
La rehabilitació del conjunt de Sant

Simple és pràcticament una realitat.

A l’adequació del sostre de l’ermita,

fa 10 anys, i a la restauració de les

pintures de la capella de l’estiu passat

s’hi uneix ara el condicionament de

l’edifici -annex a l’ermita- que, a prin-

cipis del segle XX, va acollir les anti-

gues escoles del poble. Les obres de

rehabilitació han inclòs la substitució

de la teulada i del sostre que hi ha

entre el primer pis i la planta baixa.

Fa mesos, l'Ajuntament havia decidit

recuperar l'ala esquerra del conjunt

de Sant Simple perquè amenaçava

ruïna. Els pressupostos municipals

del 2001 incloïen una

partida de 27.000

Euros, a l’entorn de

quatre milions i mig de

pessetes, per arranjar la

teulada. La partida,

però, es va ampliat,

aquest 2002, per afegir-

hi el condicionament de

l'enreixat que hi ha

entre la planta baixa i el primer pis de

l'edifici, que al principi no es preveia.

Les obres han costat uns cinc milions

de pessetes, més de 30.000 euros.

La intenció de l'Ajuntament és anar

recuperant, poc a poc però sense

pausa, l'entorn de Sant Simple.

Aquest indret, en un futur, podria

acollir, fins i tot, un petit museu. La

rehabilitació de les antigues escoles

arribarà un any després que el con-

sistori també recuperés les pintures

de l'absis i del nínxol lateral de la

capella de Sant Simple, al costat d'a-

quest recinte. El condicionament i

una zona d’esbarjo infantil s’inaugu-

raran durant l’aplec de Sant Simple, a

finals de juliol.

Probició de gossos

D’altra banda, l’Ajuntament ha prohi-

bit l’entrada de gossos als parcs del

poble, sempre que no vagin fermats i

si els amos no netegen les defacions

quan s’embrutin. Les motos tampoc

Obres a Sant Simple
L’Ajuntament condiciona definitivament l’entorn amb la rehabili-
tació de les antigues escoles i la instal·lació d’un parc infantil
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La nota

La temporada d’estiu s’acosta. Serà indispensable que tots respectem la prohi-
bició de fer foc a prop dels boscos per evitar qualsevol incendi forestal. D’altra
banda, caldrà moderació i estalvi en el consum d’aigua de cara als mesos de
calor. Per evitar les restricció d’altres anys, l’Ajuntament ha començat les obres
de connexió provisional de la xarxa municipal a Aigües Ter Llobregat (ATLL).
Aquest enllaç no garanteix aigua en cas de sequera generalitzada.

Aquest cop no vull tornar a insistir en
les recomanacions que sempre fem

per aquestes dates, relacionades amb
la prevenció dels focs i l’estalvi d’ai-
gua. El seny que han vingut demos-
trant els veïns em permet estalviar-

me el “sermó”. 
Voldria aprofitar aquest espai per fer

públic l’agraïment -que sé que puc
fer en nom de tot el consistori- al

regidor Lluís Galobart que, en el Ple
de l’abril, va formalitzar la seva

renúncia per raons de treball.
Com es va dir en el Ple, tots hem
d’agrair els set anys de dedicació

d’aquest regidor, del qual cal destacar
la seva aportació de seny i serenitat,

que ens ha ajudat a tots en la tasca
de cada dia.

I ja que en Lluís Galobart ha mani-
festat la seva disposició a seguir

col·laborant en els àmbits en que
pugui intervenir, li prenem la paraula.

Volem seguir comptant amb ell. 

Josep Uñó
Alcalde

editorial
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Serveis

Al poble

Oficines Ajuntament 93 844 80 50
Fax Ajuntament 93 844 93 80
Jutjat de Pau 93 844 86 50
Biblioteca municipal 93 844 81 88
Policia Local 93 844 64 64
Fax Policia Local 93 844 62 50
Mossos d’Esquadra 088
SOREA 93 871 46 25
Avaries SOREA 904 10 00 00
Deixalleria Comarcal 93 844 68 58
La Fàbrica 93 844 86 59

A l'ensenyament

Llar d'infants Santa Eulàlia 93 844 81 08
CEIP Ronçana 93 844 81 85
IES Vall del Tenes 93 844 82 25

