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L’Ajuntament estableix
la Creu de Santa Eulàlia

Carnestoltes
pàg. 2

Aquesta distinció vol reconèixer
públicament les persones i entitat
de Santa Eulàlia que, per la seva
trajectòria, actuació, mèrits i valors
cívics i democràtics honorin el poble
El ple de l'Ajuntament del 26 de gener va aprovar, per unanimitat,
l'establiment de la Creu de Santa Eulàlia com a distinció municipal. En el mateix acord, el consistori va donar llum verda al
reglament que regirà aquest reconeixement. El guardó serà
merament honorífic, sense cap dret econòmic ni administratiu.
La creu de Santa Eulàlia es concedirà com a reconeixement del
poble a persones o entitats per una actuació o conjunt d'activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i transcendència
d'enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i
benestar de la seva població, amb ampli ressò més enllà de
l'àmbit de Santa Eulàlia. D'altra banda, la Creu també es concedirà com a agraïment per qui hagi destacat en l'associacionisme
ciutadà i en manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.

Comerç
pàg. 3

Pressupost
pàg. 4

Distinció d'Il·lustre
Els guardonats podran lluir una reproducció de la creu a la
solapa o lloc similar. En cas que es tracti d'entitats ho podran
fer constar en el seu anagrama i en qualsevol eina de difusió
de les seves activitats. El veí a que se li atorgui la distinció de
Santa Eulàlia tindrà el tractament de Santaeulalienc o Santaeulalienca Il·lustre. La corporació municipal acordarà la consessió
de la Creu, amb el vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia. Un expedient haurà d'acreditar els mereixements que justifiquin la concessió. El procediment s'iniciarà
per acord de la Comissió Informativa la qual designarà un
instructor de l'expedient. La Creu de Santa Eulàlia es lliurarà
en acte públic.

Residus
pàg. 8
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les festes Festes a dojo
La participació a les festes que han tancat el 2005 i han donat
la benvinguda al 2006 ha estat ben alta. Destaca la darrera festa
major d’Hivern amb una fira molt concorreguda al Rieral i amb
la diada de Reis, celebrada per primera vegada a la Fàbrica.
Les festes populars han sovintejat en els últims
mesos. Els actes van començar amb la Festa Major
d’Hivern, amb més participació que mai. La
combinació de la Fira d’Artesans i Entitats Solidàries amb l’espectacle infantil i la presentació de
l’associació de botiguers Ronçana Comerç Actiu
van portar molt públic al Rieral durant el matí i el
migdia del 10 de desembre. Al vespre, el Martí
Ventura Jazz Quintet va fer una actuació de qualitat
a la Fàbrica que van poder gaudir un centenar de
persones.
Cap d’Any
Un any més, la Fàbrica va acollir la festa de Cap
d’Any. Aquesta vegada s’ha notat un augment de
les persones que opten per venir a la festa havent
sopat, és a dir, a fer els dotze grans i a ballar. En
total, la Fàbrica va reunir unes 350 persones.
Enguany, però, una de les festes destacades es
va fer al pavelló poliesportiu. Tres col·lectius de
joves de Santa Eulàlia –COP, Bokes Sekes i Golfus
Night- van aplegar uns 250 joves, majoritàriament
del poble. Es tracta d’un èxit de convocatòria sense
precedents, donada la baixa assistència que
s’havia produït altres Caps d’Any.
Reis a la Fàbrica
La pluja va obligar a canviar de lloc la recollida de
cartes que s’havia de fer a la plaça de l’Ajuntament,
la tarda del 5 gener. Tot i això, els Reis d’Orient van
fer la cercavila pels carrers del poble, van saludar
des del balcó de l’Ajuntament i després, es van
dirigir a la Fàbrica, on la Comissió de Festes va
muntar la carpa on Ses Majestants van saludar el
gran nombre d’infants i van recollir les cartes. A la
nit, Melcior, Gaspar i Baltasar van deixar milers de
regals al poble i van saludar personalment un
centenar de nens i nenes. Van tenir feina tota la nit.

Calçotada i Carnestoltes
Les últimes festes populars que ha celebrat Santa
Eulàlia han estat la Calçotada i Carnestoltes. A totes
dues ha destacat la participació. La calçotada va
tenir lloc el 19 de febrer i va reunir més de 500 persones. Cal destacar la feina que va realitzar la
Comissió de Festes. La diada va finalitzar amb una
audició d'havaneres i amb una cremada de rom.
Dues setmanes després, la Fàbrica va acollir el
Carnestoltes. A la tarda, més de 800 persones, entre
nens i familiars, van omplir la Sala Gran del centre
cívic. Al vespre, el ball de nit va aplegar-ne unes
400, la majoria disfressades.

