Primària
Ronçana, d’un altre CEIP que provisional-
ment s’anomena Santa Eulàlia i que ja és
una realitat tot i compartint edifici amb el
CEIP Ronçana, i d’un Institut d’Educació
Secundària . A més, ja hi ha una segona
escola bressol municipal en projecte i les
instal·lacions del nou CEIP en construcció.
L’educació, per a nosaltres, és molt impor-
tant i així ho hem demostrat creant el Con-
sell Escolar Municipal, on hi participen
representants de tots els centres educatius
del nostre poble (equips directius, mestres,
pares i mares) i grups polítics. També hem
organitzat xerrades amb persones desta-
cades en el món de l’educació per a pares
i mares amb infants i joves de totes les
edats, alhora que hem col·laborat amb les
Associacions de Pares Mares i Familiars
d’alumnes per tractar temes que puguin
millorar l’educació dels nostres infants i
joves. Cal dir, doncs, que des de l’any 2003,
en què Ind-ERC va entrar en el govern del
poble, la realitat educativa del poble ha
canviat: creant places d’escola bressol o,
malgrat els problemes sobretot de tipus
administratiu que hi ha hagut, liderant la
construcció d’un nou CEIP, entre d’altres
actuacions. Però amb això no n’hi ha prou
i, ben conscients que per educar un infant
cal el compromís de tot un poble, des del
març d’aquest 2007 vam iniciar el Projecte
Educatiu de Poble: un projecte ambiciós i
participatiu que pretén fer de Santa Eulàlia
de Ronçana un poble educador en tots els
àmbits. Ara ja tenim un grup impulsor amb
moltes ganes de treballar i amb idees per
tirar endavant l’educació per a tothom. I
és que l’educació és a tot arreu i de tot en
podem aprendre. El repte de l’educació,
doncs, ens fa ser optimistes perquè no hi
ha res més important ni un esforç que
valgui més la pena. Pel nostre grup
l’educació és una prioritat màxima.

Des del nostre grup entenem que
l’educació dels infants no és només
responsabilitat de les famílies i l’escola,
sinó de tota la comunitat, de tot el
poble. D’aquesta manera, tots els ha-
bitants de Santa Eulàlia eduquem i
som l’exemple per als infants del mu-
nicipi. D’aquesta manera, si som cívics
i vivim respectant l’entorn i les perso-
nes que ens envolten, som uns bons
educadors; si, en canvi, no som cívics,
doncs no som un bon exemple. Tot i
així, a Santa Eulàlia tenim la sort de
gaudir d’una molt bona oferta educa-
tiva, tant formal com d’educació en el
lleure. Els nostres infants i joves tenen
l’oportunitat d’anar a unes bones es-
coles públiques i, alhora, de tenir força
repertori d’activitats extraescolars i
esports. Ara, però cal parlar de la se-
gona escola de primària del poble, que
tants maldecaps ens està duent a tots
plegats. Amb acusacions o sense elles,
el que és totalment veritable és que
l’Ajuntament ha lluitat per a què
l’escola estigués finalitzada en el ter-
mini previst, però finalment s’ha retar-
dat considerablement. Tot i així, dema-
naria a certes persones que es
preocupessin més pels nens que de
moment no tenen escola, i no tant per
obtenir beneficis partidistes i crear
crispació, que crec que no interessa a
cap ciutadà. Tot es pot millorar, és cert,
i per això volem millorar cada vegada
més tots aquests factors: des del civis-
me dels ciutadans fins els parcs on
juguen els nens i nenes de Santa
Eulàlia, passant per escoles, activitats
de lleure, esports i tot el ampli ventall
d’activitats culturals.

Aquest octubre s’engega el procés de pressupostos participatius

del servei de Joventut. Serà el tercer any que es duu a terme

aquesta iniciativa pionera a la comarca. Tots els joves de Santa Eulàlia,

d’entre 15 i 29 anys, rebran a casa la informació per participar-hi.

Si voleu saber més dades accediu a la web jove www.santaka.cat
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