editorial
Ha passat un any i podríem mirar-nos la
feina feta. Entre d'altres, s'han acabat les
obres iniciades, s'ha fet un pla d'actuació als
nostres barris, es disposa de nous serveis i
equipaments, han millorat les instal·lacions
esportives, s'ha assolit una programació cultural continuada, els òrgans de participació
han estat efectius, s'ha iniciat el procés del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Però
hi ha molt més per fer i fins per millorar el
què s'ha fet, i és amb aquest convenciment
que albirem els propers mesos, el nou curs.
Dels projectes previstos en el pressupost
d'enguany alguns seran realitat immediatament, com és el cas del transport municipal,
d'altres s'iniciaran a curt termini i fins potser
alguns menys urgents s'hauran de retardar si
els recursos no són suficients. El més important és, però, poder fer possible l'atenció a les
necessitats del dia a dia i al mateix temps fer
avançar aquells temes de major abast que
requereixen processos de reflexió, de preparació i, a la fí, d'execució a mig i a llarg termini. Aquest és un repte que no sempre és
ben entès perquè, malauradament, ens
movem en una societat que valora sobretot
els resultats immediats.
Més enllà de les actuacions concretes de
l'Ajuntament, ha estat i serà la participació de
les persones i entitats en cadascun dels consells
i comissions, la disposició a pensar i a treballar
no només per al propi carrer sinó per al conjunt del poble el que ens permetrà avançar vers
la Santa Eulàlia que tots desitgem.
Jaume Dantí i Riu
Alcalde
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S’aproven

LES BASES

El Ple de l'ajuntament ha aprovat les obligacions i requisits per
a optar als 14 habitatges socials que s'estan construint a Can
Font. Les obres haurien d’acabar a finals de l’any que ve
L'Ajuntament ja ha redactat les con-

padronat a Santa Eulàlia amb una an-

dicions generals per poder optar a

tiguitat mínima de dos anys (en cas

l'adjudicació de cadascun dels 14

de parelles, un dels dos sol·licitants).

habitatges socials que s'estan cons-

Tots aquests requisits s'han de justifi-

truint a Can Font. Les bases es van

car en el moment de la preinscripció.

aprovar, per unanimitat, en el ple

D'altra banda, entre les obligacions,

municipal de finals de juliol. Entre les

els futurs propietaris han d'ocupar

condicions d'accés hi ha diversos

l'habitatge en un màxim de 6 mesos

requisits i diverses obligacions. Pel

a partir de l'entrega de les claus. La

que fa al primer punt, s'ha de ser

vivenda no es podrà vendre ni cedir

major d'edat, no ser titulars de cap

en un termini de 25 anys. Dels 14

altre habitatge ni solar urbà, posseir

habitatges que integren la promoció

una capacitat econòmica mai supe-

pública, un es reserva a sol·licitants

rior al 5,5 vegades el Sou Mitjà

amb discapacitat reconeguda, amb

Interprofessional i comprometre's a

necessitat d'una vivenda adaptada.

destinar l'habi-

Les sol·licituds

tatge a domicili
habitual. A més,

En els proxims dies s’enviarà a totes

els sol·licitants

les cases un full informatiu amb les

no han d'haver

condicions d’accés i les característi-

gaudit de cap pla

ques dels habitatges. Així mateix es

habitatge en els

farà un acte públic d’informació

últims 10 anys i

abans del període de presentació de

s'ha d'estar em-

sol·licituds.

La nota
L'Ajuntament ha unificat el magatzem municipal a Can Fusté Parera. Durant l'estiu, l'equip de manteniment municipal hi ha fet el trasllat. Fins fa pocs mesos les
instal·lacions estaven ocupades per una fàbrica de tractament de llanes. Amb el
nou espai, que disposa d'una nau de 720 m2 i d'un pati de 2.200, es deixen els
locals de la plaça de l'Ajuntament i de Puigdomènech.

Serveis
Telèfons d’interès

Regidories

Al poble
Oficines Ajuntament
Fax Ajuntament
Jutjat de Pau
Oficina Gestió Tributària (Recaptació municipal)
Biblioteca municipal
Policia Local
Fax Policia Vall del Tenes
Mossos d’Esquadra
SOREA
Avaries SOREA
Deixalleria Comarcal
La Fàbrica
Casal d'Avis
Parròquia de Santa Eulàlia / Casal Parroquial
APINDEP

93 844 80 25
93 844 93 80
93 844 86 50
93 841 83 24
93 844 81 88
93 844 64 64
93 844 62 50
088
93 871 46 25
904 10 00 00
93 844 68 58
93 844 86 59
93 844 63 44
93 844 81 05
93 844 84 26

A l'ensenyament
Escola Bressol Municipal l’Alzina
CEIP Ronçana
IES Vall del Tenes

93 844 83 16
93 844 81 85
93 844 82 25

A l'esport i al lleure
Camp municipal d’esports
Pavelló poliesportiu
Gimnàs i instal·lacions Esportives Pinedes Castellet
Punt d’Informació Juvenil Can Rajoler
Grup d'Esplai Santa Eulàlia

93 844 95 41
93 844 92 01
93 844 86 33
93 844 91 66
93 844 82 85

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 17 a 18 h
· Dijous de 10 a 12 h
Serveis municipals i Medi Ambient
· Lluís Velasco
· Dijous de 17 a 18 h
Educació, Informació, Participació ciutadana i Festes
· Jordi Sala
· Dimecres de 17 a 18 h
Esports
· Martí Ferrés

· Dimarts de 18 a 19 h

Barris
· Armando Cañizares

· Dimarts de 19 a 20 h

Grups municipals
CiU
· David Duran, Andreu Gual,
Joaquim Brustenga i Rosa Mª Cortiella · Dimarts de 18 a 20 h
PP
· Francesc Montes