La calçotada popular
va reunir més de 450
comensals

La Festa de Carnestoltes
va premiar les disfresses
més originals

Santa Eulàlia s’agermana amb Blangoua
L’Ajuntament mostra, des de fa anys, la seva sensibilitat per la situació de desigualtat i d’injustícia que pateix el tercer
món. Per això es dedica l’1% dels ingressos ordinaris a subvencionar diversos projectes solidaris a diferents països. Amb
tot, aquestes iniciatives no es poden limitar a la concessió d’un ajut material, que sempre serà insuficient, sinó que cal
viure la solidaritat com a valor humanitzador i com una interrelació enriquidora i transformadora. És amb aquest objectiu,
i d’acord amb el Consell Social Municipal, que en els propers mesos Santa Eulàlia establirà un agermanament amb un
poble de l’Àfrica. L’escollit ha estat Blangoua, al Camerún. L’Ajuntament ha optat per aquest municipi perquè es disposa
d’un coneixement de la realitat de la zona, amb vincles de referència que manifesten les possibilitats de poder desenvolupar
de manera reeixida aquest projecte. Els Ajuntaments agermanats promouran tot tipus de relacions socials, culturals,
educatives i econòmiques que han de contribuir al major desenvolupament personal i material dels dos pobles.
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l’editorial
En aquests propers mesos a Santa Eulàlia farem un pas significatiu pel present i pel futur del poble,
i també, en alguna mesura, del país i del món. La nova forma de fer la recollida dels residus ha de
permetre disminuir el volum de deixalles que ara van a parar a abocadors a l’aire lliure i, per contra,
augmentar la quantitat de producte reciclable. És a dir, contriburem a reduir la degradació del medi
ambient i a millorar la sostenibilitat. I alhora podrem aturar, i fins potser abaixar, els cost de la
recollida que no ha parat de créixer en els darrers anys. Aquests objectius que segur que tots
compartim els assolirem amb la decidida col·laboració de cadascuna de les persones i de les
famílies del nostre poble. El sistema és fàcil i còmode, només caldrà que ens hi acostumem i això
està a l’abast de tothom. Un fet és cert, el bon compliment individual suposa l'èxit de tots, però
també a la inversa. Per part de l'Ajuntament es posaran tots els mitjans per assegurar el millor
resultat. Santa Eulàlia ha estat un poble avançat en l'àmbit cultural, en l'àmbit associatiu, en
iniciatives empresarials i ara ho podem ser en un aspecte tant quotidià i alhora tant important com
és en el tractament dels residus. Del que fem en depenen els recursos de tothom i la qualitat de
vida del nostre futur.
Jaume Dantí i Riu
Alcalde

Actuacions en comerç
Durant els darrers mesos, l’Ajuntament i l’associació
de comerciants Ronçana Comerç Actiu han dut a
terme un seguit d’actuacions en el marc del Pla de
Dinamització del comerç a Santa Eulàlia. Les actuacions més destacades han estat la identificació de
tots els establiments associats, el repartiment d’un
díptic a totes les llars, la col·locació de pancartes i
banderoles de promoció de comerç a Santa Eulàlia,
la promoció a la fira de la festa Major d’Hivern (estants, tast i inflable) i la campanya de Nadal (sorteig
de la cistella de Nadal entre els clients, enllumenat
i guarniment de carrers i cavalcada de Reis). Per
aquest any 2006 ja s’estan preparant noves actuacions, entre les que destaca l’elaboració i distribució
d’una guia comercial per totes les cases.

Una de les banderoles
que promocionen
el comerç local

la nota
L’Ajuntament continua amb el Pla de Millora i manteniment
de la xarxa d’enllumenat públic. S’han col·locat quatre fanals
en un tram del carrer Jaume I, a la Sagrera, que no en tenia.
Als barris de Can Font i Mas Vendrell, s’han pintat els fanals
mentre que a Font de Sant Joan i Pinedes Castellet també s’hi
han d’instal·lar quadres elèctrics nous i també s’han de pintar
els fanals d’aquests dos barris.
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la raó Els pressupostos 2006 incideixen en medi
ambient, espais públics i educació
Els pressupostos municipals d’aquest 2006 es van aprovar en el ple municipal
del 22 de desembre amb els vots a favor d’Ind-ERC i PSC i els vots en contra
de CiU i PP
El pressupost municipal d’aquest any és de
8.580.963 euros. La despesa corrent arriba als
4.909.013 euros i es detalla al quadre 1, ordenada
per serveis de major a menor import. La resta
de la despesa correspon a les inversions que
són 3.671.950 euros i es troben al quadre 2. El
tercer quadre recull els ingressos previstos per
a aquest exercici 2006. Les partides de serveis
que s’incrementen més són la recollida d’escombraries, els serveis tècnics, l’escola bressol l’Alzina, educació, conservació i manteniment d’espais públics, aparcament de camions, transport
públic, medi ambient i sanitat.

