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Santa Eulàlia visita 
Blangoua i oficialitza
l’agermanament

Una delegació municipal va viatjar
al poble camerunés a final de març.
La rebuda va ser multitudinària i
l’acolliment va marcar l’estada de la
representació catalana

L’Ajuntament vol donar a conèixer la realitat de Blangoua

a través d’una campanya de difusió entre la ciutadania.

Aquesta és la intenció del consistori després de la visita

que es va fer al poble camerunès entre el 26 de març i el 2

d’abril. Durant l’estada es va signar l’acta d’agermanament

entres els dos municipis. El següent pas serà aconseguir

que les entitats i institucions de Santa Eulàlia facin seu

aquest agermanament. Una opció amb la que es treballa

és implicar les escoles dels dos pobles perquè hi hagi con-

tacte i relació entre els infants i joves. Amb tot, l’agerma-

nament també ha de servir per contrastar la situació que

viu un poble del Tercer Món amb la de Santa Eulàlia de Ron-

çana. Per això, alhora que es pot ajudar a Blangoua en

diversos projectes de cooperació, es tracta també de re-

flexionar sobre la nostra manera de fer.

Els objectius del viatge

La representació santeulalienca que va viatjar a Blangoua

tenia un doble objectiu. El primer, establir una relació oficial

amb les autoritats del poble camerunés. D’una banda mu-

nicipals i de l’altra, estatals, amb la prefectura i la sostspre-

fectura. El segon objectiu era conèixer el poble, les neces-

sitats i la vida quotidiana. La visita a Blangoua ha permès

constatar les dificultats d’aquell municipi en àmbits com

les infraestructures i els serveis bàsics.



El cap de setmana de l’1 i 2 de juliol, el barri de
la Primavera va fer la seva festa de barri i el del
8 i 9 de juliol va ser el torn de Can Juli. Han estat
les dues primeres d’un seguit de celebracions
que tindran continuïtat cada dissabte i diumenge
fins el 5 i 6 d’agost. L’Ajuntament s’ha reunit amb
els representants que organitzen les festes de
barris i ha coordinat els actes perquè no hi hagi
coincidències. La regidoria de festes també ha
editat un programa i ha penjat pancartes que
anuncien aquestes diades. De fet, els programes
i les pancartes conviden tots els veïns i veïnes
del poble a participar en aquestes festes. No són
nomes celebracions per als habitants que viuen
en un barri determinat sinó per a tots els ciuta-
dans de Santa Eulàlia de Ronçana.

La festa major, a punt
La festa major d’estiu ocuparà la centralitat
d’aquestes jornades. El programa d’actes ja està
definit i aquest any l’objectiu del consitori i de
l’organització és intentar millorar, encara més, el
Joc dels Colors que vertebra la festa major des
de fa 11 anys. Com en les darreres edicions, es
tracta de fer viure aquests dies entre tot el poble,
gaudir del carrer i dels espais a l’aire lliure.

Festa tot el juliol

L’Ajuntament ha consensuat amb els barris que organitzen
festes durant l’estiu un calendari que permet participar 
a tots els veïns i veïnes en aquestes activitats, 
amb la festa major com a plat fort
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les festes

Quadre de festes

1 i 2 de juliol – La Primavera

8 i 9 de juliol – Sant Cristòfol

15 i 16 de juliol – Can Marquès

22 i 23 de juliol – La Serra (Sant Simple)

27, 28 ,29 i 30 de juliol – Festa Major

5 i 6 d’agost – La Campinya

La festa major d’estiu tindrà lloc entre el 27 i el 30 de juliol

Regidories

Alcaldia, Cultura, Acció Social, 
Seguretat Ciutadana
Jaume Dantí 

– Dijous de 10 a 12 h i de 16 a 17 h

Planejament i Territori, Obres, 
Economia i Joventut (*)

Enric Barbany 

– Dimarts de 17 a 18 h i dijous de 10 a 12 h

Educació, Serveis Municipals i Festes (*)

Jordi Sala – Dimecres de 17 a 18 h

Medi Ambient, 
Informació i Participació ciutadana (*)

Santi Martí – Dimarts de 17 a 18 h

Esports
Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h

Barris
Armando Cañizares – Dimarts de 19 a 20 h

Grups

CiU
David Duran, Andreu Gual, Joaquim Brustenga

i Joan Iglésias – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

PP
Francesc Montes – Dijous de 16 a 17 h

(*) Amb cita prèvia
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En el Tornaveu d’ara fa un any comentàvem l’inici de dos projectes a mig termini, però amb un abast de
futur, com era el Pla de Residus i l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El primer
ja està en funcionament, el segon en canvi tindrà una durada més llarga de la prevista justament per la
transcendència que ha de tenir. Quan es tracta de prendre unes decisions que han de servir-nos per als
propers quinze anys i que han de marcar el futur del nostre poble és de responsabilitat actuar amb el màxim
de cura i sense pressa.

Més enllà del treball ja realitzat pels tècnics, de les aportacions derivades del procés de participació, dels
suggeriments rebuts després de la presentació del document d’avanç, de les modificacions introduïdes pel
que fa a la seguretat dels barris del Tenes, hi ha alguns temes que depenen d’altres administracions que
condicionen la definició final del planejament i per aquest motiu cal tenir-ne una informació precisa i
suficient. Es tracta sobretot de la mobilitat, de la xarxa viària intermunicipal, que depèn de la Secretaria
de Mobilitat de la Generalitat, i de les mesures hidràuliques per al risc d’avingudes que han de ser validades
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

D’altra banda, entenem que un projecte tant important com és el nou planejament s’ha d’intentar realitzar
amb el màxim consens possible i amb aquest objectiu hem treballat conjuntament tots els grups municipals
durant aquests mesos. Així mateix també s’ha treballat amb la comissió de veïns del Tenes per disposar
d’una proposta d’actuació que ja s’ha acordat i presentat a l’ACA.

Creiem que l’actuació responsable i eficaç és aquella que procura la màxima diligència en tot allò que és
quotidià (cosa que no sempre s’aconsegueix des de l’Ajuntament, encara que hom s’ho proposi) i la màxima
prudència en el què són reptes de futur. Fixar-se uns terminis és necessari per assegurar la realització de
qualsevol projecte, però no han d’esdevenir un objectiu en si mateixos si el què es cerca és el resultat més

favorable per a la major part de la població.