· Dijous de 16 a 17 h

Serveis

A la sanitat
Consultori mèdic Santa Eulàlia
ABS Vall del Tenes
Farmàcia Salayet
Consorci Ambulàncies
Hospital de Granollers
Policlínica de Granollers
Clínica Veterinària La Cruïlla
Clínica Veterinària Can Pilé

93 841 83 14
93 841 52 50
93 844 89 80
902 23 20 22
93 842 50 00
93 870 61 00
93 841 62 58
93 844 69 39

Horari oficina atenció al públic

Secretari

(Cal concertar visita)

Cap Serveis Econòmics

· Dimarts de 13:30 a 19 h
· Dijous de 12 a 13:30 h

SOREA

· Dijous de 9 a 13 h

Recaptació municipal
(Oficina Diputació)

· De dilluns a divendres
de 8:30 a 14:00 h

Jutjat de Pau

· Dimarts i dijous
de 18 a 20 h

Arquitecte Superior *

· Divendres de 12 a 13:30 h

Enginyer Superior*

· Dijous de 12:30 h a 13:30 h

Enginyer tècnic*

· Dijous de 10 a 11 h

Aparellador*

· Diluns i divendres
de 13 a 14 h

Treballadora social *

· Dilluns de 10 a 12 h

Insertora laboral*

· Dimecres de 9 h a 12 h

Als serveis
CANAL SET, Santa Eulàlia Televisió
Oficina Correus (Parets del Vallès)
Taxi
Funerària
Autobusos Sagalés
Estació de França Renfe
Estació El Nord

93 844 67 43
94 573 07 22
609 376 736
93 861 82 30
93 865 04 00
93 870 15 12
93 870 07 92

A la Vall del Tenes
Ajuntament Bigues i Riells
Ajuntament Lliçà d'Amunt
Ajuntament Lliçà de Vall
Sefed
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes

93
93
93
93
93

865
841
843
841
841

62
52
90
43
58

25
25
00
31
12

· De dilluns a dijous de
9:30 a 13:30 h i
de 16 h a 19 h
· Divendres de 9:30 a 13:30 h
· Dissabte de 10 a 13 h

A la comarca
Ambulatori - Seguretat Social
Bombers de Granollers (Urgències)
Bombers de Granollers (Informació)
Comissaria de Policia Nacional
Cita prèvia DNI
Guàrdia Civil
Estabanell i Pahissa
Fecsa-Enher (Gestions)
Fecsa-Enher (Avaries)
Telefónica (Avaries)
Telefónica (Informació)
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Generalitat de Catalunya
Informació
Emergències

93 870
93 849
93 849
93 870
93 879
93 846
93 860
900 70
900 77

18 94
60 80
00 16
75 99
53 13
53 53
91 00
70 70
00 77
1002
11818
93 879 14 44
902 41 50 00
012
112

* (Cal demanar hora)
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La casa de tots

Arrenca l’escola bressol
El centre docent municipal, per a infants de 0 a
3 anys, va obrir les portes el 13 de setembre.
L'equipament neix, més que per una necessitat
assistencial, per atendre els nens i nenes en un
de les etapes més importants de la seva vida
L'Escola Bressol l'Alzina ja és
una realitat. Les instal·lacions
es va inaugurar el 10 de juliol
i el servei va començar el 13
de setembre. El centre neix
amb la voluntat de ser una
escola, no només un centre
d'acollida d'infants. Tot i que
s'és conscient que aquests
equipaments parteixen d'una
necessitat real i social, l'objectiu de l'Escola Bressol
l'Alzina va més enllà perquè
l'etapa evolutiva de 0 a 3
anys és la més important a la
vida dels infants.
Els objectius

Per tot l’equip de l’Escola
Bressol és fonamental la
relació amb les famílies, així
doncs hi haurà un traspàs
diàri d’informació. També es
fan diverses reunions i
entrevistes individuals durant el curs. Són especialment importants les de principi i final de curs i les que
tenen lloc quan acaba el període d'adaptació del nen o
nena. A més, pròximament
es posaran en marxa diferents serveis d’atenció a les
famílies de tot el poble, usuàries o no del centre.

Preus públics del servei d’Escola Bressol
Tarifa 1 - Quota mensual escolaritat

128 euros

Tarifa 2 - Altres serveis
Dinar diari fix

5,8 euros/dia

Dinar esporàdic

6,5 euros/dia

Hora extra diària
(durant tot el mes)

28 euros/mes

Hora extra esporàdica

2 euros/hora extra

L’horari i els preus

El centre treballa amb diver-

L'horari de l'Escola Bressol

sos objectius. Per exemple,

és de 8 del matí a 6 de la

un de social: que l'infant es

tarda, amb la possibilitat

relacioni amb una sèrie de

d’optar al servei de menja-

persones de fora de l'entorn

dor. Tot i això, de 8 a 9 del

familiar i amb altres infants,

matí i de 5 a 6 de la tarda

assolint, així, un aprenentat-

l’horari es considera extra.

ge.A més, l'Escola pretén es-

Els pares es fan càrrec d'un

timular-li els sentits, que el

terç del cost efectiu del ser-

faci créixer, ser més autò-

vei. La Generalitat, que apor-

nom i crear-li hàbits i rutines

ta 1.100 euros per plaça i

quotidianes a partir del joc,

any, i l'Ajuntament es fan càr-

d'activitats imaginatives, de

rec de la resta. L’import que

l'experimentació i de l'en-

paguen els pares és de 128

torn. Tot això es treballa en

euros mensuals per escolari-

el dia a dia.

tat, material i berenar.

