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Una delegació de Blangoua
visita Santa Eulàlia de Ronçana

Conveni amb l’ACA
pàg. 2

L’alcalde i el secretari del poble camerunès fan una
estada de cinc dies al nostre municipi coincidint amb
la Festa Major d’Hivern i ratifiquen l’agermanament
iniciat el març passat
Santa Eulàlia i Blangoua van acabar de formalitzar
l’agermanament entre els dos pobles a principi de desembre.
L’alcalde de Blangoua, Muhamat Abakalia, i el secretari
municipal, Sadjo Hamawa, van retornar la visita institucional
que una representació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia,
que encapçalava l’alcalde Jaume Dantí, va fer al Camerun
ara fa un any. A banda d’aquesta ratificació oficial, la visita
va servir perquè els representants de Blangoua coneguessin
el nostre poble i poguessin transmetre el sentit de l’agermanament des de terres catalanes. D’altra banda, l’estada de
la delegació camerunesa va permetre sensibilitzar i difondre
aquest agermanament entre els habitants de Santa Eulàlia.
Entre el 6 i l’11 de desembre, els representants camerunesos
van conèixer el funcionament del nostre municipi, sobretot
els aspectes que poden arribar a servir per la seva pròpia
activitat a Blangoua. El coneixement de la realitat santaeulalienca també va inicidir en l’economia, els equipaments, els
serveis i en la vida associativa. Finalment, també es va
dedicar un dia al coneixement d’indrets de Catalunya.

Pla de residus
pàg. 4

Economia
07
pàg. 6,7 i 8

Jornades festives
Totes aquestes activitats es van fer coincidint amb la Festa
Major d’Hivern. L’objectiu era que la delegació camerunesa
veiés algunes de les tradicions de Santa Eulàlia, com la fira
d’Artesans Locals o la trobada d’entitats solidàries. La
presència de l’alcalde i el secretari de Blangoua en aquestes
fires i en a la mostra gastronòmica va facilitar el contacte
amb els veïns. La visita també va possibilitar la concreció
dels processos de treball conjunt entre Blangoua i Santa
Eulàlia, es tracta de les accions que es plantejaran d’aquí
en endavant i que han de disposar d’un projecte de realització ben establert per ser més efectiu.

Millores als barris
pàg. 11
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les festes De Santa Eulàlia a Sant Antoni
La Festa Major d’Hivern va encetar el programa d’actes festius que
donen la benvinguda a l’hivern i que, de moment, va acabar a final
de febrer amb les festes de Carnestoltes i la calçotada popular.
La Festa Major d’Hivern va ser, un any més, el
punt de trobada per a molts santeulaliencs i
santeulalienques. El programa d’actes es va obrir
a la Fàbrica amb dos concerts. Un concert del
Grup de Folk i un de gospel. La música va ser el
complement ideal de la Fira d’Artesans Locals i
d’entitats solidàries, a la plaça Onze de Setembre.
Les fires van aplegar una cinquantena de parades
i molt públic, tot plegat reforçat amb la presència
de la delegació de Blangoua i amb el balls tradicionals de la colla de Gitanes i dels Bastoners
Trinxaires. També s’ha de destacar la segona
edició de la Mostra Gastronòmica, a la mateixa
plaça, amb un èxit de participació que va fer
esgotar els 200 tiquets previstos.
Les trobades de gener
Només tres setmanes després, la Fàbrica va acollir
un nou sopar de Cap d’Any. Es van servir més de
200 menús i el ball posterior va aplegar un centenar de persones més. D’altra banda, tots els
col·lectiu joves del Santa Eulàlia van organitzar
una nova festa per donar la benvinguda al 2007
al pavelló poliesportiu. Es tracta d’una iniciativa
que té un valor afegit: que els joves s’organitzin
i que puguin celebrar l’entrada del nou any prop
de casa, en una nit de trànsit moltes vegades
conflictius. Com sempre, les festes nadalenques
es van tancar amb la Cavalcada de Reis, amb una
gran afluència de públic, especialment de nens i
nenes tant a la Fàbrica com a la cercavila. La novetat d’enguany va ser el canvi de recorregut que
va arrencar a la Sagrera. L’Associació Ronçana
Comerç Actiu va organitzar una xocolatada.
L’última festa de gener va ser la dels Tres Tombs.
Enguany, els actes previs es van fer a l’exterior de
la Fàbrica. Després de la benedicció, i per mantenir
l’ordre de la comitiva de carruatges i cavalls,
l’obsequi als participats es va donar davant de
l’Ajuntament.