Jaume Dantí i Riu
Alcalde

l’editorial

Les reserves dels pous i les captacions d’aigua de Santa Eulàlia
es troben, a hores d’ara, en uns nivells estables. Tot i això,
l’Ajuntament demana a tothom que faci un ús racional de
l’aigua, en un moment en què Catalunya viu una de les cícliques
sequeres dels últims anys. Encara que la connexió definitiva
a Aigües Ter-Llogregat asseguri l’arribada d’aigua i que pugui
solucionar les puntes de consum que hi ha hagut algun estiu,
el consistori sol·licita responsabilitat a la ciutadania.

la nota

Unes que acaben i unes altres que comencen
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Foto 2: -

Durant el juny va entrar en funcionament la con-
nexió definitiva a Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
L’enllaç abasteix els barris de ponent del poble.
És a dir Font d’Abril, Mas Vendrell i els Lledoners,

a traves del dipòsit que hi ha en aquest darrer
barri, tot i que es podrà subministrar aigua a la
resta de Santa Eulàlia quan la situació ho reque-
reixi. Han estat necessaris molts mesos perquè
aquesta obra entrés en funcionament igual que
el dipòsit que hi ha al turó de Rosàs, que abasteix
Bigues i Riells, tot i que, en un futur, també pot
abastir Santa Eulàlia. La finalització de la connexió
a ATLL coincideix amb la pròxima arrencada de
les obres del Centre d’Assistència Primària (CAP)
que s’ha d’aixecar davant l’esplanada de davant
de Can Ferrer, al Rieral.

Terrenys davant de Can
Ferrer on ja es comença

a construïr el nou CAP.
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La recollida d’escombraries porta a porta
funciona

Ha finalitzat amb èxit la implantació a les tres zones en què s’ha organitzat la
recollida al municipi. S’ha reforçat la campanya informativa sobre el nou model
de recollida incidint, sobretot, en l’ús dels punts d’emergència i en la recollida
d’esporga i voluminosos.

l’ús dels punts d’emergència o àrees d’aportació
i la recollida domiciliària d’esporga que es fa tots
els dilluns però que cal fer una trucada prèvia al
938402330 demanant el servei. Un servei de dos
educadors a cada àrea d’aportació durant els
caps de setmana han explicat com s’han d’utilit-
zar correctament: quins materials s’hi poden
dipositar i quins cal portar a la deixalleria o ens
els recullen a casa, com l’esporga i els trastos
vells o voluminosos. I, sobretot, que cal deixar
cada fracció correctament separada dins del seu
bujol o contenidor corresponent, om si ens reco-
llissin les bosses a la porta de casa. Si no ho fem
així, malmetem l’esforç d’aquells que ho fan bé,
ja que impedim que es pugui realitzar la recollida
de cada fracció separadament, no podem reciclar
correctament i, és clar, ens consta més car.

Consulta jurídica sobre les plantes de
compostage
A principi de març, l’Ajuntament va decidir la
ubicació i els gestors de les dues plantes agrícoles
de compostatge que s’han de construir i posar
en funcionament al municipi com a part del nou
pla de residus. De les quatre propostes d’ubicació
i gestió rebudes el ple municipal per unanimitat,
i seguint la valoració dels tècnics, va concloure
que una s’ubicaria al Bonaire i l’altra al turó de
Rosàs prèvia la obtenció de les llicències ambien-
tals escaients i de realitzar els preceptius infor-
mes geològics entre altres tràmits administratius.
Alguns veïns del Bonaire van manifestar la seva
contrarietat per tenir tan a prop de les seves
cases i granges una d’aquestes instal.lacions.
Des de l’Àrea de Medi Ambient vàrem preparar
una sessió informativa on es va explicar amb tota
mena de detalls el seu funcionament, la seva
petita dimensió i la idoneïtat que s’ubiquessin
en un entorn rural com a complement d’activitats
agropecuàries existents. El govern municipal es
va mostrar obert a crear una comissió de veïns,
incloure en la realització de les plantes totes les
mesures de protecció necessàries per a preservar
sanitàriament les granges veïnes i reduir les olors
que improbablement poguessin produir-se per
sobre de les ja existents en aquell entorn. També
es va mostrar determinat, com no pot ser d’una
altra manera, a variar la seva decisió si es demos-
trava que existien normes legals que impedien
les ubicacions acordades. Per això, el consistori
ha elevat una pregunta als Departaments

la raó
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La ciutadania fa dos mesos que participa en la
recollida d’escombraries porta a porta. La major
part dels habitants segueixen aquest sistema,
una vegada superats els primers contratemps i
errors que el canvi d’hàbits inevitablement com-
porta. L’Àrea de Medi Ambient vol animar els
veïns i veïnes que encara no practiquen el model
a fer-ho. El nou model aporta dues millores sig-
nificatives: apropa la recollida selectiva a la ciu-
tadania, facilitant l'esforç dels veïns mitjançant
una freqüència elevada de recollida, i millora els
resultats de recuperació de materials actuals
(aproximadament en un 70%), cosa que repercu-
teix en poder mantenir el rebut de les escombra-
ries sense créixer per sobre de la inflació. Cal
recordar que el sistema és d’obligat compliment
per a tot els veïns del poble. Aquest sistema
requereix que tots siguem responsables i gene-
rem més civisme entre els veïns i veïnes. Entre
tots hem d’evitar l’abocament incontrolat de
bosses i deixalles de tota mena en marges i
torrents arran del municipi. A la tardor es preveu
aprovar una ordenança sobre residus que regu-
larà aquestes qüestions.

On s’ha de millorar?
Tot just després d’acabar les tasques d’informació
i educació ambiental envers la nova dinàmica de
recollida, i de lliurar els cubells i bosses compos-
tables per a la brossa orgànica i els imants amb
el calendari de recollides de la campanya infor-
mativa, l’Ajuntament ha iniciat una campanya de
reforç.

La campanya de reforç informatiu es centra en
diversos objectius. El principal, que totes les llars
del poble participin en el porta a porta. Els edu-
cadors ambientals han tornat a fer una visita a
totes les llars fent un especial esforç, entre di-
vendres i diumenge, en contactar amb els veïns
de cap de setmana. Durant les visites s’han re-
partit uns adhesius reflectants i numerats per
als cubells d’orgànica amb el doble objectiu de
permetre als operaris de les escombraries  una
millor visibilitat per la nit dels cubells i de poder
fer un seguiment més acurat de la participació
del veïnat alhora que dissuadir els robatoris. A
més s’ha fet una enquesta, de la que encara no
es tenen les dades.

La campanya de reforç ha parat també especial
atenció a dos aspectes més que calia millorar:
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Els punts d’emergència
es troben al camí de la
Serra, a la carretera de

Caldes i al carrer Girona
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d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Am-
bient i Habitatge que, malgrat la nostra insistèn-
cia, encara no han donat cap resposta quan ja
han passat més de dos mesos.

Les primeres dades
Amb la introducció del sistema de recollida porta
a porta hem aconseguit incrementar els percen-
tatges de recollida de totes les fraccions i s’ha
reduit el que rebutgem i portem a l’abocador.
Hem recollit 125 tones de matèria orgànica que
ara està servint per a produir metà. També cal
destacar que hem portat a la planta de triatge
153 tones de matèria inorgànica de les que
s’estima que 55 corresponen a envasos.

D’altra banda, les quantitats de recollida de deixa-
lles del primer semestre de 2006 ens indiquen
que amb el nou sistema l’ús de la deixalleria s’ha
incrementat notablement. Els usuaris han crescut
un 35% respecte a l’any anterior i els materials
que hi hem deixat en un 29% en pes. Tots els
materials recollits de més  abans anaven com a
rebuig a l’abocador i ara entren al procés de
reciclatge o recuperació.