Alguns infants al pati de l’Escola Bressol l’Alzina

Conveni musical amb Lliçà d’Amunt
Mentre s’està iniciant el procès per a la creació d’una
escola de música mancomunada a la Vall del Tenes, els
ajuntaments de Santa Eulàlia i Lliçà d'Amunt han arribat
a un acord perquè els estudiants de música de Santa
Eulàlia que s'inscriguin a l'Escola Municipal l'Aliança, de
Lliçà d'Amunt, que pot esdevenir mancomunada, s'estalviïn el sobrecost que significa provenir d'un altre poble.
Aquests diners, que suposen un increment del 25%
sobre preu que paguen els alumnes de Lliçà d'Amunt,
seran aportats per l'Ajuntament de Santa Eulàlia.
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La casa de tots

Dibuixem el futur
Els ciutadans tenen l'oportunitat de prendre part
en el disseny de la Santa Eulàlia de les properes
dècades. El Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) és un procés que requereix el
màxim consens entre els ciutadans i els grups
municipals, assegurant la participació de tots
Santa Eulàlia es troba davant

sòl en tot el terme munici-

d’un gran repte. En les últi-

pal, tal com afirma la llei

mes dues dècades, el poble

d'Urbanisme de Catalunya

ha canviat molt. Les actuals

del 2002.

Normes Subsidiàries daten
de principis dels anys 80 i,

Un projecte trascendent

actualment, ja han quedat
obsoletes. Per tant, convé

De fet, aquest serà un dels

adequar i renovar el planeja-

aspectes més transcendents

ment. Això s'ha de fer a tra-

que s'abordaran en els pro-

vés d'una figura que marcarà

pers anys. Del resultat, en

el futur de Santa Eulàlia. Es

dependrà l’evolució futura

tracta del Pla d'Ordenació Ur-

del municipi. I aquesta evolu-

banística Municipal (POUM)

ció ha d’assegurar la qualitat

que determinarà els usos del

de vida a Santa Eulàlia. Els

El POUM determinarà els usos del sòl a tot el poble

L’evolució futura de Santa Eulàlia dependrà del POUM

treballs previs al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o POUM ja s'han iniciat.
Durant la primavera i després de diverses reunions
a l'Ajuntament, els quatre
grups municipals van aprovar, per unanimitat, portar al
ple extraordinari del 8 de
juliol tots els acords presos
fins aleshores respecte el
POUM.
Consens
D’aquests acords, cal remarcar-ne tres: els objectius que
ha d'assolir el nou planejament (quadre adjunt), el programa que ha de garantir la
informació i la participació
activa dels ciutadans i els
plecs de clàusules que han

tornaveu
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de regir el concurs per a
l'adjudicació de la redacció
del pla a un equip pluridisciplinar, extern a l’Ajuntament.

La participació ciutadana
En la definició del planejament del territori es considera necessari posar èmfasi en
l'establiment d'un marc de
participació que doni veu als
ciutadans i ciutadanes de
Santa Eulàlia i que permeti
assolir un alt grau d'acord i
implicació en l'elaboració i
l'aprovació del pla. Es tracta
de facilitar la divulgació i la
comprensió dels objectius
d'una banda, i la formulació
d'al·legacions i suggeriments,

La casa de tots
Els 11 objectius del POUM
1.- Mantenir i potenciar el paisatge
propi i divers de Santa Eulàlia. Afavorir
la barreja d'usos del territori (espai
lliure, espai rural i espai urbà) i la
barreja d'usos de l'espai urbà (residencial, comercial, industrial, equipaments, zones verdes, via pública), combinats i ordenats per assegurar la qualitat de vida present i futura.
2.- Seguint les propostes de
l'Auditoria Ambiental de Santa Eulàlia,
permetre caminar cap a un poble
ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment just, tot planificant segons els criteris de sostenibilitat, no comprometent recursos,
sobre la base del respecte al medi
ambient i per garantir les infraestructures i els serveis bàsics a la població.
3.- Crear centralitat en el municipi.
No dispersar més els establiments
urbans. Densificar i completar les
zones urbanes com a via principal per
absorvir el creixement poblacional i
evitar així l'ocupació innecessària del
territori.
4.- Definir unes xarxes viàries que
assegurin una mobilitat sostenible
(considerant tots els medis de transport i la possibilitat d'intercanviadors
modals), una mobilitat adequada a les

necessitats actuals i futures (tant per
moure's per l'interior del municipi
com per a connectar amb les poblacions i les vies interurbanes del voltant) i una estructuració adequada del
territori tot preveient la possibilitat
de la supressió de la reserva de l'actual traçat del Quart Cinturó
5.- Assegurar els espais lliures com a
elements essencials estructuradors
del territori que són. Protegir-los i no
fragmentar-los. Planificar i desenvolupar una política activa de l'espai rural,
dels actius agraris i forestals i possibilitar la intervenció pública per tal d'aprofitar el seu valor econòmic, social,
patrimonial i ambiental. Protegir i
potenciar l'espai fluvial del riu Tenes,
així com el dels diferents torrents,
atesa la seva funció de conservació de
la diversitat biològica i de la connectivitat entre espais naturals.
6.- Permetre el desenvolupament
d'una economia al servei de les persones i garantir que el sòl industrial
del planejament estigui al servei del
municipi (per a trasllardar-hi empreses
del municipi, per implantar-hi noves
empreses locals o d'interès local)
7.- Disposar de sòl públic (per a habitatge protegit, per a equipaments) per