A l'esport i al lleure

Pavelló poliesportiu 93 844 92 01
Gimnàs i instal·lacions Esportives Pinedes Castellet 93 844 86 33
Grup d'Esplai Santa Eulàlia 93 844 82 85
Casal d'Avis 93 844 63 44
Parròquia de Santa Eulàlia / Casal Parroquial 93 844 81 05
APINDEP 93 844 84 26

A la sanitat

ABS Vall del Tenes 93 844 52 50
Farmàcia Salayet 93 844 89 80
Consorci Ambulàncies 902 23 20 22
Hospital de Granollers 93 842 50 00
Policlínica de Granollers 93 870 61 00
Clínica Veterinària La Cruïlla 93 841 62 58
Clínica Veterinària Can Pilé 93 844 69 39

Als serveis

CANAL SET, Santa Eulàlia Televisió 93 844 67 43
Oficina Correus (Parets del Vallès) 94 573 07 22
Taxi 609 376 736
Funerària 93 861 82 30
Autobusos Sagalés 93 865 04 00
Estació de França Renfe 93 870 15 12
Estació del Nord 93 870 07 92

A la Vall del Tenes

Ajuntament Bigues i Riells 93 865 62 25
Ajuntament Lliçà d'Amunt 93 841 52 25
Ajuntament Lliçà de Vall 93 843 90 00
Sefed 93 841 43 31
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes 93 841 58 12

A la comarca

Ambulatori - Seguretat Socia 93 970 18 42
Bombers de Granollers (Urgències) 93 849 60 80
Bombers de Granollers (Informació) 93 849 00 16
Comissaria de Policia Nacional 93 870 75 99
Cita prèvia DNI 93 879 53 13
Guàrdia Civil 93 846 53 53
Estabanell i Pahissa 93 860 91 00
Fecsa-Enher (Gestions) 900 70 70 70
Fecsa-Enher (Avaries) 900 77 00 77
Telefónica (Avaries) 1002
Telefónica (Informació) 1003
Consell Comarcal del Vallès Oriental 93 879 14 44
Generalitat de Catalunya 902 41 50 00
Informació 012 

Telèfons d’interès Regidories

Alcaldia, Hisenda i Personal
· Josep Uñó · Dilluns de 10 a 12 h

Ensenyament, Festes, Serveis Socials, Joventut, i Sanitat
· Montserrat Canet · Dimarts 18 a 20 h

Serveis municipals, Governació i Medi Ambient
·Enric Folch · Dimarts de 12 a 13 h

Urbanisme, Obres i Activitats econòmiques
· Esteve Aymà · Dimarts de 12 a 13 h

Cultura, Informació, Promoció i Participació ciutadana
. David Duran · Dimarts a les 20 h

Edita: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana • Redacta: Canal SET TV
Plaça de L’Ajuntament • 08187 Santa Eulàlia de Ronçana • Tel: 93 844 80 25

Email: st.eulaliaron@diba.es • http//santaeulaliaron.diba.es
➟

Aquest butlletí està obert a la participació de tothom. El  consell de redacció està format per repre-
sentants de les forces polítiques de l’arc municipal

➟
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Grups municipals

Independents-ERC
Jordi Sala, Enric Barbany, 
Josep Margenat i Santiago Martí · Dijous  a les  19 h

PSC
· Martí Ferrés i Armando Cañizares · Dijous a les 19 h

Serveis

Horari oficina atenció al públic · De dilluns a divendres de 
9:30 a 13:30 h i 
de 16 h a 19 h

· Dissabte de 10 a 13 h

SOREA · Dijous de 9 a 13 h

Recaptació municipal · Dimecres de 9:30 
a 13:30 h

· Divendres de 9:30 a 
13:30 h

· Dijous de 16 a 19 h

Jutjat de Pau · Dimarts de 18 a 20 h
· Dijous de 18 a 20 h

Arquitecte Superior * · Dimarts de 12 a 13 h

Enginyer Superior* · Dijous de 10 h a 11 h

Arquitecte Tècnic* · Diluns dimecres 
i divendres de 13 a 14 h

Treballadora social * · Dilluns de 10 a 12 h

Insertora laboral* · Dimecres de 9 h a 12 h

* (Cal demanar hora)
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La casa de tots

En un dia qualsevol,

l'Ajuntament pot rebre dese-

nes d'instàncies, emetre cer-

tificats de tot tipus o bé

donar o denegar permissos.

Els responsables municipals

estudien la possibilitat que,

en un futur, bona part de les

gestions que s'han de realit-

zar in situ, a les oficines

municipals, es puguin fer a

través de la web municipal.