El servei de recollida va tancar el 2005 amb un
dèficit de més de 106.000 €. Per a eixugar-lo
cada rebut d’escombraries ens hauria d’haver
costat 38 € més.

Resultat econòmic 
Servei d'Escombraries

ANY 2005 Per rebut

Ingresos 366.182 132

Despeses 472.427 170

Dèficit -106.245 -38

Materials Recollits pel Servei Municipal
Mitjanes mensuals

Inorgànica
Orgànica Envasos Resta Paper Vidre Esporga Rebuig TOTAL

ANY 2005 0 4,17 8,05 9,05 261,85 283

ANY 2006 (gen-jun) 20,70 9,17 16,32 8,39 9,78 2,92 168,77 236

Variació 06/05 120% 4% 8% -36% -17%

Xifres en tones

Nota: Donada la implantació progresiva, es pot considerar que el nou sistema només ha estat
funcionant en tot el poble durant tres dels sis primers mesos de 2006.

Materials recollits a la Deixalleria de Santa Eulàlia de Ronçana
Mitjanes mensuals

FERRALLA FUSTA PAPER PODA VOLUMINOSOS TOTAL USUARIS

ANY 2005 4.710 7.552 1.317 8.795 7.215 29.588 645

ANY 2006 (gen-mai) 5.605 8.884 1.265 11.900 10.432 38.086 872

Variació 06/05 19% 18% -4% 35% 45% 29% 35%

Pes sobre total 2006 15% 23% 3% 31% 27%

Xifres en quilos
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Horari deixalleria

Situada al camí de la Rovira, el seu horari és:

de dimarts a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h,
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
i diumenges de 10 a 14 h.

La deixalleria és una instal·lació on s’hi poden
transportar molts materials, especialment els
que no tenen una recollida específica porta a
porta com oli, fustes, metalls, ferralla, bateries
de cotxe, pneumàtics, ... Si us resulta més
còmode, les restes d’esporga i els voluminosos
també les podeu portar a la deixalleria.

Els punts d’emergència
Els punts d’emergència han de permetre la co-
rrecta participació en la nova recollida d’escom-
braries en casos excepcionals. Per exemple, grans
sopars, inici de vacances o incompatibilitat amb
l’horari del porta a porta.

La brossa s’hi ha de deixar correcta-
ment separada als corresponents
contenidors d’orgànica, inorgànica,
vidre, paper i bolquers.

Com si féssim el porta a porta a casa nostra. A
Santa Eulàlia s’han establert tres punts
d’emergència. Estan situats al carrer Girona, al
camí de Caldes i al camí de la Serra.

Les bosses amb el distintiu de bolquers
Quan acabi les etiquetes de ‘bolquers’, l’Ajunta-
ment, la farmàcia i els supermercats Condis, La
Sala i Can Bassa en reparteixen gratuïtament. Si
vostè vol, pot deixar la bossa dels bolquers i
compreses dins del cubell marrò que utilitza per
al porta a porta, però la primera, a sobre de les
bosses d’orgànica. Així els operaris la veuran
fàcilment i la podran separar quan fan la recollida
abocant-la al contenidor petit que porten per a
anar directament a rebuig.

Per participar en el porta a porta s’han fet diverses
reunions, punts informatius i s’ha visitat els veïns
a casa. Si vostè encara no disposa del material
(els contenidors marrons per a la matèria orgàni-
ca) i de la informació del nou pla de residus de
Santa Eulàlia de Ronçana, es pot dirigir a l’Ajunta-
ment en horari d’oficina.

Punts de venda de bosses compostables
La bossa compostable, per a les restes de matèria
orgànica, és un producte que encara no està
normalitzat i, per tant, no és barat. L’Ajuntament
ha fet un conveni entre una empresa productora
i els comerços que n’han volgut vendre. Així s’ha
aconseguit un preu més raonable per als usuaris.
L’import s’ha reduït al 50%. El preu de venda és
de 2,30 € per a un paquet amb 30 bosses de
marca Eco-Bio-Sac de l’empresa Neticont. La
brossa orgànica no es pot dipositar en bosses
de plàstic.

De bosses compostables se’n poden trobar a:

Tintoreria Nautilus
Can Lampista
Merceria Ferrer
Ferreteria Poma
Jordi Jovani Corominas
Papereria els Colors
Supermercat La Sala
Supermercat Eva
Supermercat Can Bassa
Supermercat Pròxim
Garden Gual)

La recollida de voluminosos i esporga

L’esporga i els voluminosos
es recullen a la porta de les cases.

Cal trucar prèviament al
93 840 23 30

L’empresa comunicarà el dia de recollida, perquè
cadascú pugui deixar els voluminosos o l’esporga
a la porta de casa seva. Els voluminosos es recu-
llen cada dos dimarts i l’esporga tots els dilluns.
Es pot utilitzar una saca d’1 m3 , semblant a la
de runa. L’Área de Media Ambient recomana les
d’obertura automàtica, són més resistents i du-
radores i fàcils de descarregar. Com amb les
bosses compostables l’Ajuntament ha promogut
un conveni entre una empresa productora i els
comerços que n’han volgut vendre. Les podeu
trobar a Transports Girpei i al Garden Gual. El seu
preu és al voltant dels 27 euros.

Com participar en el porta a porta
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el POUM

El procés d’aprovació s’allarga

Hi havia la previsió que a hores d’ara podia estar
a punt l’aprovació inicial del POUM. Però encara
no és possible. Hi ha tres aspectes fonamentals
del futur planejament del nostre municipi que no
estan prou definits i per tant l’equip redactor no
pot completar la redacció de tota la documentació
per ser aprovada. Es tracta de la mobilitat supra-
municipal, el riu Tenes i el seu entorn, i el nou
sòl urbanitzable residencial. Els dos primers
depenen, en la major part, de les competències
de la Generalitat de Catalunya i el tercer depèn
en gran part, del treball que estan fent els grups
municipals per arribar a un consens.

D’altra banda, durant aquests mesos han anat
arribant a l’Ajuntament més suggeriments de
ciutadants que s’hauran de posar en consideració
abans de tancar el nou planejament. Actualment
ja s’han recollit més de 100 suggeriments.

Durant aquests mesos el grups municipals han
fet diverses reunions per treballar conjuntament
els aspectes del planejament elaborats per l’equip
redactor. Queden per acordar el nou sòl urbanit-
zable residencial i la mobilitat al Rieral. El plane-
jament del sòl no urbanitzable, del sòl industrial,
dels equipaments, del comerç i la resta de mobi-
litat interna estan definits.