Una de les partides de
serveis que més
augmenta és la dedicada
a educació

Quadre 1. La despesa corrent 2006
(Variació entre el pressupost 2005 i el del 2006)
Descripció partida
Administració general i serveis tècnics
Recollida i tractament d’escombraries
Interessos i amortització de crèdits
Conservació i manteniment d’espais i vies públiques
Policia local
Escola Bressol
Cultura i centre cívic La Fàbrica
Educació
Acció Social
Esports
Transport públic
Enllumenat públic
Elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Festes
Càrrecs electes i grups municipals
Medi Ambient
SET Comunicació
Joventut
Sanejament i abastament d’aigua
Sanitat
Aparcament de camions
Promoció econòmica
Informació ciutadana
Aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes
Aportació Jutjat de Pau
TOTAL DESPESA CORRENT
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Pressupost 2005
688.971
535.850
461.155
470.914
461.221
260.167
194.775
147.986
142.149
137.069
123.600
115.050
115.000
98.000
92.850
63.510
65.000
46.991
21.600
11.300
9.700
8.300
7.000
5.000
4.283.158

Pressupost 2006
758.463
735.498
595.620
500.857
468.002
305.631
202.526
180.212
149.768
142.702
134.000
120.000
120.000
102.000
94.250
80.450
67.100
48.884
23.000
20.750
19.000
10.300
10.000
10.000
10.000
4.909.013

Variació
10,09 %
37,26 %
29,16 %
6,36 %
1,47 %
17,47 %
3,98 %
21,78 %
5,36 %
4,11 %
8,41 %
4,30 %
4,35 %
4,08 %
1,51 %
26,67 %
3,23 %
4,03 %
6,48 %
83,63 %
6,19 %
20,48 %
42,86 %
100,00 %
14,61 %
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Quadre 2. Les inversions 2006
INFRAESCTRUCTURES BÀSIQUES
Abastament aigua i clavegueram del Bonaire
Clavegueram Pavelló, Institut i deixaleria
Abastament d’aigua Aigües Ter-Llobregat
Obres d’abastament d’aigua potable
Obres de sanejament

PRESSUPOST
615.000
250.000
25.000
300.000
30.000
10.000

EQUIPAMENTS
Adequació pavelló poliesportiu
Construcció nínxols cementiri
Plantes compostatge agrícola
Escola Bressol
CEIP Ronçana
Gespa artificial camp de futbol
Adequació edificis municipals
Adequació instal·lacions esportives

922.500
30.000
48.000
400.000
9.000
6.000
410.000
12.000
7.500

VIA PÚBLICA
Condicionament d’aparcaments públics
Accés Font del Bou
Pas vianants camí del Gual
Repavimentació camí de Caldes
Repavimentació camí del Gual
Adequació tram carrer Hostalets
Passera del riu
Obres millora via pública
Mesures seguretat viària
Senyalització

619.000
45.000
254.000
75.000
60.000
18.000
6.000
50.000
90.000
15.000
6.000

BARRIS
Reurbanització Bellavista
Reurbanització d’altres barris
Carrer Pompeu Fabra
Carrer del Mig
Carrer Salve Regina
Enllumenat públic
Parc infantil a la Fàbrica
Parcs, zones verdes i exteriors equipaments
Infraestructura informació ciutadana
Franges de prevenció d’incendis
Despeses urbanístiques juntes compensació
EQUIPS
Sistemes d’informació
Maquinària i eines de la Brigada
Mobiliari i equipament municipal
TOTAL

PRESSUPOST
1.466.750
456.750
575.700
90.000
226.000
15.000
35.000
28.000
12.000
4.000
15.000
10.000
48.000
30.000
8.000
10.000
3.671.950

Quadre 3. Els ingressos 2006
(Variació entre el pressupost 2005 i el del 2006)
Capítol
I – Impostos directes
II – Impostos indirectes
III – Taxes i altres ingressos
IV – Transferències corrents
V – Ingressos patrimonials
VI – Alienació inversions reals
VII – Transferències de capital
IX – Passius financers
TOTAL

Press. 2005
2.256.2422
235.000
2.083.298
1.023.916
38.600
252.984
1.789.233
1.165.035
8.844.208

Press. 2006
2.252.400
220.000
1.700.161
1.597.312
39.600
124.000
1.748.793
898.697
8.580.693

Els joves decideixen el seu pressupost
Els mesos de novembre i desembre, uns 40 de joves de 15 a 29 anys van participar en els primers pressupostos
participatius que s’organitzaven a Santa Eulàlia. En el procés, que va dirigir una cooperativa barcelonina
especialitzada en aquestes dinàmiques, el Punt Jove va recollir més de 90 propostes que es van discutir a
finals d’any en les dinàmiques de grup. El pressupost a repartir en els accions escollides era de 15.000 euros.
Entre les propostes aprovades hi ha la creació d’un web jove amb informació d’habitatge i una borsa de treball,
l’oferta de cursos de formació, l’adquisició d’un equip de so per a les entitats juvenils, el suport a les activitats
pro-viatge per als estudiants de l’IES La Vall del Tenes, beques per a treballs de recerca i torneigs esportius.
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de relleu L’increment mitjà de les Ordenances 2006 és
inferior a l’IPC
El 2005, l’Índex de Preus al Consum (IPC) de
Catalunya va ser el 4,3% i la mitjana de les
Ordenances fiscals del 2006 ha augmentat per
sota d’aquest percentatge. En concret hi ha 6
tributs que es mantenen igual que l’any passat
(com si baixessin), i 3 s’actualitzen a l’IPC. La
taxa domiciliària d’escombraries augmenta per
sota amb un 3,7% d’acord al compromís de
contenció previst al nou pla de residus. Les
plusvàlues s’actualitzen en funció del temps
transcorregut des de l’última transmissió de
propietat: fins a 5 anys, un 7,9%; fins a 10 anys,
un 5,9%; fins a 15 anys, un 2,4% i fins a 20 anys
un 1%. Finalment, l’impost i la taxa d’obres puja
un 4,8 punts, cinc dècimes per sobre l’IPC català.