Tot i això, a hores d'ara, l'ofi-

cina virtual de l'Ajuntament

encara no funciona i cal que

tots els permisos, instàncies

o certificats s'emetin directa-

ment des de l'Ajuntament.

Llicències

Els permisos o bé llicències

que demanen els ciutadans

són, sobretot, de dos tipus.

D'usos del sòl i d'activitats.

Els primers (urbanístics) fan

referència a qualsevol utilitat

que es vulgui fer d'un

terreny. Per exemple, par-

cel·lacions, reparcel·lacions,

obres majors (la construcció

d'un immoble) i menors

(reformar la cuina o el bany),

moviments de terres... Per a

tot això és necessària una

llicència urbanística o dels

usos del sòl. Els segons es

refereixen a la instal·lació al

poble de qualsevol explota-

ció agrària, industrial o de

serveis. L'obertura d'una

granja dedicada a la produc-

ció de llet, la instal·lació

d'una Fàbrica al polígon de

can Magre o d'un establi-

ment de restauració. Per a

això fa falta una llicència d'ac-

tivitats.

Certificacions

Segons el diccionari, es trac-

ta de documents expedits

per un funcionari públic o

per una persona autoritzada

legalment que dóna fe d'un

fet, del contingut d'un docu-

ment o de les circumstàncies

que consten en arxius, en

registres, llibres d'actes...

Per exemple, un certificat

d'empadronamet que

demostra que un individu

resideix en un poble deter-

minat. 

Instàncies i peticions

El tercer procediment que

es pot efectuar a les oficines

municipals són les instàncies

i peticions. Són sol·licituds

extraordinàries lligades a les

facultats i competències que

La policia local ja multa

Després d’una campanya d’informació i sensibilització

sobre els estacionaments indeguts als carrers del

poble, des de l’1 de juny, la policia local ha començat a

fer efectives les multes que imposa als conductors que

incompleixen la normativa. 

No obeir un senyal de prohibició o restricció és una sanció tipi-

ficada a l’article 154 del codi de circulació amb 60 euros,

unes 10.000 pessetes.

Estacionar sobre la vorera, sobre un passeig o en zones destina-

des al pas de vianants també està multat amb 60 euros, unes

10.000 pessetes, segons es recull a l’article 94.2n del codi de

circulació.

L’article 91.2 del codi de circulació diu que la sanció per esta-

cionar el vehicle de manera que constitueixi un risc per als

altres usuaris és de 300 euros, unes 50.000 pessetes

Gestions d’AJUNTAMENT
Un permís per a construir un habitatge, un

certificat d’empadronament o la complimen-
tació d’una instància són gestions que es

fan a les oficines municipals. 
El ciutadà n’ha d’estar al corrent 

Una grua de la construcci , en unes obres a Santa Eul lia.
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Els pressupostos municipals

d'aquest any, aprovats en Ple

el passat 12 de febrer, desta-

quen perquè tenen intenció

d'impulsar diversos projec-

tes de l'Àrea d'Ensenyament.

De fet, a la partida d'inver-

sions es destinaven 660.000

euros, gairebé 110 milions

de pessetes a aquesta àrea.

Concretament

pel que fa

referència a

l'ampliació de

l'escola de

primària i a la

construcció de

la futura escola bressol

municipal, per a nens i nenes

de 0 a 3 anys. 

L'ampliació 

de l'Escola Ronçana

Santa Eulàlia està al llindar de

sobrepassar els 5.000 habi-

tants i, en els propers anys,

s'han de desenvolupar diver-

sos plans parcials que porta-

ran més habitants al municipi

i, en conseqüència, més

infants. Ara per ara, les

obres més urgents són les

d'ampliació de l'Escola

Ronçana. Està previst que s'i-

niciïn durant l’estiu.

L'objectiu de l'Ajuntament és

que, amb el començament

del curs 2002-2003, s'hagi

aixecat l'estructura del nou

pavelló d'aules i que hi hagi

dues classes (n'hi ha d'haver

8) construï-

des i ja en

f u n c i o n a -

ment. El con-

sistori ha

a d q u i r i t

aquest com-

promís amb l'equip directiu i

l'AMPA del centre docent.

Tot i que les obres són com-

petència deldepartament

d'Ensenyament, els tècnics

municipals han redactat el

projecte constructiu i

l'Ajuntament aporta a les

obres poc més de 120.000

euros, uns 20 milions de

pesetes. La Generalitat ha

confirmat 90.000 euros més.