Santa Eulàlia consensua 
una proposta de solució 
a l’entorn del riu Tenes

L’Ajuntament (serveis tècnics i tots els grups
polítics) i els veïns dels barris de la vora del riu
Tenes han consensuat una proposta pel riu Tenes
i assegurar les zones urbanes del seu costat. A
finals de l’any 2005 l’Ajuntament, d’acord amb
la comissió del riu i l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), va encarregar a l’empresa d’enginyeria
Typsa l’estudi d’alternatives per la millora del
comportament davant d’avingudes extraor-
dinàries al riu Tenes. El treball s’ha elaborat
partint dels estudis existents d’inundabilitat del
Tenes validats per l’ACA, buscant la seguretat
davant d’avingudes d’un període de retorn de
500 anys i incorporant el corresponent estudi
d’impacte ambiental. Typsa ha fet el treball amb
el seguiment de l’ACA i de Santa Eulàlia, a través
de la comissió del riu on hi ha els grups polítics
municipals, els serveis tècnics i els veïns.

En què consisteix?

De totes les alternatives possibles que s’han
analitzat, l’estudi en proposa una acordada amb
els veïns i tots els grups municipals, que assoleix
el següent: dóna seguretat a totes les zones

urbanes perquè fa que no siguin inundables, no
afecta cap habitatge, millora el riu i el seu entorn
respecte la situació actual i redueix l’avinguda
aigües avall.

La solució proposada contempla la realització
de diverses actuacions que es detallen tot seguit.
Així, caldrà fer una bassa de laminació per a
reduir el cabal punta de les avingudes. A més,
caldrà modificar les següents infraestructures:
ampliar el pont de can Donat i el pont nou, ade-
quar rescloses, eliminar-ne una i suprimir el gual.
Rebaixar i ampliar la llera del riu en alguns trams.
També cal realitzar motes i murs verds de protec-
ció en alguns indrets urbans i dur a terme millores
ambientals en el riu. L’estimació del cost total
per a fer totes aquestes actuacions és de 23,5
milions d’euros.

Presentada a l’ACA perquè l’informi
A finals de maig Santa Eulàlia de Ronçana va
presentar aquesta solució a l’ACA per tal que la
informi favorablement, planifiqui la seva execució
i la financiï. L’ACA s’ha compromès a validar-la i
a incorporar l’estudi que Santa Eulàlia ha avançat
al Pla d’Espai Fluvials que està elaborant per a
tota la conca del riu Tenes. En aquest sentit, des
de Santa Eulàlia es demana que les actuacions
que es planifiquin aigües amunt del nostre poble
també millorin el comportament del riu. Un cop
s’hagi validat l’estudi caldrà acordar el finança-
ment i el calendari d’execució de les diverses
actuacions. L’ACA, com a administració compe-
tent en els rius, és qui ha d’aportar els diners de
les actuacions hidràuliques. També caldrà nego-
ciar amb altres departaments de la Generalitat
aportacions econòmiques per completar totes
les accions previstes.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El riu Tenes, al seu pas
per Can Sabater

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2006
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La mobilitat: 
novetats d’aquest any 2006

La mobilitat és un dels aspectes clau d’un plane-
jament i que, especialment, a Santa Eulàlia té
una importància cabdal i condiciona molt el futur
del nostre poble. Mentre la xarxa viària interna
està quasi definida en els treballs del POUM, les
vies de comunicació supramunicipals, que no
depenen de Santa Eulàlia, estan en un moment
de replantejament per part de l’administració
competent, el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat.

Tant és així que la Secretaria de Mobilitat d’aquest
departament està elaborant actualment el Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya
(PITC) pel període 2006-2026. La mateixa secre-
taria ha encarregat un estudi alternatiu del IV
Cinturó que s’ha conegut aquesta primavera. I
també el mateix departament de la Generalitat
està elaborant el Pla Territorial de la Regió Me-
tropolitana, de la qual Santa Eulàlia en forma
part. Per tant, ens trobem en un període de plena
planificació supramunicipal, que afecta Santa
Eulàlia, on hem d’estar amatents, mirar d’influir-
hi positivament i esperar que sigui ben adequat
per al nostre poble.

L’accés a la C17 i l’eix del Tenes.
En els treballs de planejament a Santa Eulàlia
s’han fet, s’estant fent i s’hauran de fer diverses
actuacions en el marc d’aquesta mobilitat supra-
municipal. D’una banda, fa un any i mig es va
iniciar amb els ajuntaments de Bigues i Riells i
l’Ametlla un treball conjunt per millorar la mobi-
litat en aquesta zona nord de la Vall del Tenes i
reduir el trànsit pel mig de Santa Eulàlia (actual-
ment hi passen més de 12.000 vehicles diaris) i
l’Ametlla. S’ha elaborat una proposta, que
s’inclou en l’avanç del POUM, i que consisteix en
fer una carretera que enllaci directament amb la
C17 a l’alçada del nus de Canovelles. Aquesta
proposta s’ha presentat com a suggeriment en

el PITC. Si es fa aquesta nova via, no s’hauria de
realitzar l’anomenat eix del Tenes, planificat fa
anys per la Generalitat, que figura en el planeja-
ment vigent de Santa Eulàlia, i que travessa el
nostre poble de nord a sud entre l’actual carretera
i el riu.

El IV cinturó.
D’altra banda, el IV Cinturó és des de l’inici del
nou planejament de Santa Eulàlia un dels temes
centrals. Nogensmenys tots els grups vam coin-
cidir en aprovar com un dels objectius del POUM
preveure la possibilitat de suprimir la reserva de
l’actual traçat del IV Cinturó. En els darrers mesos
hi ha hagut diversos posicionaments d’alts res-
ponsables de la Generalitat en el sentit d’introduir
canvis en el plantejament del IV Cinturó i alhora
s’ha presentat a informació pública el Pla d’In-
fraestructures de Transport de Catalunya. L’Ajun-
tament de Santa Eulàlia ha analitzat el PITC i, en
el ple del 23 de març, va aprovar per unanimitat
presentar al.legacions a la proposta del IV Cinturó.

El Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya.
En el text d’al·legacions l’Ajuntament de Sta.
Eulàlia de Ronçana manifesta que, sensibilitzat
i preocupat per l'impacte mediambiental i ur-
banístic que en el nostre poble i en la comarca
pot representar la realització del IV Cinturó, creu
necessari comptar amb un estudi d'alternatives
a aquest projecte. Aquest estudi hauria de pro-
posar mesures per aconseguir una millor utilitza-
ció de les infraestructures viàries ja existents i
per solucionar d’una manera sostenible els pro-
blemes de mobilitat de l'àrea del Vallès, així com
per facilitar l'augment de les inversions en els
transports col·lectius (ferrocarril i autobús). Calen
propostes alternatives que evitin la pèrdua
d'integritat territorial que la construcció d'aquest
projecte pot arribar a significar. Per l’Ajuntament
el IV Cinturó alteraria negativament la configuració
i equilibri del nostre municipi. Suposaria, entre
d'altres efectes, la segregació dels dos nuclis
històrics de població, l’afectació d’importants
zones boscoses d'alzina i pi i àrees de conreu
patirien danys irreversibles.

La presentació d’aquestes al·legacions va arribar
poc abans que es donés a conèixer un estudi de
la Generalitat que situa el IV Cinturó més al sud
del nostre poble i per tant no el travessaria pel
mig. Segons aquesta proposta, el recorregut de
l’autovia orbital arribaria al Vallès Oriental a través
de Caldes de Montbui, pel sud de la Torre Mari-
mon, passaria per Lliçà d’Amunt pel sud de la
Cruïlla i per les planes de ca l’Amell i aniria en
direcció Granollers i la Roca.