garantir el dret de l'habitatge, els serveis i la qualitat de vida.
8.- Introduir criteris d'edificació sostenible i establir criteris de construcció i
urbanització per a la millora del paisatge urbà. Impulsar la rehabilitació urbana tant de la via pública com de les
edificacions. Millorar la seguretat en
les zones urbanes. Definir els criteris
urbanístics de la via pública (amplades,
prioritats, sentits...). Identificar, amb el
corresponent catàleg, els elements
d'interès arquitectònic, històric, arqueològic i paisatgístic que calgui preservar i recuperar, tot definint les polítiques adients per assolir els objectius
de preservació i recuperació.
9.- Encaixar adequadadament la realitat rural i de poble de Santa Eulàlia en
la comarca i el territori i coordinar el
planejament municipal amb el de l'entorn.
10.- Garantir que el desenvolupament
del nou planejament estigui planificat
en el temps.
11.- Assolir una adequada informació i
participació ciutadanes i un consens
ampli en la definició del nou planejament, tot fent prevaler els interessos
globals davant de visions sectorials.

propostes o alternatives, de

una eina clau per a la redac-

ran les comissions ja exis-

que atendrà personalment

l'altra. Per això, com fa uns

ció del POUM. La participa-

tents (com el Consell Muni-

els ciutadans. Canal SET, el

anys amb la redacció de

ció es farà a diferents nivells.

cipal pel Desenvolupament

web municipal i Tornaveu

l'Agenda 21 local, la participa-

Hi haurà sessions obertes a

Sostenible o el Consell de

també seran canals d’infor-

ció ciutadana reflexiva serà

tothom, altres que convoca-

Barris) i una oficina del Pla

mació en tot el procés.
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A fons

El TRANSPORT MUNICIPAL arrenca
a l’OCTUBRE amb un MINIBÚS
El bus urbà es posa en marxa el 4 d'octubre.
Disposarà 25 places i estarà adaptat. El servei
tindrà 34 parades per tot el poble i funcionarà
de dilluns a divendres, a excepció de l'agost i els
dies festius. El trajecte enllaçarà amb Granollers i
amb la línia de C3 de Renfe
Després de mesos d'estudis
sobre la implantació del
transport municipal per part
de l'Ajuntament, l'Agenda 21,
i d'acord amb el Pla d'Acció
Local per la Sostenibilitat
(PALS), el bus urbà de Santa
Eulàlia serà una realitat el
primer dilluns d'octubre.Tant
l'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) com
l'Ajuntament ja han consensuat el projecte. L'empresa
Sagalés es farà càrrec del
servei amb un mini bus de
25 places, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres
La línia operarà, tots els
mesos, de dilluns a divendres, a excepció de l'agost i
els festius. Un tríptic, que es
repartirà per tot el poble,
explicarà el funcionament
del bus urbà. El bus urbà sortirà de Pinedes del Castellet
i passarà per La Vall, Font
d'Abril, Font de Sant Joan,
Can Met, La Primavera, Can
Mallorca (Institut), plaça de

tornaveu
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l'Església, Ajuntament, La
Sala, La Fàbrica, La Campinya, Parc de Can Font, Can
Sabater, Can Juli, Can Marquès i, ja fora del terme municipal, arribarà l'estació de
Renfe Granollers-Canovelles, de la línia BarcelonaPuigcerdà (C3), i finalitzarà
l'itinerari a la plaça de la
Constitució, a Granollers. En
total, el transport municipal
tindrà de 34 parades.Aquest
itinerari intenta compaginar
una durada adequada i una
línia que acosti el servei al
percentatge més elevat de la
població (veure plànol). Les
parades estaran senyalitzades i hi haurà una placa amb
el recorregut i els horaris
amb els temps de pas del
bus.
L'horari
Cada recorregut es cobrirà
en 45 minuts. El servei començarà a les 6:15 quan sortirà de Pinedes del Castellet
i finalitzarà la jornada, també
a Pinedes, a les 21:15, després d'haver fet el darrer

El transport municipal arribarà fins a Granollers

El bus urbà de Santa Eulàlia tindrà 25 places

trajecte des de Granollers.
Entre les 14 h i les 15:25
hores, el bus no funcionarà.
Hi haurà 8 sortides de Santa
Eulàlia i 8 més de Granollers. D'aquesta manera es
faran 8 itineraris diaris i circulars d'una hora i mitja.

Connexions amb Renfe
La segona parada del transport municipal, de retorn de
Santa Eulàlia, i la penúltima
des del poble, es farà a l'estació de rodalies Renfe de
G r a n o l l e r s - C a n o ve l l e s .

A fons
El recorregut
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

BARRI DEL
SERRAT

SALVE REGINA
CAN
MALLORCA

LA PRIMAVERA

AJUNTAMENT

BARRI DE
LA SAGRERA
CAN MET

SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA

LA
CAMPINYA

FONT DE
SANT JOAN

BARRI DEL
RIERAL

BARRI DE
LA SERRA
LA
VALL

SANT

ISIDRE
CAN FONT

FONT D’ABRIL

BARRI DE
LA VALL

LA SALA

a
GRANOLLERS

CAN JULI

LA
FÀBRICA

BARRI DE
SANT CRISTÒFOL

PINEDES DEL
CASTELLET

CAN
SABATER

Horaris i Parades
Pinedes del Castellet
La Vall/Font d'Abril
Font de Sant Joan
Can Met
La Primavera
Salve Regina
Can Mallorca/IES
Pl. Esglèssia
Ajuntament
La Sala
La Fàbrica
La Campinya
Parc de Can Font
Can Sabater
Can Juli
Can Marques
Estació FF.CC.
Granollers

6:15
6:18
6:20
6:21
6:22
6:30
6:32
6:33
6:35
6:38
6:42
6:44
6:47
6:50
6:51
6:52
6:59