En total, 210.000 euros, 35

milions de pessetes.

L’ensenyament centra bona
part dels esforços municipals

A fons
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Les obres d’ampliació de l’Escola Ronçana, la
futura construcció de l’Escola Bressol municipal i
la solució definitiva per a l’IES Vall del Tenes es

troben entre les prioritats del consistori per a
aquest any

A dalt, els terrenys on s ubicar  l Escola Bressol Municipal. 
A baix, els que, en principi, havien d ocupar l equipament.

Les obres de l’Escola
Bressol i a l’Escola

Ronçana s’enduen un
20% de les inversions

dels pressupostos



A fons

Creixement imparable

d’alumnes

En aquests moments,

l'Escola Ronçana compta

amb 420 alumnes, 50 més

que fa dos anys. L'increment

de nens i nenes és impara-

ble. En els últims cursos arri-

ben al centre docent entre

12 i 15 alum-

nes nous per

any. L'Escola

Ronçana és de

dues línies

però té dos

cursos tripli-

cats, P-3 i 3r.

A més hi ha cursos que està

al límit de la seva capacitat

com 4t de primària, amb 26

alumnes per curs. 

La primera 

escola bressol municipal

Les altres obres importants

són les de l'escola bressol

municipal. Després que el

consistori s'hagi decidit pels

terrenys del Pla Parcial de

Can Naps, a la Sagrera, l'inici

dels tràmits per a la cons-

trucció sembla immediat. La

parcel·la que acollirà el cen-

tre docent és d’uns 1.000

metres quadrats. L'adqui-

sició no suposarà cap despe-

sa per a les arques munici-

pals perquè es fa a través

d'una cessió anticipada amb

un dels propiestaris que

inclosos al Pla Parcial.

L'alcalde, Josep Uñó, es va

reunir a principis de març,

amb representants del

departament d'Ensenya-

ment, que van assegurar una

subvenció de 120.000 euros

per a les obres de l'escola

bressol. Ara, en els propers

dies, l'Ajuntament ha d'enca-

rregar un

estudi sobre

aquest equi-

pament, a

l ' e m p r e s a ,

C O D I N A -

PRAT-VALL,

que va guan-

yar el concurs d’idees de

finals de l'any passat.

L'objectiu del consistori és

que l'escola bressol munici-

pal es pugui estrenar a prin-

cipis del curs 2003-2004.

L’IES Vall del Tenes

L’Institut d’Ensenyament

Secundari Vall del Tenes

també té un paper destacat

al mapa escolar de la

Mancomunitat. Els quatre

ajuntaments de la Vall del

Tenes han mantingut contac-

tes amb el departament

d’Ensenyament perquè el

centre docent passi a depen-

dre de la Generalitat. En

aquests moments, la pràctica

totalitat dels alumnes de

l’IES Vall del Tenes són de

Santa Eulàlia i  Bigues i Riells.
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Més nens que nenes

Una ullada al padró d’habitants revel·la que, a 16 d’a-

bril, la població masculina de 0 a 18 anys era superior

a la femenina. En concret, hi havia 494 homes i 474

dones. Els resultats són els següents

Homes                 Dones

15        0 anys        19
28         1 anys       15
25        2 anys        28
29        3 anys        26
26        4 anys        30
28        5 anys        24
23        6 anys        25
34        7 anys        24
20        8 anys        33
26        9 anys        28
21       10 anys       23
31       11 anys       29
21       12 anys       24
24       13 anys       24
19       14 anys       19
26       15 anys       28
42       16 anys       28
27       17 anys       23
29       18 anys       24

494     TOTAL     474

Dels 968 individus, 16 eren estrangers, corresponents

a països com el Marroc, Ucraïna, Cuba, Brasil o

Argentina.

Les obres del nou pavell  d aules comen aran durant l estiu.

L’escola bressol 
municipal podria

entrar en funciona-
ment el curs 2003-
2004 per a nens i



Vida Municipal

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

El Ple de la Corporació del 20 de novembre va aprovar, per
unanimitat, la modificació de les ordenances fiscasl per a l’e-
xercici del 2002. CiU, PSC i Independents-Esquerra van donar
llum verda a un augment de gairebé el 18% en la taxa d’es-
combraries. Els motius de l'increment són l'augment dels cos-
tos de recollida i, sobre tot, la puja del tractament d'escom-
braries a l'abocador de Vacarrisses. D'altra banda, en la modi-
ficació de les ordenances fiscals els tres partits de l’arc munici-
pal també van estar d’acord en incrementar en un 4% l'Impost
de Vehicles.

ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER LA REDACCIÓ

DEL PROJECTE DE L’ESCOLA BRESSOL

La futura escola bressol municipal va ser una de les protago-
nistes del Ple del 18 de desembre. La Corporació va adjudicar
a l’empresa Codina-Prat-Vall Arquitectes Associats el contrac-
te de consultoria i assistència per a la redacció del projecte de
l’Escola Bressol de Santa Eulàlia. El preu va ser de 25.993,77
euros, 4.325.000 pessetes. La proposta es va aprovar amb 10
vots a favor i amb el vot en contra del regidor de CiU, Esteve
Aymà.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ

DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES

En la mateixa sessió del 18 de desembre, el Ple també va adju-
dicar, en aquest cas per unanimitat, el nou contracte de gestió
del servei públic de recollida domiciària d’escombraries, en
règim de concessió, a l’empresa Ecosenda. L’adjudicació es va
fer per un preu de 129.396, 86 euros, 21.529.826 pessetes,
més el cost del transport a l’abocador de Vacarisses o a la plan-
ta del Consorci de Residus i de l’abocador.

ACORDS RELATIUS A LA PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES

La unanimitat va presidir la declaració d’interès social de la
promoció d’habitatges a preu assequible que es farà, en dos
terrenys, a la zona de Can Font. CiU, Independents-ERC i el
PSC també van establir una subvenció per a la promoció en
benefici dels adjudicataris dels futurs habitatges de promoció
municipal per un total de 72.120 euros, 12 milions de pesse-
tes. Aquesta és la suma equivalent al valor de l’aportació de

l’Ajuntament al capital de Promotora d’Habitatges Santa Eulàlia
de Ronçan SL.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS

A finals de l’any passat, la Diputació de Barcelona va aprovar
divenses subvencions per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia. Van
ser les següents: Festival de patinatge (450,76 euros), adquisi-
ció material esportiu (1.803,04), Programa de Desinsectació i
Desratització (853,44), Casal Jove (601,01), Tallers i altres acti-
vitats educatives (1.983,34), Foment de la lectura (180,30),
restauració de les pintures murals de Sant Simple (1.202,02) i
millora del rendiment energètic a la Fàbrica (2.404,05 euros).
Els tres partits de l’arc municipal van acceptar les subvencions
de la Diputació de Barcelona per unanimitat.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2002
I PLANTILLA ORGÀNICA

El Ple de l’Ajuntament va aprovar amb els vots en contra
d’Independents-ERC el projecte de pressupostos municipals
per al 2002, en la sessió del 12 de febrer passat. Es tracta dels
números més elevats de la història de Santa Eulàlia: 5.820.800
euros, gairebé 1.000 milions de pessetes. Les inversions supo-
sen un 52% del pressupost. Entre d'altres partides destaquen
la millora de la carretera al Rieral amb gairebé 850.000 euros,
l'urbanització de la zona de Can Feu i Torre del Gos, amb
750.000, les obres de l'Escola Bressol Municipal amb 360.000
euros, l'ampliació de l'Escola Ronçana amb 210.000 o diverses
obres d'urbanització i millora a carrers i espais públics del
poble amb 300.000. Les invesions al centre cívic i cultural de la
Fàbrica, la construcció de noves xarxes de clavegueram, l'a-
bastament d'aigua a la barriada del Bonaire o les despeses en
seguretat viària i prevenció d'incendis també es troben entre
les prioritats dels consistori. Les despeses de personal se
situen en gairebé 1,2 milions d’euros, uns 196 milions de pes-
setes.