Així doncs, amb totes les novetats que hi ha hagut
durant aquest any 2006 i per la importància que
té pel nostre poble, convé que els treballs de
planejament de la mobilitat que ens afecta es
duguin a terme coordinadament entre les admi-
nistracions i al ritme que permeti definir el millor
per Santa Eulàlia.
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Actualment els treballs 
del POUM se centren 
en la mobilitat i en assegurar
les zones urbanes 
del costat del riu

Per poder completar la redacció dels documents
que han de constituir el nou planejament de
Santa Eulàlia convé, doncs, que estiguin ben
definides i acordades amb la Generalitat (perquè
és qui ha d’aprovar definitivament el POUM) la
xarxa viària supramunicipal i la proposta a
l’entorn del riu. El temps que això pot necessitar

Plànol d’alternatives
de mobilitat
supramunicipal.

no està en mans només de l’Ajuntament i l’equip
redactor, sinó que depèn sobretot dels departa-
ments de la Generalitat que tenen les competèn-
cies. Per la responsabilitat d’actuar amb la màxi-
ma cura i sense presses, i considerant els terminis
de contracte, es fa recomenable suspendre tem-
poralment el contracte per la redacció de la do-
cumentació del POUM. D’això se n’ocupen els
serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, per
encàrrec de tots els grups municipals.

Ara, doncs, els treballs del POUM se centren en
aconseguir acordar amb la Generalitat la xarxa
viària supramunicipal que afecta Santa Eulàlia i
la solució del riu Tenes i les zones urbanes del
costat.

Església

Biblioteca

Ajuntament
Camí de Caldes

Camp de Futbol

Can TriesZona
  Esportiva

Polímeros
       Reciclados

La Verneda

Camí de la Serra

Font de
Sant Joan

Can Juandó

Can
Vidal

Font d’Abril

n Vendrell

Mas V
endrell

Rest.
La Vall

Lladoners

Can Burguès

Can Juli

Can Gafa

La Campinya

Camping
Can Donat

C
tra. d

e P
arets a B

ig
u

es

TERME DE LLIÇÀ D’AMUNT

TERME DE BIGUES

TERME
DE

CANOVELLES

TERME
DE

L’AMETLLA

C
tra. d

e P
arets a B

ig
u

es

La Casa Vella

Restaurant
Santa Eulàlia

L’Areny

Can Met
La Primavera

Els Ametllers
El Bonaire

El Rieral

La Serra

La Vall

La Sagrera

Riu Tenes
R

iu Tenes

R
iu Tenes

Rosàs

etes

Can Tabac

Can Farrell

Pinedes del Castellet

Ctra. de Granollers a Caldes

Ctra. de Bigues a l’Ametlla

Reserva IV Cinturó

Reserva IV Cinturó

Accés a la C-17

A
u

to
vi

a 
d

el
 T

en
es

Proposta IV Cinturó M. Herce

E
ix del Tenes

E
ix del Tenes

A
cc

és
 a

 la
 C

-1
7

Ctra. de Granollers

          a Caldes

Accés a la C-17

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2006

Víes existents

Reserves:
IV Cinturó
Eix del Tenes

Propostes supramunicipals:
IV Cinturó M. Herce
Autovia del Tenes

Propostes municipals:
Accés a la C-17

C
-1

7
C

-1
7

Can Marquès



L’ensenyament, una prioritatel tema

10

La Generalitat manté el calendari 
per a la segona escola de primària
El departament d’Educació ha confirmat el com-
promís perquè l’inici del curs 2007-08 coincideixi
amb l’entrada en funcionament del segon centre
de primària de Santa Eulàlia, que s’ha de construir
al costat de l’Escola Bressol Municipal l’Alzina.
Ara mateix, els terrenys ja són propietat de la
Generalitat. La segona escola és més necessària
cada dia. Amb tot, l’Escola Ronçana, l’únic centre
de primària del poble, ha atès totes les preins-
cripcions. Per atendre els més de 550 alumnes
previstos es triplicaran els cursos de P-3 a 4t
mentre que el cicle superior (5è i 6è) continuarà
amb dos grups per curs.

Ampliació de l’Escola Bressol
Les obres d’ampliació d’una altra aula per a in-
fants de 2 a 3 anys a l’Escola Bressol marxen
sobre calendari previst. Per això, s’han pogut
admetre totes les sol·licituds de nens i nenes de
Santa Eulàlia que es van entregar dins del termini
previst. La llar d’infants iniciarà al setembre el
tercer any amb 99 alumnes. Per això s’ha contrac-
tat el personal necessari per poder continuar
oferint un servei de qualitat.

Bones perspectives a l’institut
A l’IES La Vall del Tenes serà el primer any que
l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) serà
només per a alumnes de Santa Eulàlia de Ronça-
na, segons detalla el Mapa Escolar. Amb tot la
matrícula l’institut continua oberta a tots els estu- diants de la Mancomunitat encara que cada cen-

tre de primària ja té assignat un institut de se-
cundària. La demanda d’alumnes de fora de la
Vall del Tenes permetrà que hi hagi tres grups a
cada curs d’ESO i un cert increment d’alumnes
a Batxillerat

Més serveis paral·lels
La voluntat de la regidoria d’educació és seguir
completant els serveis educatius d’atenció a les
famílies. L’Espai Nadó, l’Escola de Pares i Mares
i les xerrades que s’han fet durant el curs, amb
conferenciants de prestigi, han estat molt ben
valorades per les famílies que hi han assistit. Una
altra activitat que ha començat fa pocs dies és el
Casal d’Estiu, enguany, amb més de 140 inscrits.
L’Ajunament n’ha assumit directament la gestió.
Es millora el servei i es rebaixa el preu respecte
l’any passat: es va més a la piscina, hi ha més
transport per arribar-hi i més visites i excursions
al poble en un casal educatiu, lúdic i arrelat al
poble.

L’escolarització per al curs 2006-07
TOTAL

TOTAL MATRICULATS
ANY EMPADRONATS A ESCOLES DE
NAIXEMENT CURS ESCOLAR A SANTA EULÀLIA  SANTA EULÀLIA

1989 2n Batxillerat 54 43
1990 1er Batxillerat 68 56
1991 4rt ESO 43 68
1992 3er ESO 67 92
1993 2n ESO 60 67
1994 1er ESO 73 93

IES LA VALL DEL TENES 419

1995 6è Primaria 55 50
1996 5è Primaria 58 45
1997 4rt Primaria 63 60
1998 3er Primaria 73 59
1999 2n Primaria 73 65
2000 1er Primaria 72 67
2001 P-5 57 56
2002 P-4 79 75
2003 P-3 84 70

ESCOLA RONÇANA 547

2004 P-2 83 46
2005 P-1 89 39
2006 Nadons 37 14

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 99

TOTAL ALUMNES ESCOLARITZATS 1.065
L’Escola Bressol
Municipal tindrà una
altra aula d’infants 
de 2 a 3 anys.