Disfresses i calçots

Els Tres Tombs van aplegar
desenes de persones a la
plaça Maragall

La diades festives de l’hivern van continuar amb
la celebració de dues festes de Carnestoltes, el
17 de febrer. El Carnestoltes infantil es va obrir
amb una rua, des de la plaça 11 de setembre, fins
a la Fàbrica. A continuació, el centre cívic i cultural
va acollir un espectacle, un berenar i un lliurament
de premis. Al vespre, la Fàbrica es va tornar a
vestir de gala pel ball de Carnestoltes adult, amb
un concurs que va premiar les millors disfresses
individuals, de parella i de comparsa. Només una
setmana després, el 25 de febrer, la Comissió de
Festes va promoure una nova edició de la Calçotada popular al pavelló poliesportiu. El programa
d’actes va ser el mateix de cada any amb una
passejada amb Santa Eulàlia Camina, el dinar i
una cantada d’havaneres. Més de 600 persones
van participar d’aquestes activitats.

Regidories
Alcaldia, Cultura, Acció Social, Seguretat Ciutadana
Jaume Dantí – Dijous de 10 a 12 h i de 16 a 17 h

Esports – Martí Ferrés – Dimarts de 18 a 19 h
Barris – Armando Cañizares – Dimarts de 19 a 20 h

Planejament i Territori, Obres, Economia i Joventut (*)
Enric Barbany – Dimarts de 17 a 18 h i dijous de 10 a 12 h

Grups

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

CiU – David Duran, Andreu Gual, Joaquim Brustenga i
Joan Iglésias – Dimarts i dijous de 18 a 19 h

Medi Ambient, Informació i Participació ciutadana (*)
Santi Martí – Dimarts de 17 a 18 h

PP – Francesc Montes – Dijous de 16 a 17 h
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l’editorial
El sentit de crear la distinció pública de la Creu de Santa Eulàlia ha sorgit del convenciment que és important
que es reconeguin unes trajectòries personals que han estat significatives per al conjunt del poble i encara,
en alguns casos, el resò que, més enllà dels propis límits de Santa Eulàlia de Ronçana, ha tingut el seu
treball, els seus valors i el seu testimoni. Tothom s’esforça per tirar endavant la vida personal d’una forma
digna, però és un fet que a més hi ha qui posa les capacitats i aptituds al servei dels altres, ja sigui de
manera general ja sigui a través d’una entitat o associació, per contribuir al millorament col·lectiu. El poble
i el país han de ser agraïts vers aquestes persones. Però també hi ha un objectiu que depassa els qui en
són mereixedors. Per al creixement personal, des dels més joves fins als adults, és important tenir referents
sòlids amb els quals ens puguem interrogar nosaltres mateixos, puguin ajudar-nos a posar els nostres
propis horitzons, i siguin un esperó en la formació, en la qualitat humana. El reconeixement públic d’aquestes
persones també ha de servir, doncs, perquè siguin més conegudes per tots els veïns de Santa Eulàlia. El
lliurament de les creus que es va fer el deu de desembre, en la calidesa d’un acte que comptà amb una
gran assistència, va guardonar uns ciutadans com a il·lustres i alhora va dignificar tot el poble. El parlament
en nom dels distingits va reblar allò que l’ocasió mereixia.
Jaume Dantí i Riu
Alcalde