7:10
7:13
7:15
7:16
7:17
7:25
7:27
7:28
7:30
7:33
7:37
7:39
7:42
7:45
7:46
7:47
7:54
7:56

8:50
8:53
8:55
8:56
8:57
9:05
9:07
9:08
9:10
9:13
9:17
9:19
9:22
9:25
9:26
9:27
9:33
9:35

10:25
10:28
10:30
10:31
10:32
10:40
10:42
10:43
10:45
10:48
10:52
10:54
10:57
11:00
11:01
11:02
11:09
11:11

12:25
12:28
12:30
12:31
12:32
12:40
12:42
12:43
12:45
12:48
12:52
12:54
12:57
13:00
13:01
13:02
13:09
13:11

15:10
15:13
15:15
15:16
15:17
15:25
15:27
15:28
15:30
15:33
15:37
15:39
15:42
15:45
15:46
15:47
15:53
15:55

16:45
16:48
16:50
16:51
16:52
17:00
17:02
17:03
17:05
17:08
17:12
17:14
17:17
17:20
17:21
17:22
17:29
17:31

18:25
18:28
18:30
18:31
18:32
18:40
18:42
18:43
18:45
18:48
18:52
18:54
18:57
19:00
19:01
19:02
19:09
19:11

Sortides Renfe
des de Canovelles

7:02

8:00

9:49 11:10 13:08 16:00 17:30 19:12

FEINERS DE DILLUNS A DIVENDRES (EXCEPTE EL MES D’AGOST)
Granollers
Estació FF.CC.
Can Marques
Can Juli
Can Sabater
Parc de Can Font
La Campinya
La Fàbrica
La Sala
Ajuntament
Pl. Esglèssia
Can Mallorca/IES
Salve Regina
La Primavera
Can Met
Font de Sant Joan
La Vall/Font d'Abril
Pinedes del Castellet
Arribades Renfe
des de Canovelles

8:00
8:02
8:09
8:10
8:11
8:14
8:17
8:19
8:23
8:26
8:28
8:29
8:31
8:39
8:40
8:41
8:43
8:46
7:00

7:57

9:35
9:37
9:44
9:45
9:46
9:49
9:52
9:54
9:58
10:01
10:03
10:04
10:06
10:14
10:15
10:16
10:18
10:21

11:35
11:37
11:44
11:45
11:46
11:49
11:52
11:54
11:58
12:01
12:03
12:04
12:06
12:14
12:15
12:16
12:18
12:21

13:15
13:17
13:24
13:25
13:26
13:29
13:32
13:34
13:38
13:41
13:43
13:44
13:46
13:54
13:55
13:56
13:58
14:01

15:55
15:57
16:04
16:05
16:06
16:09
16:12
16:14
16:18
16:21
16:23
16:24
16:26
16:34
16:35
16:36
16:38
16:41

17:35
17:37
17:44
17:45
17:46
17:49
17:52
17:54
17:58
18:01
18:03
18:04
18:06
18:14
18:15
18:16
18:18
18:21

19:15
19:17
19:24
19:25
19:26
19:29
19:32
19:34
19:38
19:41
19:43
19:44
19:46
19:54
19:55
19:56
19:58
20:01

20:30
20:32
20:39
20:40
20:41
20:44
20:47
20:49
20:53
20:56
20:58
20:59
21:01
21:09
21:10
21:11
21:13
21:16

9:30 11:29 13:06 15:52 17:23 19:10 20:27

S'espera que sigui un servei

que s'hagin de desplaçar o

la comarca d'Osona. El bus

de l'ATM i permetrà enllaçar

utilitzat per usuaris (sobre-

arribin de la conurbació de

municipal estarà inclòs dins

amb el transport urbà de la

tot estudiants i treballadors)

Barcelona i de poblacions de

del Sistema Tarifari Integrat

capital vallesana.
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S’inaugura el
El 18 de setembre es va
inaugurar el nou consultori
mèdic provisional de la
Sagrera. L'acte va comptar
amb l'assistència de la consellera de Salut, Marina Geli i
del director general de
Planificació i Coordinació,
Manel Balcells. Dos dies més
tard, el consultori entrava en
funcionament. La plantilla té
4 metgesses, les doctores
Fernàndez-Aramburu,
Dalmau i Pedrerol i la doctora Anguita, com a pediatra.
També hi ha 4 responsables
d’infermeria i 4 administratives. El dispensari és el primer pas del consistori per
afrontar la saturació a la que

CONSULTORI
consultori de la Sagrera pot
atendre la major part dels
habitants de Santa Eulàlia. La
determinació del consistori
és dotar al poble d’un CAP
dins de la mateixa ABS de la
Vall del Tenes.
El nou CAP

La consellera de Salut, Marina Geli, va presidir la inauguració

ha arribat el CAP de la Vall
del Tenes, a la Cruïlla, de
Lliçà d'Amunt. Ara, l'objectiu
prioritari del consistori és la

construcció d'un Centre
d'Assistència Primària (CAP),
a Santa Eulàlia. Mentre
aquestes obres no arriben, el

El projecte es podria licitar
en els pròxims mesos perquè els treballs s'iniciessin al
2005, a l'esplanada de davant
de Can Ferrer, al Rieral. La
durada habitual d'aquestes
obres, segons la Generalitat,
és de 2 anys. Si els terminis
es compleixen, el nou CAP
podria estar acabat el 2006.