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2006



11

Unes 400 persones van participar en la cloenda dels actes dels 25 anys de l’IES La Vall del Tenes

La Mancomunitat torna a vincular els quatre mu-
nicipis de la Vall del Tenes a través d’una iniciativa
basada en l’educació. Primer va ser l’Escola de
2n Ensenyament (1980) i ara és el projecte d’un
centre d’educació musical a partir de les iniciati-
ves que hi havia a cada poble. Una de les parti-
cularitats de la nova escola mancomunada serà
la descentralització. Així sobretot, els primers
nivells s’impartiran a cada municipi. Els més ele-
vats, en canvi, es faran a l’edifici central de l’Escola
de Música, a Lliçà d’Amunt. Amb, tot, en alguns
casos, l’ensenyament d’un determinat instrument
es podrà fer a qualsevol dels altres pobles sempre
que hi hagi un nombre suficient d’inscrits.

Un projecte innovador
El pla d’estudis del centre serà innovador i
s’assentarà en tres pilars que difereixen de la
majoria d’escoles i conservatoris de Catalunya i
l’Estat Espanyol: la funció social de la música, la
preeminença de l’instrument i de les activitats
paral·leles per sobre de l’ensenyament del llen-
guatge i el paper actiu dels professors. Aquests
pilars es traduiran en la creació d’orquestres,
conjunsts instrumentals, corals i en l’organització
periòdica de concerts, intercanvis i sortides que
motivin l’alumnat.

Per a totes les edats
La nova escola mancomunada neix amb la volun-
tat de fer arribar l’ensenyament a qualsevol per-
sona interessada en la música ja sigui per al gaudi
personal o per a qui pensi en la professionalitza-
ció. Entre l’oferta pedagògica hi haurà programes
de sensibilitació per a nens de 4 a 7 anys, formació
musical bàsica, programes de formació per a
joves i adults, a mida i avançada, preparació per
a l’examen de la PEAGM o tallers de música per
a nadons, musicoteràpia, percussió africana i
altres que s’aniran concretant durant aquest
primer curs. Pel que fa a l’oferta instrumental hi
haurà violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta
travessera, clarinet, saxo, guitarra, guitarra elèc-
trica, baix elèctric, piano, piano modern, piano
jazz, cant, percussió clàssica i bateria.

El nou centre obrirà les portes per impartir una formació musical on les persones de
Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall puguin adquirir des
d’uns coneixements bàsics fins a un ensenyament avançat per a qui aspiri a la
professionalització. En tots dos casos, es tracta de gaudir i entendre la música.

La seu de l’Escola de
Música La Vall del

Tenes, a Lliçà d’Amunt

La Vall del Tenes disposarà d’una escola
de música mancomunada

25 anys de l’IES La Vall del Tenes
L’IES, abans Escola de 2n Ensenyament La Vall
del Tenes, va tancar el 16 de juny les celebracions
del 25è aniversari del centre. El programa d’actes
es va iniciar el setembre i entre d’altres ha inclòs
un cicle de xerrades, diverses trobades en les
que han participat exprofessors i exalumnes de
l’escola, una mostra itinerant i, a més, activitat
al centre com una planada d’arbres per Nadal o
l’enlairament d’un globus aerostàtic a finals de
maig. El primer quart de segle de l’institut es pot
repassar en el llibre La Vall del Tenes, 25 anys
fent escola, que ha escrit la periodista santeula-
lienca, Carme Badia i en un reportatge que ha
elaborat Canal SET.
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En aquestes pàgines s’explica en què ha gastat

els diners l’Ajuntament l’any 2005 i quins ingres-

sos ha tingut. En el quadre 1 hi ha el detall

d’ingressos amb el percentatge sobre el total.

Podem observar que els impostos representen

una mica menys d’un terç dels ingressos munici-

pals (30,39%) i els préstecs se situen al voltant

del 16%.

En el quadre 2 hi ha la despesa corrent, ordenada

per serveis de major a menor import i comparada

amb el pressupost. Podem observar què ens

costa cada servei. La despesa corrent total ha

estat de 4.198.145 euros. Els ingressos corrents

totals han estat 4.308.908 euros. Això fa que

l’estalvi net de l’Ajuntament, el 2005, s’hagi situat

en els 110.763 euros.

En el quadre 3 hi apareixen les despeses

d’inversió del 2005. En total, s’han tirat endavant

34 inversions. Les despeses totals de

l’Ajuntament has estat 7.425.969 euros i els

ingressos 7.558.881 euros.

Finalment, un indicador que també reflecteix

l’estat de la hisenda de l’Ajuntament és el nivell

d’endeutament. Hi ha dos ràtios que el mesuren.

Un és el ràtio d’endeutament que, el 2005, és

del 82,2%, quan el màxim recomanat se situa en

el 110%. L’altre és el ràtio de càrrega financera

que és de l’11,5%. El màxim recomanat és del

25%. Aquest darrer ens indica que, l’any passat,

l’Ajuntament va destinar un 11,5% del seus in-

gressos ordinaris a tornar els préstecs que té.

Per comparar, una família que guanyi 2000 euros

al mes i en pagui 600 d’hipoteca, representa que

dedica un 30% del seus ingressos a tornar la

hipoteca.

Quadre 1 – Ingressos 2005
Import %

Impostos 2.297.506 30,39 %

Prestació serveis 742.864 9,83 %

Transferències 885.378 11,71 %

Subvencions corrents 295.058 3,90 %

Recursos eventuals 88.103 1,17 %

Quotes urbanístiques 656.445 8,68 %

Subvencions capital 1.393.529 18,44 %

Venda patrimoni 0 0 %

Préstecs 1.200.000 15,88 %

TOTAL 7.558.881 100 %

Quadre 2 – Despesa corrent 2005

Descripció partida  Pressupost  Real Variació

Administració general i serveis tècnics 688.971 687.653 –0,19 %

Recollida i tractament d’escombraries 535.850 505.319 –5,70 %

Interessos i amortització de crèdits 461.155 495.497 7,45 %

Conservació i manteniment
          d’espais i vies públiques 470.914 450.376 –4,36 %

Policia local 461.221 441.960 –4,18 %

Escola Bressol 260.167 260.954 0,30 %

Cultura i centre cívic La Fàbrica 194.775 181.978 –6,57 %

Educació 147.986 144.298 –2,49 %

Esports 137.069 141.932 3,55 %

Acció social 142.149 135.054 –4,99 %

Transport públic 123.600 123.121 –0,39 %

Enllumenat públic 115.050 104.218 –9,42 %

Festes 98.000 100.376 2,42 %

Càrrecs electes i grups municipals 92.850 92.626 –0,24 %

Medi Ambient 63.510 81.020 27,57 %

Elaboració del Pla d’Ordenació
          Urbanística Municipal (POUM) 115.000 65.075 –43,41%