Més serveis
El ple del 3 de novembre va aprovar les ordenances fiscals per al 2006.
Els impostos i taxes hauran de permetre afrontar les despeses del municipi
de cada any amb l’increment del cost de la vida i, a més, poder ampliar
els serveis que presta l’Ajuntament com són l’ampliació de 20 places de
l’Escola Bressol l’Alzina, la contractació de més personal de policia per
al cap de setmana, una administrativa a l’àrea de Medi Ambient, un tècnic
d’educació i la millora del mateniment dels espais públics.
Bonificacions
Les ordenances fiscals d’aquest 2006 mantenen les bonificacions de
l’any passat. Es millora la bonificació de la taxa d’escombraries per a
jubilats i aturats i s’introdueix una nova bonificació del 100% de l’impost
de construccions i la taxa d’obres per a la realització d’obres menors per
adequar l’habitatge habitual per a persones amb discapacitats.

Els canvis respecte el 2005
Impostos
IBI Rústica 0%
IBI Urbana 2,3% (1)
Impost Circulació IPC (2)
Plusvàlues IPC de mitjana (3)
IAE IPC (4)
Obres 4,8% (5)

(1) Bonificació del 25% per a famílies nombroses en immobles amb
un valor cadastral inferior a 120.000 euros
(2) Per als turismes de 16 a 19,99 HP i de 20 HP o més i per a les
motocicletes de més de 500 cc, l’increment és del 8%
(3) Bonificació del 90% per a les transmissions patrimonials entre
pares, fills i cónjugues
(4) Només per a activitats econòmiques que facturin més d’un milió
d’euros anual

Taxes
Escombraries 3,7% (6) (7)
Documents administratius 0%
Expedició de plaques 0%
Cementiri Actualització segons valor construcció
Llicència d'activitats IPC
Obres 4,8% (5)
Llicències de primera ocupació 0%
Guals 0%
Ocupació via pública 0%
Llicència de parcel·lació 0%

(5) Bonificació del 100% per a obres menors per adequar l’habitatge
habitual per a persones amb discapacitats
(6) Exempció o bonificació del 90% per a jubilats i aturats amb uns
ingressos mensuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional
(SM) o inferiors a 600 euros.
(7) Per als locals comercials i industrials s’actualitza l’IPC

Aquest butlletí que teniu a les mans, com veieu, ha canviat. Efectivament, després
de gairebé sis anys, hem decidit posar al dia el seu disseny i contingut per poder
acostar, amb claredat i rigor, l’activitat que es desenvolupa a l’Ajuntament. Un nou
Tornaveu que segueix al servei de la gent del poble.
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el tema El nou pla de residus estarà implantat al
maig a tot el poble
L'Ajuntament va aprovar, per unanimitat, el nou Pla de Residus Municipals en el ple del
29 de setembre. Els seus trets principals són: separar en origen la matèria orgànica de
la resta de deixalles i la recollida d’escombraries a la porta de casa. La correcta participació
de la ciutadania farà que puguem reciclar una part major de les nostres deixalles,
disminuint els impactes ambientals que ocasionen en ser abocades i alhora contenir el
rebut del servei.
L’èxit ambiental i econòmic del model no serà
possible sense la col·laboració de tothom fent la
correcta separació de la matèria orgànica i
respectant els dies i horaris de recollida. Tots els
grups municipals confiem en la responsabilitat i
el civisme del nostre veïnat.
La implantació del porta a porta

Les reunions
d’educació ambiental
i d’entrega de material
es fan a la Fàbrica

El nou pla municipal de residus comença a
caminar i, a hores d’ara, una part de la població
de Santa Eulàlia ja participa en la recollida
separada de les deixalles porta a porta.
L’Ajuntament s’ha decantat per l’anomenat model
Residu Mínim porta a porta per tres motius:
• Millorar els resultats de recuperació de
materials que, tot i l’existència al model actual
de contenidors per a la recollida selectiva de
diferents tipus de materials, són molt baixos. Així
podrem disminuir la necessitat de nous abocadors
o incineradores, infrastructures d’alts costos
ambientals i socials que a ningú agrada tenir vora
de casa.
• Apropar la recollida selectiva a la gent, establint
un calendari de recollida amb una freqüència
elevada, quatre dies per setmana i passant per
la porta de casa a recollir-los, reduint així, l’esforç
dels veïns.
• Frenar l’augment imparable del dèficit econòmic
de la gestió dels residus sense haver
d’incrementar any rere any el rebut
d’escrombraries. Enguany el preu de portar
deixalles als abocadors s’ha encarit un 22.5%, i
és previst que ho faci en el mateix percentatge
els dos propers anys.