Dues obres que S ’ACABEN
L'adequació de la casa del
mestre de Sant Simple i la
pavimentació

del

primer

l’arrebossat de la façana i
l’enllumenat, a l’exterior.
L'edifici té dues plantes. Una

baixa, amb rebedor i una sala
de 64 m2 i una primera, amb
una altra sala de 52 m2, amb

armaris. L'Esplai hi celebrarà
aquest any, el 25è aniversari
de l'entitat. Les altres obres

tram del camí de Salve

que han acabat són les del

Regina i el Serrat van finalit-

camí del Serrat i Salve Regina.

zar durant l'agost. A Sant

Els treballs incloïen la pavi-

Simple, pròxima seu de

mentació, els aparcaments de

l'Esplai, els monitors ja hi han

l'Escola Bressol i dues plata-

traslladat el material de cara

formes de reducció de velo-

a la pròxim curs, que s'ini-

citat, una davant del centre

ciarà a principis d'octubre.

docent i una altra a la corba

Les obres han consistit en la

de Can Peles. Ara només

rehabilitació completa de l'e-

resta plantar l'arbrat durant

difici annex a la capella, amb

l'hivern, que és l'època ade-

paviments, revestiments, fi-

quada. La segona fase

nestres, instal·lacions d’aigua,

camí de Salve Regina (fins el

calefacció, telèfon, electricitat, un lavabo a l’interior,

tornaveu
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L’Esplai celebrarà el 25è aniversari a Sant Simple

del

barri de la Primavera) es preveu que s’enllestirà el 2005.

La casa de tots

Recaptació
La delegació de l'Organisme
de Gestió Tributària de la
Diputació a Santa Eulàlia, ha
comportat un seguit de canvis en el sistema de recaptació. Un d'aquests canvis, que
ha afectat els ciutadans, ha
estat que la taxa d'escombraries es desglossa en dos
rebuts: un per al servei de
recollida domiciliària i un
altre per a la selectiva i per a
la deixalleria. Això ha estat
així perquè és el sistema utilitzat per la Diputació a tots
els municipis. El canvi ha
comportat confunsió entre
els veïns. Cal dir que la suma
dels dos imports equival al
rebut de l’any passat més
l’increment acordat (7,5%).

AMB OFICINA PRÒPIA
vis) i, alhora, s'insisteix en que
davant de qualsevol problema
que es detecti els veïns es
dirigeixin a l'organisme de
gestió tributària que, des del
juny, es troba a la plaça de
l'Ajuntament. L'oficina, a l’antiga seu de correus, està
oberta de dilluns a divendres,
de les les 8:30 del matí a la
les 2 de la tarda.
El fraccionament de l'IBI

La nova oficina de recaptació es troba a la plaça de l’Ajuntament

En el traspàs d'un sistema a
l'altre, hi ha hagut altres
incidències que tant l'Oficina
de recaptació com l'Ajun-

Graderies al
L'afició del Club Esportiu
Santa Eulàlia va estrenar les
noves graderies del camp
municipal de futbol el cap de
setmana del 3 i 4 de setembre, durant el Torneig
Brustenga-Oller. El quadrangular va reunir els primers
equips dels quatres pobles
de la Vall del Tenes, i que
finalment, va guanyar el Lliçà
d’Amunt CE després d'endur-se la final per 3-0 davant
del CE Santa Eulàlia. La
intenció de l'Ajuntament era
inaugurar les graderies, dos
mesos abans, al juny, durant
el Torneig de Futbol Base

tament han anat resolent. El
consistori demana comprenssió per aquestes disfuncions (pròpies d’aquests can-

D'altra banda, per facilitar el
pagament de l'IBI, a les famílies, s’ha fraccionat el rebut
dels contribuents que l'hagin
domiciliat. El primer càrrec
es va fer a principis d’agost i
el segon es farà al desembre.

CAMP DE FUTBOL

que cada any organitza el CE
Santa Eulàlia però problemes burocràtics van frenar

aleshores el projecte. Les
graderies s'han aixecat al
costat del bar del camp de

futbol, són prefabricades,
sense coberta i es troben
integrades dins l'entorn.
Tenen quatre graons i una
capacitat per a unes 120
persones. El sistema de muntatge és mòbil, fet que
podria permetre muntar les
graderies en un altre indret
del poble si fos necessari. A
la construcció s’hi han instal·lat seients de plàstic, de
color verd. Les obres han
costat 40.000 euros. De
moment, les graderies són

Les graderies del camp de futbol estan integrades a l’entorn

descobertes però no es descarta cobrir-les en un futur.
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Festes

PARTICIPATIVES

La festa major continua sent

Simple, que segueix consoli-

un focus de participació,

dant-se. La fórmula de sopar

com en les últimes edicions,

i ball, el dissabte es manté.

gràcies al programa d'actes i,

Mentrestant, l’aplec de diu-

especialment, al

de

menge va variar, amb puntai-

Colors, que l'any vinent arri-

res, berenar, sardanes i missa

barà

que, per aquest ordre, sem-

al

10è

joc

aniversari.
seguir

bla el programa més adient.

mantenint la marca d'identi-

A més, el parc de Sant

tat que conjuga música,

Simple va obrir la novena

espectacle i diversió amb les

edició del Joc dels Colors

colles de Vermells, Grocs,

amb la prova culinària

L'Ajuntament

vol

Blaus i Verds. La filosofia és
La colla de Bastoners

que a partir d'un model de
festa major que ja funciona
es facin canvis en els aspectes que cal millorar. Aquest
any, per exemple, s'ha potenciat el programa d’activitats
infantils.