SET Comunicació 65.000 65.000 0%

Joventut 46.991 49.324 4,97 %

Sanejament i abastament d’aigua 21.600 27.554 27,57 %

Sanitat 11.300 17.294 53,04 %

Promoció econòmica 9.700 12.119 24,94 %

Aportació al Jutjat de Pau 5.000 8.291 65,83 %

Informació ciutadana 8.300 5.256 –36,68 %

Aparcament de camions 0 1.763 N/A

Aportació a la Mancomunitat
          de la Vall del Tenes 7.000 84 –98,79 %

TOTAL DESPESA CORRENT 4.283.158 4.198.145 –1,98 %

Els comptes de 2005

L’estalvi net de l’Ajuntament ha estat de 110.763 euros.
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Quadre 3 – Inversions 2005

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 805.496
Abastament aigua ATLL 460.590

Clavegueram del Rieral 338.331

Obres d’abastament d’aigua potable 1.134

Obres de sanejament 5.400

EQUIPAMENTS 481.100
Parc de camions 11.705

Adequació piscina municipal 221.836

Adquisició finca plaça Església 25.944

Adequació edificis municipals 49.680

Escola Bressol 125.374

Adequació instal·lacions esportives 5.954

CEIP Ronçana 28.963

Obres de millora cementiri 11.594

VIA PÚBLICA 799.984
Camí del Gual 371.786

Camí de Salve Regina (2a fase) 217.585

Accés Font del Bou 21.029

Passeres del riu 2.041

Mesures seguretat viària 15.450

Obres millora via pública 68.785

Senyalització 3.906

Millores accessibilitat via pública 61.341

Pas de vianants 28.812

Pavimentació camí de Can Burguès 9.248

BARRIS 1.100.996
Reurbanització barris Can Feu 646.303

Torre del Gos 196.441

Bellavista 23.855

Carrer Pompeu Fabra 580

Enllumenat públic 6.616

Parcs, zones verdes i exteriors equipaments 18.507

Despeses urbanístiques juntes de compensació 190.547

Franges prevenció d’incendis 18.146

EQUIPS 40.249
Sistemes d’informació 9.220

Maquinària i eines brigada 5.700

Mobiliari i equipament municipal 6.058

Vehicle policia 19.270

TOTAL INVERSIONS 2005 3.227.824
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Aparcament de camions

Camí del Gual

Abastament aigua ATLL

Obres millora via pública

Estem patint un estiu mancat de pluges. Els boscos estan secs. Cal, doncs, posar els cincs sentits per a reduir

el risc d’incendi i així prevenir-los.

Tres breus consells essencials: evitem encendre foc a l’aire lliure, no tirem deixalles als boscos, sobretot

vidres, i vigilem d’apagar bé les burilles abans de llençar-les. Recordem que a l’estiu és prohibit fer foc als

espais oberts.

Fem que el bosc no es cremi
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L’Ajuntament millora diversos carrers

L’Ajuntament ha iniciat i ha acabat diversos pro-
jectes d’obra pública en els últims mesos. Entre
els que han finalitzat destaca la urbanització de
Can Feu i Torre del Gos. Tal com s’havia previst,
també s’ha aprofitat per asfaltar el carrer de
Verge del Pilar, entre la carretera de la Sagrera i
aquests dos barris. D’altra banda, s’ha elaborat
el projecte d’urbanització de Bellavista i s’ha
aprovat el d’accés a la Font del Bou. Precisament,
els canvis en aquest sector són ben evidents
després de la pavimentació de la segona fase
del camí de Salve Regina entre Bellavista i
l’entrada del barri de la Primavera i els Ametllers.
Pel que fa a asfaltats, entre l’abril i el maig s’ha
fet la segona actuació d’arranjament de vials.

En aquesta ocasió han estat els carrers Faisà,
Guatlla, Tudó, Can Maset, Masquefa, Mas-
blau, Masroig, Mapuyols, Divina Providència,
Anselm Clavé, Camí de Caldes, Països Cata-
lans, Ángels, Noguera, Camí de Canovelles,
Jaume I i la carretera de la Sagrera.

Al final, entre els dos projectes d’aquest any, s’ha
actuat en 30 vials. Al Rieral, també s’ha arranjat
i s’ha pavimentat un tram del carrer dels Hosta-
lets, davant de la Fàbrica.

Noves oficines municipals

Els baixos de l’antiga llar d’infants privada de
Santa Eulàlia, situada al costat de l’Ajuntament,
ja acullen diverses dependències i serveis muni-
cipals. És el cas del jutjat de Pau i del Registre
Civil i de l’Àrea de Medi Ambient. Esperem que
aquests espais permetin oferir un millor servei
als ciutadans. A la plaça de l’Església,
l’Ajuntament també ha enderrocat part d’una
edificació a causa del perill per a les persones i
ha condicionat l’espai, que és d’equipament
públic.

El domini.cat, ja

La pàgina web de l’Ajuntament s’ha redireccionat
al nou domini punt cat. Des de fa uns dies les
consultes es poden fer tant a l’adreça antiga
www.santaeulaliaron.diba.es com a la nova
www.santaeulaliaroncana.cat. Durant el procés
de sol·licitut del domini català, l’Ajuntament va
sol·licitar dues adreces més. Una correspon a les
inicials del topònim del poble a la que s’ha afegit
la ç i l’altra, a ronçana.cat. Ara mateix, aquestes
dues adreces es troben fora de servei.
L’Ajuntament decidirà per quina de les tres es
decanta una vegada hagi conclós el redisseny de
la web municipal, prevista per a la tardor.

les notícies

A dalt, la 2ª fase de pavimentació del camí de Salve Regina, prop de l’accès al barri de
Font del Bou, i a sota, la urbanització de Can Feu i Torre del Gos, a principi de juliol

L’antic parvulari de Santa
Eulàlia, ara noves

oficines municipals

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2006
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La reforma de la piscina es va estrenar
a final de juny
La temporada de bany d’aquest any es va obrir
amb l’adequació de les piscines muncipals Pine-
des Castellet. La reforma significia una notable
millora en relació a les instal·lacions anteriors.
Les obres han consistit en adequar les dues pis-
cines, envoltar-les d’unes platges, substituir els
sistemes de depuració i plantar la gespa. L’1 de
juliol, l’Ajuntament va organitzar una jornada de
portes obertes. Van participar-hi més de 200
persones. D’altra banda, l’Ajuntament va adjducar
el 22 de juny, la col·locació de gespa artificial al
camp municipal d’Esports. S’espera que els tre-
balls estiguin acabats entre final d’agost i principi
de setembre.