El món MUNICIPALAquesta secció recull l’extracte
dels punts més importants dels

Plens municipals i dels acords pre-
sos en les sessions del novembre

de 2001 al febrer de 2002
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CURSOS I TALLERS ANUALS

Guitarra
Dimecres
De les 17 a les 18:30 h o
de les 18:30 a 20 h o
de les 20 a les 21:30 h
A càrrec de Carles Lloveras
Preu: 16,83 euros al mes

Català
Nivell inicial
Dimarts i dijous de les 18 a 19:30 h
Nivell B i C
Dimarts i dijous 20 a les 21:30 h
A càrrec de Maria Gascon
Preu: 6,01 euros al mes

Català per a gent gran
Dimarts de les 16:15 a les 17:45 h
A càrrec de Maria Gascon - Gratuït

Ioga
Dilluns i dimecres
De les 15 a les 16:30 h o
de les 18:30 a les 20 h
A càrrec de Teresa Carretero
Preu: 18, 03 euros al mes

Anglès
Nivell inicial
Dimarts de les 20 a 21:30 h
Segon Nivell
Dimecres de les 20 a les 21:30 h
Nens i nenes
Divendres de les 17 a les 18:30 h

A càrrec d’Antònia Macià
Preu: 18,03 euros al mes

Francès
Dimarts de les 19:30 a les 21h
A càrrec de Catherine Charles
Preu: 18,03 euros al mes

Escacs
Divendres de les 18:30 a les 20h
A càrrec de Joan Turon
Preu: 3 euros al mes

Balls de saló
Divendres de les 22 a les 23:30 h
Preu: 60,10 euros (Per parella)

Dibuix
Dijous de les 18:30 a les 20 h
A càrrec de Rosalina Oliva
A partit de 12 anys
Preu: 15,02 euros al mes

Tai Xi
Divendres de les 19 a les 20:30 h
ò de les 20:30 a les 22 h
A càrrec de Pedro Torrecillas
Preu: 15,02 euros al mes

Tallers de manualitats
Dilluns, de les 16:15 h a les 18 h
o de les 18:15 a les 20 h
A càrrec d’Azucena Espinosa
Preu: 15,03 euros al mes

CURSOS TRIMESTRALS JULIOL

Djembé
Dimarts, del 2 al 30 de juliol

Com transformar una cadira
Dimecres, del 3 al 24 de juliol

Com posar-te guapa a l’estiu
Dijous, del 4 al 25 de julioll

Intensius de francès, anglès, anglès
per a nens i nenes de 8 a 10 anys,
anglès per a nens i nenes d’11 a 12
anys

ACTIVITATS JULIOL

Audiovisual del Nepal
Divendres, 7 de juny

Diapositives del meu viatge al Brasil
Divendres, 14 juny

Aplec Sant Simple
27 i 28 de juliol
Festa Major d’Estiu
1, 2, 3 i 4 d’agost

Balls de Saló
Últim dissabte de mes. A les 22:30 h

Per a més informació sobre aquestes
i altres activitats: Teletext Canal SET,
(Canal 54 UHF), La Fàbrica (93 844
86 59) o Ajuntament (93 844 80 50)

Activitats a  Santa Eulàlia

Horari activitat GIMNÀS PINEDES CASTELLET

7 • tornaveu

HORARI

De 9 a 10 h

De 10 a 11 h

D’11 a 12 h

De 12 a 13 h

De 15.15 a 16.15

De 16 a 17 h

De 17 a 18 h

De 18 a 19 h

De 19 a 20 h 

De 20 a 21 h

De 21 a 22 h

DILLUNS

Gim. manteniment

Gim. majors 65 anys

Aeròbic

Aeròbic infantil

Aeròbic

Gim. manteniment

Aeròbic

DIMARTS

Aerobox

Gim. manteniment

DIMECRES

Gim. manteniment

Gim. majors 65 anys

Steps

lAeròbic infantil

Steps

Aeròbic

Gim. manteniment

DIJOUS

Aeròbic

Gim. manteniment

DIVENDRES

Gim. manteniment

Aeròbic

Giim. manteniment.

Aeròbic

DISSABTE

Gim. correctiva

Taekwondo

Val 18,03 euros al mes. No s’ha de pagar matrícula.
Aeròbic infantil. A partir de 8 anys. El taekwondo i la gimàstica correctiva es paga a part. El preu és de 9 euros al mes.



A debat

Entitats al dia

PLATAFORMES ELEVADES ALS CARRERS?

La Comissió de Vialitat de l’Ajuntament
està discutint la conveniència d’instal·lar
plataformes elevades als carrers per acon-
seguir reduir la velocitat dels vehicles a les
vies de comunicació de Santa Eulàlia.
Tot i això, no s’ha d’oblidar que el fons

principal de la discussió no són les plata-
formes elevades sinó els excessos de
velocitat per part d’alguns conductors
incívics que converteixen els nostres
carrers en un circuit de carreres, amb
total menyspreu per la seguretat dels
altres conductors i dels vianants. 
Des del Grup Municipal Socialista ente-

nem que rotondes, plataformes elevades,
semàfors i ràdars són elements necessaris
per garantir la seguretat dels ciutadans i
ciutadanes però també entenem que s’ha
de fer una política global de Seguretat
Vial. 
Una política que garanteixi els drets i la

seguretat dels vianants, sense convertir el
nostre poble en un circuit d’obstacles
sense cap ordre ni concert. 
En definitiva: seguretat vial, sí però amb

seny.