Els Bastoners de Santa Eulàlia, durant la Festa Major

on s'intenten potenciar trainfantil va deixar les piscines
municipals

Pinedes

L'aplec de Sant Simple

de

Tant la Comissió de Festes

Tot el que fa referència a
aquests dies de festa es va
vehicular a través de la
Comissió de Festes. Alguns
dels canvis introduïts a la del
2004 es van fer a instància

Entre el 28 de juny i el 30 de juliol, l'Escola Ronçana va
acollir el Casal d'Estiu va comptar amb 130 nens i
nenes de 3 a 12 anys. El preu per tot el mes -130
euros- no va variar respecte el del 2003. Això va ser
possible perquè no es van realitzar sortides fora del
municipi. En canvi, es va potenciar el treball al Casal i
les sortides pel poble, amb el criteri pedagògic de
conèixer espais de Santa Eulàlia, relativament propers
a l'Escola Ronçana per a nens i nens d'educació primària. L'equip de monitors i la nova empresa que es va
fer càrrec de l'activitat van valorar positivament aquesta iniciativa.

d'aquest organisme, sobretot els que van introduir-se
a la plaça de l'Ajuntament.
L'espai es va guarnir i es va
il·luminar millor, la circulació
als seus voltants es va fer en
un únic sentit i el festival

tornaveu
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una nova entitat al poble. Es
de

la

colla

de

Bastoners que va fer la pri-

Un casal d’Estiu i un altre de Tardor

fos realment participativa.

més, aquest 2004 ha nascut
tracta

Les comissions

que la darrera Festa Major

dicions tant arrelades al
poble com els gegants.Ara, a

La Festa Major 2004 va iniciar-se amb l'aplec de Sant

Castellet i es organitzar a la
plaça, divendres a la tarda.

com la dels Colors van fer

La festa major són uns dies

mera actuació el dijous de
Festa Major al vespre, després del Correfoc dels
Diables

de

Granollers.

Formen la colla una vintena
de joves, entre dansaires i
grallers. No tenen local
propi i assagen a les cases
d'alguns integrants de l'entitat. Ara mateix ballen tres
peces però, d'aquí en endavant, l'objectiu és augmentar-

***

ne el nombre. El cap de set-

D'altra banda, uns 20 nens i nenes han participar en el
Casal de Setembre que es va organitzar a la Fàbrica
del 30 d'agost a 14 de setembre, cada dia, de dilluns a
divendres, de les 9 del matí a la 1 del migdia.

mana del 12 i 13 de setembre, els Bastoners de Santa
Eulàlia van fer les dues primeres sortides a Canovelles
i a Sallent.

Activitats a Santa Eul lia
MONOGRÀFICS A LA FÀBRICA
TRIMESTRALS
Rock & Roll
Del 14 d’octubre al 2 desembre
Dijous, de les 21 a les 22:30 h
A càrrec d’Interdansa
Preu: 36 euros (sessions)
Grafologia
Del 5 d’octubre al 7 desembre
Dimarts, de les 19 a les 21 h
A càrrec de Mercè Agustí
Preu: 40 euros (10 sessions)
Cuina de bolets
Del 18 octubre al 15 novembre
Dilluns, de les 18:30 a les 20:30 h
A càrrec de Miquel Àngel Riera
Preu:36 euros (4 sessions)
Ikebana
Del 7 d’octubre al 25 novembre
Dijous, de les 20 a les 21:30 h
A càrrec de Montserrat Plana
Preu: 30 euros (material no inclòs)

ANUALS
Ioga
Dilluns i dimecres, de 15 a 16:30 h
Dilluns i dimecres, de 19 a 20:30 h
Dimarts i dijous, de 9:15 a 0:45 h
A càrrec de Teresa Montes
Preu: 20 euros/mes

Dimecres, de 18:30 a 20 h
Dimecres, de 20 h a 21:30 h
A càrrec de Carles Torras
Preu: 18,50 euros/mes

Tai Txí
Dijous, de 10:30 a 11:30
Divendres, de 19 a 20:30 h
Divendres, de 20:30 a 21 h
A càrrec de Pedro Torrecillas
Preu: 16,50 euros/mes

Dibuix
Nens: dijous, de 17 a 18:30h
Adults: dijous, de 18:30 a 20 h
A càrrec de Rosalina Oliva
Preu: 16,50 euros/mes

Anglès
Nivell inicial, mitjà i mitjà-alt
Per a nens i nenes de 7 a 9 anys
Per a nens i nenes de 10 a 12 anys
De 18 a 18,50 euros/mes

Labors
Dijous, de 16:15 a 18:15 h
A càrrec de Trini Folch
Preu: 18 euros/mes

Francès
Nivell inicial: dijous, de 19:30 a 21h
2n nivell: dimarts, de 19:30 a 21 h
A càrrec de Catherine Charles
Preu: 18,50 euros/mes

Pach Work
Dijous, de 18:30 a 20 h
A càrrec de Trini Folch
Preu: 18 euros/mes

Català
Conversa
Dimarts i dijous, de 15 a 16:30 h
Preu: 5 euros/mes
Nivell B i C
Dimarts i dijous, de 20 a 21:30 h
Preu: 5 euros/mes
Majors 65 anys
Dimarts, de 16:30 a 18 h
Preu:Gratuït
A càrrec d’Assumpta Durà

AGENDA D’ACTES
15è aniversari del casal (1octubre)
Exposició de Pintura de Francisca
Martín (fins 17 octubre)
Inauguració local Esplai (9 octubre)
Espectacle Titelles (16 octubre)
Teatre:Temps de Guerres (24 octubre)
Ball de saló i Castanyada. (30 octubre)
Col·lectiva Pintura a l’oli (de l’1 al 15
novembre)
Catanyada Esplai (6 novembre)
Sopar Dones del Tenes (12 novembre)
Exposició d'angelets (15 a 28 novembre)
Espectacle Infantil (20 novembre)
Ball de Saló (27 novembre)

Teatre i contes
Dimarts, de 17:15 a 18:45 h
A càrrec de Pep Mogas
Preu: 18 euros/mes
Guitarra
Dimecres, de 17 a 18:30 h

Horari activitat GIMNÀS PINEDES CASTELLET
HORARI

DILLUNS

De 9 a 10 h

Gim. manteniment

Gim. manteniment

De 10 a 11 h

Gim. gent gran

Gim. gent gran

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

Gim. manteniment
Gimnàstica

D’11 a 12 h

Correctiva

De 12 a 13 h

Taekwondo

De 15.15 a 16.15

Aeròbic

Steps

Aeròbic

Aeròbic

De 19 a 20 h

Aeròbic

Steps

Aeròbic

Giim. manteniment.