Santa Eulàlia destina gairebé 50.000
euros  a entitats i al fons de solidaritat
El ple municipal del 25 de maig va aprovar les
subvecions del Fons de Solidaritat i les que aniran
a parar a les entitats i activitats culturals i espor-
tives de Santa Eulàlia. En total, es van repartir
49.102 euros. El Fons de Solidaritat, amb 13 pro-
jectes, va atorgar 32.897 euros. El de més impor-
tància pertany a l’agermanament amb Blangoua,
concretament per a diverses iniciatives relacio-
nades amb el municipi camerunés. La resta
d’entitats a la que es destinaran diners són Mo-
saic, Vallès Obert, l’Associació Catanala d’Amics
del Poble Sahrauí, la Fraternidad Misionera Ver-
bum Dei, la Fundació Pau i Solidaritat, Rokpa i
Serpaj. Pel que fa a les entitats culturals rebran
12.905 euros i les entitats i activitats esportives,
3.300. Les entitats i activitats culturals subven-
cionades són el Casal d’Avis, el Casal Parroquial-
Grup de Teatre, la Coral Santa Eulàlia, la Fundació
Arts Musicals de la Vall del Tenes, el Ganxo,
Ronçana revista de la Vall del Tenes, Associació
Dones del Tenes i el grup excursionista Santa
Eulàlia camina. Les entitats i activitats esportives
que també s’enduran ajudes són el Club d’Escacs
Ronçana, el Club Patinatge Santa Eulàlia de
Ronçana, la Societat de Caçadors Santa Eulàlia
i, individualment, Josep Lluís Mercadé, Bernat
Guàrdia i Jordi Vilardebò.

La remodelació de les piscines es va inaugurar l’1 de
juliol amb una jornad de portes obertes

L’agermanament amb Blangoua ha destacat en
l’atorgament de subvecions del Fons de Solidaritat

La Brigada municipal fa un esforç d’organització i treball per millorar el manteniment dels parcs així com dels

marges i voreres dels vials. Però no pot arribar a tot arreu. Per això, des d’aquestes ratlles volem fer un

agraïment a totes les persones que ajuden a mantenir nets i en bones condicions jardins, espais i carrers per

poder gaudir d’un poble que entre tots fem millor.

Un agraïment públic

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana juliol de 2006



Cultura municipala debat

Des de l’inici de la legislatura partici-
pem activament dins la Comissió de
Cultura de l’Ajuntament on també hi
són convidades a participar totes les
Entitats Culturals del nostre municipi,
aquest espai de treball té com a objec-
tiu oferir un bon ventall d’activitats
culturals als nostres ciutadans i ciuta-
danes.  Estem segurs que a ningú se li
escapa, que el conjunt d’activitats que
es recomanen és el resultat d’un treball
exhaustiu de totes les Entitats i perso-
nes que hi col·laboren, que amb la seva
dedicació desinteressada posen el llis-
tó molt alt, aconseguint un nivell quan-
titat/qualitat molt satisfactori. Un cop
cada tres mesos, es rep informació de
totes les activitats previstes, a totes
les vivendes del municipi.  Però, no ens
podem quedar enquistats amb el que
s’està oferint actualment i, respectant
les nostres idees de progrés, sempre
estem disposats a millorar en tots els
aspectes i, per això, des de l’Ajunta-
ment, s’han de fomentar noves propos-
tes culturals. Fins i tot pensem que avui
s’ha d’afegir un nou aspecte  que, apro-
fitant l’oferta cultural, rescati els nivells
de convivència adequats entre  ciuta-
dans i ciutadanes, amb la promoció de
programes i debats per dotar-nos dels
valors cívics de convivència, que en
alguns sectors de població estan en
franc retrocés.

Ens hem dit plegats un munt de vega-
des, que els valors d’un poble estan
basats en la  cultura, la  història, les
tradicions, la música, els balls, i nosal-
tres tenim el convenciment que, fomen-
tant tots aquests valors, aconseguirem
plegats un espai de convivència,  que
en definitiva millorarà la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes de
Santa Eulàlia.

de Ronçana
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www.a21ser.bloqspot.com
Pàgina web de l’Agenda 21:

L’oferta cultural de Santa Eulàlia és
bona, però també millorable. Tot el que
es pugui fer per diversificar i augmentar
la proposta cultural és una bona inver-
sió amb rendibilitat de present i de
futur, i no parlem pas de diners, sinó
de qualitat de vida, de realització per-
sonal i col·lectiva. En l’ampli ventall de
propostes culturals possibles s’hi han
d’implicar els joves, que han de ser
protagonistes actius de tot allò que es
bellugui en el món cultural del nostre
poble. Es tracta de fomentar una au-
tèntica revolta cultural, enriquidora,
divertida, participativa, diversa i en-
grescadora per a tots, que sigui una
via de realització, una excusa per pen-
sar, per crear debat, un canal de comu-
nicació, una manera d’adquirir cons-
ciència de que som capaços de fer
coses atractives, fixar-nos una quimera
i empaitar-la, tan se val no aconseguir-
la mai, en la lluita està la vida. I Santa
Eulàlia sap lluitar. Som un poble amb
inquietuds culturals, com ho demostra
el gran nombre d’associacions d’aquest
tipus que hi ha, moltes més que en els
nostres pobles veïns. A Santa Eulàlia
hi ha voluntat de fer coses, i il·lusió,
molta il·lusió per fer-les. Per això és
tan important que des de l’Ajuntament
es doni corda a aquestes inquietuds,
no pas per canalitzar-les, sinó per faci-
litar la seva realització. No ens ha de
saber greu els esforços esmerçats en
relació a la cultura. La cultura és una
font de riquesa per què facilita la com-
prensió, el diàleg i la tolerància, tres
valors desgraciadament escadussers
en la societat actual. Tres valors que a
Santa Eulàlia hem de saber mantenir
a l’alça, per responsabilitat, i també
per què així ho vol tothom.

La cultura és un dret. Es tracta d’una
eina primordial per desenvolupar les
capacitats creatives individuals i col-
lectives de la població i forma part de
l’essència del que ens fa humans.
L’ajuntaments, té com a missió garantir
aquest dret.

Resulta obvi que la cultura no ha de
ser una projecció dirigida de les aspi-
racions dels representants polítics i
que promoure-la s’ha de traduir en
aportar a les persones i els col·lectius
existents els serveis bàsics perquè pu-
guin desenvolupar lliurement les seves
ànsies culturals. I més, en un poble viu,
divers i actiu com el nostre. A més, i si
és el cas, l’administració ha d’intentar
omplir els apartats culturals que les en-
titats o les persones no poden endagar.

Ind-ERC, ha treballat amb dedicació en
aquest apartat de la cultura municipal.
La Comissió de Cultura, ha esdevingut
un èxit per la seva capacitat de generar
una programació cultural acompassa-
da, cadencial, de tota mena de mani-
festacions culturals. Els cicles de cine-
ma, de teatre, de ball, de jazz o d’es-
pectacles infantils en són una mostra
rutilant: mai com ara les persones del
nostre poble havien pogut tenir a
l’abast una programació tan ben apun-
talada. D’altra banda, la setmana cul-
tural, amb actes d’autèntica qualitat;
o el suport sense fissures a les activi-
tats que entitats culturals de tota mena
realitzen a casa nostra demostren que
el pas fet durant aquests darrers tres
anys no admet retrocessos i que aques-
ta programació cultural diversa i com-
plementària forma part del llegat irre-
nunciable que Independents-ERC ha
instituït en el poble.
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