S’aprova el conveni amb l’ACA

L’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, en el
ple del 25 de gener, un conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) per al desenvolupament
d’actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes.
Això significa l’aplicació d’un conjunt de mesures
per assegurar les zones urbanes que es troben
al costat del riu, consensuades entre veïns i

consistori el maig passat. En el conveni, l’ACA,
que es fa càrrec d’un 85% del pressupost estimat
de les obres, es compromet a realitzar tot el
projecte i assumeix el pagament del 100% de les
basses de laminació, recollides al document.
Alhora, l’Agència Catalana de l’Aigua manifesta
que col·laborarà perquè l’Ajuntament pugui aconseguir aportacions d’altres institucions per finançar el 15% restant. El conveni, a més del
finançament, concreta un calendari d’actuació.
Entre aquest any i el que ve s’iniciarà el procés
de les 2 primeres fases del projecte (en total n’hi
ha 7) i en l’horitzó de l’octubre del 2010 totes les
obres de correcció hidràulica podrien estar acabades. A més, es creen dues comissions de seguiment del procés: una de política i ciutadana
i una altra de tècnica.
El dia 27 de febrer es signà el conveni amb l’ACA,
que, per altre banda ha començat ja el seu compliment amb la convocatòria de la licitació per la
redacció de tot el projecte.

la nota
Santa Eulàlia nomena els quatre primers ciutadans il·lustres
L’Ajuntament va atorgar, el passat 10 de desembre, diada de Santa Eulàlia de Mèrida, les quatre primeres
Creus de Santa Eulàlia. Els guardonats van ser Tomàs Belanche, Joan Cabot, Marcel Galobart i Constanci
Molas. La distinció és un reconeixement del poble a aquelles persones i col·lectius que honoren el municipi
des del treball, en l’associacionisme i en manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i
socials.
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de relleu Cada residu al seu lloc
Al 2006 hem acomplert els objectius de reciclatge que ens
fixàvem. Cal, però, millorar. Cal fer un esforç per reduir i prevenir
la producció de residus des de l’acte de compra i rebaixar el
percentatge de materials impropis que apareixen en algunes
bosses i malmeten l’esforç d’aquells que ho fan bé.
En general, el Pla de Residus encetat la primavera
passada està funcionant força bé. Els resultats
parlen per ells mateixos (veure quadre). Hem
recollit 585 tones de matèria orgànica. Hem incrementat la recollida d’envasos en un 257% i la
de paper en un 94%. Hem reduït el que enviem
directament a l’abocador en un 61% tot i que
durant tres mesos de 2006 encara utilitzàvem
l’anterior sistema.
Tot i això, la implantació del sistema porta a porta
no està exempt de problemes. El nou pla requereix un seguiment acurat. El dia a dia pot portar
incidències que l’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei intentem resoldre des del
mateix moment en que es produeixen. Per exemple una avaria com la que es va produir durant
el nadal passat i que va deixar alguns carres
sense recollida. D’altres, de menys abast, exigeixen que els veïns ens n’informin: els serveis
municipals no poden ser a tot arreu. Som a la
vostra disposició, informeu-nos-en.
D’altra banda per conèixer com està fent la població la separació en origen dels diferents materials hem analitzat en diverses ocasions la
composició de la brossa que portem a les plantes
de tractament. Aquestes anàlisis se’n diuen caracteritzacions. Els resultats són força bons i ens
apunten alguns aspectes que hem de millorar.

La brossa orgànica
A la brossa orgànica, el percentatge d’impropis
se situa a l’entorn del 5%. Malgrat que la presència

d’un petit percentatge d’impropis dins la bossa
d’orgànica com aquest és gairebé inevitable,
creiem que podem reduir-lo. Encara hi ha famílies
que no utilitzen l’obligatòria bossa compostable
per dipositar les deixalles orgàniques. Les bosses
de plàstic representen 1,4 punts dels cinc punts
d’impropis. L’ús de la bossa compostable és decisiu per a què la matèria orgànica es pugui compostar correctament i fàcil. Altres plàstics (1,6
punts), metalls (0,6) i alguns materials sanitaris
(compresses, bolquers,...0,4 punts) deixats a la
bossa per error o descuit fan que el percentatge
sigui una mica superior a l’ideal.