El model, basat en la recollida selectiva integral
de les escombraries en origen, permet que tots
els residus recollits es portin a instal·lacions de
recuperació i, per tant, que es generi la mínima
quantitat de rebuig amb destinació a una
instal·lació de tractament finalista: l’abocador.
Per facilitar el servei i millorar l’atenció a les
persones, el municipi s’ha dividit en tres sectors
amb un calendari de recollida diferenciat. El
sistema s’anirà implantant paulatinament a
cadascun. Des del 6 de març, el porta a porta
s’està fent a la part centre del poble (El Rieral i
la Sagrera). Els habitants del segon sector (els
barris de la Serra i la Vall) l’adoptaran a partir del
2 d’abril i els de la tercera zona (barri del Tenes),
a partir del 9 de maig. (veure quadre pàgina 7)
La campanya d’educació ambiental
Per tal que tots els veïns i veïnes de Santa Eulàlia
rebin la informació i el material necessari per
participar correctament en aquest nou model de
recollida, un equip d’educador ambientals està
duent a terme, per encàrrec de l’Ajuntament, una
intensa campanya de sensibilització i d’educació
ambiental. La campanya recull un seguit
d’actuacions que han de permetre arribar a tota
la ciutadania. Els veïns de cada sector reben una
targeta personalitzada convocant-los a una reunió
informativa a La Fàbrica. En aquesta trobada
s’explica la mecànica del nou sistema i es lliura
(a cada habitatge) tot el material necessari: els
cubells i dos paquets de bosses compostables
per a la brossa orgànica, un fulletó informatiu del
nou sistema, un imant amb el calendari de la
nostra zona, dos adhesius recordatoris del què
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és brossa orgànica i el que no ho és i adhesius
per a la bossa de bolquers i compreses. És molt
important assistir a aquestes reunions per
informar-se de com fer bé la recollida. Qui no
pugui anar a aquestes trobades es podrà informar
als punts informatius que es posaran al carrer
dies després. El calendari i l’ubicació exacta
d’aquests punts es dóna a conèixer a la mateixa
targeta de convocatòria i amb cartells als carrers
i comerços.

A Santa Eulàlia de Ronçana recollim porta a porta!
El primer sector, va començar el 6 de març, La Sagrera, Doctor Vàzquez,
el Rieral, Can Torras i Bosc del Forn.
Quadre 1: Calendari Zona 1

dll

dm

dc

dj

dv

ds

dg

BROSSA ORGÀNICA
BROSSA INORGÀNICA
PAPER I CARTRÓ

La festa de la brossa

BOLQUERS

El dissabte 4 de març es va celebrar la festa de
la brossa orgànica i l’inici de la recollida porta a
porta. Durant tot el matí, la plaça Onze de
Setembre es va omplir de jocs, tallers, música i
altres sorpreses. A més, es van fer tallers per
aprendre a fer sabó a partir d’oli de cuina usat o
esmorzar sense generar residus.
A més, promoguts per l’Agenda 21 del poble, els
dies 27 d’abril i 11 de maig, a la Fàbrica es
realitzaran tres tallers de compostatge casolà
dirigits als qui vulguin recuperar a casa les seves
pròpies deixalles orgàniques i obtenir un adob
de qualitat per a les plantes i el jardí. Ja se n’ha
fet un, el dia 9 de març, amb molt bona acollida.
Cal inscriure’s prèviament a l’Ajuntament o bé a
l’equip d’educadors ambientals que porta a terme
la campanya. (passa a la pàgina 8)

El segon sector, a partir del 2 d’abril Bellavista, Salve Regina, els
Ametllers, la Primavera, Can Met, la Serra, Can Maset, Font de Sant Joan,
Mas Vendrell, els Lledoners, Font d’Abril i Pinedes Castellet.
Quadre 2: Calendari Zona 2
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El tercer sector, a partir del 9 de maig Puigdomènech, Can Feu i Torre del
gos, Can Marquès, Can Sabater, Can Paiàs, Sant Cristòfol, Can Font, Can
Juli, Sant Isidre, la Campinya i el Bonaire.
Quadre 3: Calendari Zona 3
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La brossa s’ha de deixar al portal
de les 9 a les 12 de la nit
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Responem dubtes
Quins residus es recolliran porta a porta?
Es recollirà la brossa orgànica (dins del cubell
marró que es deixarà ben tancat perquè sigui
hermètic), la bossa de matèria inorgànica, el
paper i el cartró i els bolquers.

Què passa si els cubells desapareixen?
L’Ajuntament en reposarà gratuïtament els
cubells que puguin desaparèixer. En un futur
proper tots els cubells disposaran d’una identificació.