De 20 a 21 h

Gim. manteniment

Aeròbic

Gim. manteniment

Aeròbic

De 21 a 22 h

Aeròbic

Gim. manteniment

Correctiva

De 16 a 17 h
De 17 a 18 h
De 18 a 19 h

El preu dels gimnàs és de18,03 euros al mes. El taekwondo (9,02 euros/mes) i la gimàstica correctiva (10 euros) es paga a part.
El primer mes es paga en efectiu i, a partir del segon, el rebut es domiciliat. No s’ha de pagar matrícula.
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QUINA

HA DE SER LA POLÍTICA ESPORTIVA MUNICIPAL?

convergència i unió

Per IND-ERC, el primer objectiu de la
pràctica esportiva és que ha de servir
com mitjà de relació, no només entre
les persones que practiquen un determinat esport, sinó entre pares i família
en general, cosa que facilita en gran
mesura la integració i la cohesió social.
Evidentment també, el que comporta
qualsevol esport com és el fet de facilitar el lleure i la millora de la salut. Per
tant, l'Ajuntament ha de facilitar que les
instal·lacions esportives reuneixin les
condicions idònies, per això ja s'han fet
actuacions tant a les piscines de Pinedes
i al pavelló, així com al camp de futbol,
entre d'altres.
Concretant una mica més, creiem que la
gestió esportiva ha de seguir un seguit
de criteris de referència com poden ser,
entre d'altres, tendir a crear una zona
esportiva prop del pavelló i l'IES, no dirigir mai cap entitat esportiva, però si
donar-los tot el recolzament i suport
que la disponibilitat permeti, potenciar
l'esport que pugui practicar una franja
més àmplia d'edat, sobretot infants i
joves, potenciar especialment l'esport
femení i finalment coordinar les diferents entitats esportives per optimitzar
els serveis d'aquesta àrea conjuntament,
així com complementar esforços.

Convergència
i Unió

A pocs pobles es pot trobar l'entusiasme que té Santa Eulàlia per l'esport, per
això no és d'estranyar que de tant en
tant apareguin figures que destaquen pel
damunt de l'àmbit comarcal. Això té
molt mèrit, tractant-se sobretot en
molts casos d'esports dels anomenats
minoritaris, que no mouen grans quantitats de gent, com el patinatge per exemple. Malhauradament però, pensem que
al nostre poble no es fa encara el que
cal en aquesta matèria, malgrat que la
regidoria d'esports va veure incrementats considerablement els seus recursos
econòmics en el pressupost municipal
d'enguany en perjudici d'altres partides,
que amb els nostres vots en contra, es
van reduir, com la del Fons Social dels
Treballadors, la de Previsió de Riscos
Laborals o la del Manteniment del local
de la Policia, entre d'altres.
Quan es farà una política esportiva
global, valenta i eficaç, que miri el
futur més enllà de posar pedaços
als problemes puntuals? Santa
Eulàlia necessita invertir en esport perquè això significa tant com invertir en
els nostres joves. Però cal fer-ho amb la
vista posada en l'horitzó, i això vol dir
anar concentrant les activitats esportives prop de l'Institut. Camp de futbol,
piscina coberta, pistes polivalents...
Acostar l'esport als joves, fer-ho atractiu, potenciar les activitats esportives,
també, naturalment, el futbol femení, el
gran oblidat de l'administració local.

Santa Eulàlia
de Ronçana

A debat
Partit del
Socialistes

Per nosaltres la política esportiva municipal ha de ser aconseguir un equilibri
entre un patronat i un consell esportiu,
amb la participació de totes les entitats
de Sta. Eulàlia, on es recullin totes les iniciatives esportives del municipi. Aquest
nou ens haurà de coordinar tots els
esforços que actualment estan fent les
entitats esportives del poble amb una
participació més activa de l'Ajuntament,
dotant-lo dels recursos necessaris per
aconseguir un marc on tothom es trobi
a gust i tingui com principal objectiu
fomentar l'esport de base al municipi. La
propera incorporació d'un tècnic esportiu ens ha de dur a organitzar i dinamitzar totes les instal·lacions esportives i
així aprofitar al màxim tots els recursos
de que disposem. Malauradament durant
les legislatures anteriors no s’havien
destinat recursos suficients per fer un
manteniment adequat de les instal·lacions i ens a tocat a nosaltres fer un
esforç per anar-les millorant dia a dia,
sense deixar de banda i amb perspectiva de futur el nostre compromís de
endegar un pla per implantar-ne de
noves mes adequades per encabir les
diferents iniciatives esportives que
poguessin sorgir.Volem implicar als santaeulaliencs des de els més joves fins als
més veterans, per treure'n de tots ells
les seves inquietuds esportives tot oferint-los un ventall ampli i divers d'esports que els mourà a practicar el que
realment més els agradi. Amb tot,
l'Ajuntament a de potenciar i recolzar
qualsevol iniciativa que tingui per objectiu la pràctica de l'esport al nostre
poble.

NOU SERVEI DE TRANSPORT MUNICIPAL
A PARTIR DEL 4 D’OCTUBRE

UTILITZA’L!