La brossa inorgànica
S’han fet tres caracteritzacions i els percentatges
estan dins de la normalitat, bons si els comparem
amb altres municipis (veure taula). Com a mitjana
el 53% són materials que no es poden recuperar
a la planta de triatge. Aquestes bosses, a més de
matèria inorgànica, contenen altres materials que
tenen circuits diferents. Això vol dir que hi trobem
productes i residus que haurien de tenir un tractament separat. Hi trobem percentatges importants
de materials amb recollida domiciliària específica.
És significativa la quantitat trobada de matèria
orgànica, excrements d’animals domèstics i petites
restes de poda, que han d’anar al cubell d’orgànica,
així com un percentatge de paper/cartró, que hem
de deixar a la porta de casa el dia que ens toca, o
de vidre, que hem de portar als contenidors existents. Hem de recordar també que els tèxtils sanitaris com els bolquers i les compreses es recullen
separadament per a enviar-los directament a rebuig. D’altra banda trobem materials que hauríem
de dur a la deixalleria: Cubells amb pintura, cable
elèctric, fustes o piles (també les podem portar
als llocs de venda que les recullen). Fins i tot hem
trobat un aparell de ràdio. Per últim, cal dir que
hem trobat xeringues amb contingut líquid que
representen un risc biològic: Les hem de posar a
la bossa dels bolquers.
Hem observat també un petit deteriorament dels
percentatges d’impropis conforme les caracteritzacions s’allunyaven de la campanya d’implantació.

Una nova campanya de reforç
Cal, doncs, una nova campanya de formació entre
la població que ja estem preparant amb dos objec-
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tius primordials: recordar quins materials es poden
posar dins de la bossa inorgànica i fomentar l’ús
de la bossa compostable. Volem millorar el percentatge de materials de les bosses d’inorgànica que
no es pot recuperar a la planta de triatge i reduir
els impropis de l’orgànica. La campanya compta
amb una subvenció de 28.000 euros.

Vols un descompte en la taxa d’escombraries?
S’han aprovat dues bonificacions de la taxa d’escombraries, una
per ús de la deixalleria i una per haver fet compostatge casolà.
S’hi poden acollir totes les famílies del poble. El descompte és
del 15% per a qui faci autocompostatge i del 10% per als usuaris
habituals de la deixalleria. Per a gaudir d’aquests ajuts cal sol·licitar-lo a l’ajuntament. En el cas del compostatge casolà, s’ha de
fer abans del 31 de març i l’única condició és permetre que el
personal municipal pugui entrar a casa per a inspeccionar que
efectivament s’està fent. La bonificació per ús de la deixalleria
requereix aportar-hi residus en deu ocasions durant l’any.
L’ajuntament facilita un targetó que ens segellaran cada vegada
que anem a la deixalleria. Ens gestionaran el descompte presentant el targetó omplert al departament de Medi Ambi

Els punts d’emergència
La campanya també recordarà que s’ha de tenir
cura amb els tres punts d’emergència que hi ha
al poble. Les deixalles que s’hi dipositin, com en
el porta a porta, han d’estar ben separades. La
utilització incorrecta d’aquestes zones d’emergència provoca un sobrecost en el servei i malmet
l’esforç dels que ho fan bé. Observem que s’hi
dipositen bastants residus voluminosos i esporga, quan podem demanar que ens ho vinguin a
recollir a la porta de casa o, si no, portar-los a la
deixalleria. Només cal demanar el servei trucant
al 93 840 23 30. A més, per a facilitar la recollida
de voluminosos hem doblat la seva freqüència,
ara es fa tots els dimarts. També hem incrementat
la recollida dels contenidors de vidre, ara és
quinzenal. En alguns punts on s’omple amb molta
rapidesa, se n’instal·larà un altre contenidor al
costat de l’existent.

Caracterització inorgànica
FRACCIONS

%

Paper i Cartró
Vidre
Metalls
Plàstics i altres
envasos
Orgànica i altres

10,7%
4,5%
5,8%
25,9%
53,1%

Campanya de reducció
i prevenció de residus

Caracterització orgànica

Per reduir la generació de residus hem encetat una
campanya de prevenció. La campanya busca disminuir els embolcalls des del mateix acte de compra.
Amb la col·laboració de Ronçana Comerç Actiu
durant el mes de març se sortejaran cabassos,
bosses i cistelles plegables i es repartiran bosses
de roba. A les escoles es lliurarà una carmanyola
per a portar l’entrepà a tots els alumnes.