Quin és l’horari de treure les bosses al portal
de casa?
Les escombraries s’hauran de deixar al portal de
casa entre les 9 del vespre i les 12 de la mitjanit
els dies de recollida que marqui el calendari de
la nostra zona.

A edificis de pisos, com la Sala, com deixarem
els cubells?
Com s’identificarà el propietari de cada cubell?
Els cubells seran d’ús individual, un per habitatge
i es deixaran a la portal del bloc. De moment cal
que cada propietari identifiqui amb el seu nom
el seu cubell bé amb un retolador permanent o
amb una etiqueta.

Es retiren tots els contenidors?
Sí, a excepció dels de vidre que continuaran al
carrer
Que s’ha de fer amb la resta de residus?
Les piles, restes de pintures, olis, ... s’han de
portar a la deixalleria de la zona d’Hopresa.
Mobles i voluminosos es recullen gratuïtament
porta a porta cada 15 dies prèvia trucadar a
l’empresa de recollida.
I l’esporga?
La mateixa empresa d’escombraries recollirà tots
els dilluns, gratuïtament, l’esporga i les restes
de jardí d’aquells habitatges que li ho hagin
sol·licitat telefònicament.
Quin és el telefon de la concessionària per
recollir els voluminosos o l’esporga?
El telèfon és el 93 84023 30.
S’apujarà la taxa d’escombraries?
L’Ajuntament unànimement va aprovar al
setembre que durant els dos pròxims anys la taxa
d’escombraries només s’equipararia a l’IPC de
Catalunya.
Cal netejar els envasos, tetrabrics, pots de iogurt
abans de posar-los a la bossa de brossa inorgànica?
No és necessari, tot i que es bo fer-ho doncs
perquè evita atraure animals a les bosses
d’inorgànica i millora les condicions de tria
posteriors.

On podrem trobar adhesius de bolquers?
Els adhesius per a bolquers, compreses, preservatius, salvaslip... es podran trobar gratuïtament
a l’Ajuntament i a diversos establiments comercials del poble.
Què han de fer els veïns que només vinguin al
poble el cap de setmana?
Si marxen abans de les 9 del vespre hauran de
deixar les seves escombraries als punts d’emergència.

Els punts d'emergència
Quan per qualsevol motiu, sortir de nit, marxar fora... no puguem
deixar les nostres deixalles a la porta de casa a partir en el horari
establert o en el dia que ens toca podrem portar-les a un dels tres
espais amb contenidors que s'han establert al poble a prop de les
principals sortides. Són els anomenats punts d'emergència. Als
punts d'emergència hi ha contenidors per a cada tipus de residu
(brossa orgànica, brossa inorgànica, paper i cartró, vidre, bolquers
i roba) i, com quan els deixem a la porta de casa, es obligatori
dipositar cada material dins del seu contenidor corresponent. Els
tres punts d’emergència estan ubicats al camí de la Serra vora les
cases d’en Lluïset, al camí de Caldes quan creua el torrent de La
Vall i a mitjan del carrer Girona.

Si animals abandonats, com ara gossos,
trenquen les bosses i la brossa s’escampa pel
carrer, qui netejarà?
Com que el cubell de la fració orgànica, si ho fem
bé, tanca hermèticament es improbable que els
animals, atrets per l’ olor, trenquin les bosses.
Si en algun cas es produeix l’empresa de recollida
té l’obligació de netejar les deixalles que pugui
trobar escampades al carrer.
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les notícies

Més esports

La piscina es rehabilita

Les obres a les
piscines municipals
Pinedes Castellet,
a finals de febrer

Les piscines municipals Pinedes Castellet s’estan
reformant. Les obres van començar a principi de
gener i han d’estar acabades a finals de maig,
per iniciar la temporada de bany, un mes després.
Les instal·lacions es rehabiliten per complir la
normativa de la Generalitat i per modernitzar les
instal·lacions. Les piscines perdran profunditat
i longitud. La gran farà 25 metres de llarg i 12,5
d’ample amb una profunditat màxima d’1,60 metres. La petita en medirà 10 de llarg i 4 d’ample.
La profunditat màxima serà de 55 centímetres i
la mínima de 30.
Aparcament de camions
El 15 de desembre va entrar en funcionament
l’aparcament municipal de camions al polígon
industrial de can Magre. D’aquesta manera, els
transportistes del poble que ho necessitin hi
poden guardar els seus vehicles. L’equipament
està pensat per 25 camions fins a 25 metres de
llarg i 6 fins a 10 metres. La quota d’accés a l’aparcament és 29 euros i, mensualment, els camions
grans han de pagar 56 euros i 28 els petits. Amb
aquest nou servei municipal també es vol facilitar
que en els carrers de Santa Eulàlia no s’hi aparquin vehicles grans.