L'excés de velocitat és un dels principals
problemes de la seguretat viària. És causa
important de la majoria d'accidents de
circulació i d’atropellaments. La gravetat
i les conseqüències dels accidents estan
lligades a la velocitat. No és fàcil aconse-
guir que se circuli a la velocitat permesa.
Normalment les sancions només aconse-
gueixen castigar l'infractor però, encara
que són necessàries, no solucionen el
problema que ens ocupa. Vist això caldrà
pensar com millorem la seguretat als
carrers de Santa Eulàlia, i quins elements
reductors de velocitat hi incorporem. Pel
que  fa a la carretera creiem que quan
s'hagi completat la semaforització ja hau-
rem aconseguit una gran millora. Veïns
de diferents barris s'han adreçat a
l'Ajuntament demanant actuacions per
reduir el perill en alguns trams urbans.
Les plataformes sobreelevades poden
ajudar a què els conductors aixequem el
peu de l'accelerador, malgrat que aques-
ta mesura comporti alguna incomoditat i
paguin justos per pecadors. Tenim l'obli-
gació d'evitar el risc i eliminar el perill.

En el pressupost municipal hi ha consig-
nats 30.051 euros per a actuacions en
seguretat vial. D’aquest import, una part
es destinarà a implantació de plataformes
sobre-elevades en determinades cruïlles
perilloses o conflictives. Hem de dir d’an-
tuvi que el nostre grup municipal no és
partidari d’aquestes d’intervencions que
castiguen de manera indiscriminada tant
els conductors cívics com els temeraris.
Encara no es vulgui paguen justos per
pecadors. Malauradament ningú disposa
d’una solució perfecta, que permeti que
només els que en són responsables patei-
xin els efectes de les mesures de preven-
ció d’accidents. I davant el conflicte entre
els legítims drets dels veïns que utilitzen
el vehicle de manera cívica -i que lògica-
ment es poden queixar dels inconve-
nients de les plataformes- i el dret de tots
els ciutadans a la seguretat, ha de primar
aquest últim. Hem de confiar que la cons-
ciència veïnal permetrà que aquestes pla-
taformes siguin les mínimes i que poguem
conjugar sense dificultats la comoditat
dels conductors i la seguretat de tothom.

El president del Club
Esportiu Santa Eulàlia,
Ramon Bau, continuarà al
capdavant de la directiva de

l’entitat verdiblanca un any
més. Així es va acordar a la
junta general que es va cele-
brar el 22 de maig, a la

Fàbrica. Bau volia renunciar
a un nou mandat però, al
final, ha decidit continuar
una temporada més amb el
compromís de trobar, en un
període d’un any, un substi-
tut com a màxim mandatari
del CE Santa Eulàlia És
necessària més gent per tirar
de les regnes del club espor-
tiu amb més socis del poble.
Fa falta un grup de persones,
amb il·lusió, que reculli el
testimoni que volen deixar
Bau i el seu equip. 

Canal SET,
Santa Eulàlia Televisió

D'altra banda, Canal SET, la
televisió local de Santa
Eulàlia, també ha notat una

certa davallada en el nombre
de col·laboradors en els
últims anys. La televisió no
és una empresa. És una asso-
ciació cultural sense ànim de
lucre, oberta al poble i a la
participació de tothom. Una
entitat més de la vintena que
hi ha al municipi. És cert que
en els últims anys, la televisió
compta amb personal assala-
riat per part de l'Ajuntament
per poder seguir. Però, com
en el cas del futbol, cal més
gent que s’hi impliqui. La
propera festa major, Canal
SET haurà cobert 11 tempo-
rades d’emissions regulars.
En tot aquest temps un cen-
tenar llarg de col·laboradors
han passat pels estudis de la
televisió local. 

Col·laborar amb l’ASSOCIACIONISME

Convergència
i Unió

Partit del
Socialistes

L estiu que ve Canal SET arribar  a
les 11 temporades d emissions regulars.