L’aparcament municipal
de camions, al polígon
Can Magre.
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Aquestes obres han coincidit amb la instal·lació
de calefacció als vestidors del gimnàs de Pinedes
Castellet i als vestidors nous del camp municipal
d’Esports. S’han aprofitat els radiadors de l’antiga
llar d’infants que l’Ajuntament està adequant
com a oficines municipals. També a principi de
febrer, es van instal·lar quatre cistelles graduables
als laterals del pavelló poliesportiu. Aquestes
cistelles s’utilitzen en els partits de minibàsquet
que han deixat de disputar-se al pati de l’Escola
Ronçana, on el fred i la pluja afectaven massa
vegades el correcte desenvolupament dels diferents partits i competicions.
Una aula nova a l’Escola Bressol
L’ampliació de l’Escola Bressol Municipal l’Alzina
s’ha adjudicat a construccions Can Farell. L’obra
consisteix en una nova aula per a infants de 2 anys
i ha d’estar acabada pel juliol i totalment equipada
pel setembre, coincidint amb l’inici del tercer curs
del centre. Mentrestant, s’ha iniciat el procès per
seleccionar una educadora i una auxiliar per a la
llar d’infants per aquesta nova aula.
Més oficines
Unes obres que s’acaben són les de l’antic parvulari, situat al costat de l’Ajuntament, que s’adequarà com a oficines municipals. En aquest espai
s’hi reubicaran alguns serveis, com el jutjat de
Pau. Aquesta actuació ha de permetre descongestionar l’edifici de l’Ajuntament i per millorar
el servei als veïns.
Millores a dos parcs
L’Ajuntament ha instal·lat dues pistes de petanca
al Parc dels Ametllers, situat al costat de les
antigues piscines. D’altra banda, al de la Campinya, a banda de la neteja i manteniment, s’ha
retirat la tanca vella, molt deteriorada i se n’hi
ha instal·lat una altra de fusta. A més, s’ha col·locat una cadena a l’entrada del Parc per impedir
el pas de cotxes al descampat que envolta les
pistes de petanca.
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els barris

S’han acabat diverses obres

Urbanització de barris

Tal com estava previst i després de les gestions
de l’Ajuntament amb els promotors dels Plans
Parcials Camí de Caldes i El Rieral, a principis de
desembre, es van reobrir dues vies de comunicació importants per al municipi: el camí de Caldes
i el camí del Gual. El consistori lamenta el temps
excessiu que, en aquest dos punts, han durat les
obres que són d’iniciativa privada. En el cas del
Pla Parcial del Rieral les obres d’urbanització
darrera i al costat de l’edifici de la Sala s’espera
que finalitzin ben aviat perquè es pugui circular
adequadament i disposar de més aparcament.

La urbanització de Can Feu i Torre del Gos continua a bon ritme. Ara mateix, el clavegueram ja
està acabat i s’estan fent les instal·lacions (enllumentat públic, electricitat i telèfon) i les voreres
de la majoria de carrers dels dos barris. Mentrestant, l’Ajuntament està treballant conjuntament
amb els veïns perquè les famílies que ho desitgin
puguin fer el pagament de les quotes urbanístiques a través de crèdits amb les millors condicions possibles.

Les obres d’urbanització
al carrer Cadí

Camí del Gual i camí de vianants
Durant els últims mesos també s’han acabat dos
projectes més. Es tracta de les obres del camí
del Gual que, tal com estava previst, van finalitzar
abans de Nadal i de les del camí de vianants que
s’han enllestit amb la instal·lació del semàfor.
D’altra banda, després de les gestions que
l’Ajuntament ha dut a terme amb la Diputació de
Barcelona, s’ha aconseguit que aquest any
s’instal·lin semàfors entre a la cruïlla entre la
carretera i el camí del Gual per millorar la circulació i la seguretat.
Arranjament de carrers
Entre el gener i el febrer, s’ha arreglat la pavimentació de diversos vials. Han estat els carrers
Piscines, Bosc d’en Roure, Primavera, Oriol, Ocells, Sant Esteve, Jaume I, Ignasi Barraquer, la
Creu, Sant Joan Bosco, camí de la Serra, can
Maset, Lledó, Joan I i Doctor Fleming. A més, en
el marc del programa d’inversions dels pressupostos 2006 s’ha repavimentat un tram del camí
de Caldes i un altre del camí del Gual des de la
Fàbrica i fins la Riereta.

El Camí del Gual ha
canviat el traçat en
aquest tram

El carrer de les Piscines,
al barri de la Primavera.

Canvis de sentit i nova zona blava
A principi d’any, l’Ajuntament va canviar el sentit d’alguns carrers
del barri de la Sagrera. Les modificacions es van aprovar a la
comissió de Vialitat. Les novetats es centren en dos carrers situat
darrera l’Ajuntament, el carrer del Mar i el carrer Oliveres. Des de
fa tres dos mesos aquests vials són de sentit únic. El primer en
direcció al Rieral i el segon, cap a la Sagrera. La reorganització
de direccions es va començar a la tardor, al Rieral, coincidint amb
les obres als carrers que envolten
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a debat

El transport urbà a Santa Eulàlia
de Ronçana

Donar facilitat a la mobilitat interna dels
nostres veïns és un deure del governant,
i també una satisfacció. Posar a disposició dels habitants de Santa Eulàlia un
transport urbà era necessari, la societat
ho demanava i, de fet, tots els grups
polítics hi estàvem d’acord. Des del principi, la comissió creada per posar en
marxa aquest servei va treballar de valent
fent molta feina i ben feta, cosa que potser no s’ha sabut prou, i ara, amb l’experiència de bastants mesos de funcionament pensem que és hora de que la Comissió, formada per a representants de
l’ajuntament i també (diríem que sobretot), per una representació de ciutadans
il·lusionats per col·laborar en aquest projecte, s’hauria de tornar a reunir per fer
un balanç del funcionament del servei.
Pensem que en general és bo, però trobem a faltar que s’escolti aquelles veus
que demanen, amb bon criteri, unes puntuals modificacions del recorregut per
facilitar-ne l’ús. És el cas del veïns del
barri Bellavista per exemple, i d’altres
zones on segurament sense grans trastorns en el funcionament del servei s’hi
podria donar una major cobertura. Altra
cosa és el debat de si el bus municipal
ha d’arribar a l’estació central de tren de
Granollers o no, ja que en un cas o altre
el temps invertit pot ser molt diferent,
en perjudici del recorregut pel nostre
terme municipal. En definitiva doncs,
sabent que es tracta d’un servei deficitari
malgrat que necessari, des del nostre
grup proposem que se’n faci una revisió
intentant incorporar els suggeriments
dels usuaris sobretot pel que fa al traçat
del recorregut.

El creixement demogràfic que ha experimentat el que diuen segona corona metropolitana, amb el desplaçament de ciutadans i ciutadanes que marxen dels
nuclis urbans més densos no ha anat
acompanyat d’una previsió de serveis
públics de transport que donessin resposta a les necessitats d’aquests ciutadans i ciutadanes. S’havia considerat
que la mobilitat quedava garantida amb
la utilització dels vehicles privats i
d’aquesta manera ha quedat demostrat
que aquestes polítiques contradiuen
l’esperit pel que tots els grups polítics
estem treballant, la MOBILITAT SOSTENIBLE. No és sostenible de cap manera que
la majoria de ciutadans i ciutadanes facin
ús del vehicle privat per qualsevol gestió
fora del municipi, augmentant el consum
insostenible d’energia, amb la conseqüent contaminació ambiental i
acústica. No pot ser que pels desplaçaments quotidians, al treball i a qualsevol
altre gestió, els ciutadans i ciutadanes
no disposin d’un sistema de transport
públic amb la freqüència de pas adient
que permeti, amb poc temps, arribar a
les destinacions de cadascú. Se’ns anuncia, de fa temps, el desdoblament de les
vies del tren Barcelona/Puigcerdà, la
nova línia de passatgers Molins de
Rei/Grano-llers, i Granollers/Mataró, tot
per aconseguir el que diríem “metro” del
Vallès Oriental. Això esta molt bé, però
per a nosaltres, aquí, ara, a la Vall del
Tenes, es imprescindible aconseguir que
l’empresa concessionària augmenti la
freqüència de pas de la xarxa actual de
“bus”, que vagi en la línia de millorar la
mobilitat i es vagi adaptant a les millores
d’infrastructures anunciades.

La mobilitat és una de les característiques
més definitòries del nostre món. D’una
manera més accentuada que mai, el transport de persones i béns és una activitat
de la qual no podem prescindir.
L’ús del transport privat sol ser una resposta a la poca atenció que encara es té
pel transport col·lectiu. L’aposta pel transport públic es bassa en criteris d’eficiència
energètica, econòmica i de lógica humana:
si amb la mateixa despesa es pot conduir
a diverses persones allà on volen anar,
sense demores sobre les seves expectatives i necessitats individuals, ens trobem
amb una solució positiva a un problema
evident. Només amb un bon servei
s’aconseguirà que el transport públic sigui
l’opció més sòlida per a la població.
A Santa Eulàlia de Ronçana una fesomia
de nuclis residencials disseminats ens
aboca a utilitzar mitjans mecànics per a
moure’ns sigui per anar a comprar, estudiar, trobar-nos amb aquells que compartim il·lusions i neguits,... Aquest creixent
moviment de veïns pel poble es fa, no ho
podem amagar, majoritàriament en cotxes
privats. Mirar de reduir aquest trànsit i,
alhora, facilitar la mobilitat d’aquells que
no condueixen, va aconsellar que des de
Independents-ERC es proposes, i finalment
es poses en marxa, un servei de transport
públic eficient. Amb tot, avui hem d’apel·lar
a aprofundir en el desplegament d’aquest
transport públic ja iniciat.
Independents-ERC considerem que les
dades refermen que el transport públic
iniciat al poble forma part d’un gran conjunt d’iniciatives tirades endavant aquesta
legislatura que, sortosament, ja no tenen
camí de tornada. L’únic trajecte que podem
esperar del transport públic al nostre poble
és que es desenvolupi i millori.

Telefon verd de l’Agenda 21:

93 844 66 07
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