Orgànica
Impropis
Plàstics
Bosses plàstic
Metalls
Tèxtil sanitari
Tèxtil
Vidre
Altres

FRACCIONS

%

95,0%
5,0%
1,6%
1,4%
0,6%
0,4%
0,3%
0,4%
0,3%

Materials Recollits a Santa Eulàlia de Ronçana
Totals anuals
Orgànica

ANY 2005

0

ANY 2006

584,86

Variació 06/05
Pes sobre el total

Inorgànica
Envasos
Resta

Vidre

120,32

105,54 3.567,61

3.956

178,27 381,45 217,91

192,19

237,47 1.378,48

3.171

257%
18 %

6%

Esporga

Rebuig

TOTAL

Paper

112,21

49,98

94%

60%

125%

-61%

7%

6%

7%

43 %

12 %

-20%

Xifres en tones
Nota: El sistema porta a porta ha funcionat una mitjana de nou mesos de 2006 en tot el poble.

Materials recollits a la Deixalleria de Santa Eulàlia de Ronçana
Totals anuals
FERRALLA

FUSTA

PAPER

PODA

VOLUMINOSOS

TOTAL

USUARIS

ANY 2005

56.520

90.620

15.798

105.540

86.580

355.058

7.736

ANY 2006

61.063

128.500 34.382 183.647

148.375

545.967 12.010

Variació 06/05

8%

42%

54%

74%

71%

Pes sobre el total

11%

24%

4%

34%

27%

54%

55%

Xifres en quilos
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de relleu L’increment mitjà de les ordenances 2007

és inferior al 3%
La mitjana de les ordenances fiscals d’aquest any ha augmentat per sota
del 3%. En concret hi ha 8 tributs que es mantenen igual (com si baixessin) i
6 que s’actualitzen un 3%. La taxa domiciliària d’escombraries s’incrementa
un 2,8% i l’impost de Béns Immobles urbans ho fa en un 1,8%
Més serveis

Els canvis respecte el 2006

El ple del 2 de novembre va aprovar les ordenances fiscals per al 2007. Els impostos i taxes hauran
de permentre 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 l’Escola
Bressol, l’ampliació del servei de transport públic
municipal, la contractació de més personal de
policia local, de servei d’equipaments i d’atenció
ciutadana. També ha de permetre afrontar les
despeses de l’Escola de Música mancomunada
de la Vall del Tenes i la posada en marxa de la
segona escola d’educació infantil i primària de
Santa Eulàlia.

Impostos

Bonificacions
Les ordenances fiscals d’aquest 2007 mantenen
les bonificacions de l’any passat. S’augmetna la
bonificació del rebut del l’IBI d’un 25 un 35% per
a les famílies nombroses que viuen en immobles
amb un valor cadastral inferior a 130.000 euros.
D’altra banda, el calendari fiscal incorpora quatre
bonificacions noves. La primera referida a llicències d’obres que es reduiran un 50% si sol·liciten
implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència.
En segon lloc, els establiments que demanin
llicència per substituir els rètols anunciadors de
les activitats per normalitzar-los en català quedaran exempts de la taxa de llicències urbanístiques
i d’obres. Finalment, les dues darreres bonificacions ajuden a reduir el rebut de les escombraries:
un 15% per fer autocompostatge casolà i un 10%
per utilitzar la deixalleria.

Les ordenances han de
permetre ampliar
serveis, com l’educació

IBI Rústica
IBI Urbana
Impost Circulació
Plusvàlues
IAE
Obres

0%
1,8% (1)
3%
3% de mitjana (2)
3% (3)
3% (4) (5)

Taxes
Escombraries
Documents administratius
Expedició plaques
Cementiri
Llicència d’activitats
Obres
Llicències primera ocupació
Guals
Ocupació via pública
Llicència parcel·lació

2,8% (6) (7) (8) (9)
0%
0%
0%
3%
3% (4) (5) (10)
0%
0%
0% (11)
0%

(1) Bonificació del 35% per a famílies nombroses en
immobles amb un valor cadastral inferior als
130.000 euros.
(2) Bonificació del 90% per a les transmissions patrimonials entre pares, fills i cónjugues
(3) Només per a activitats econòmiques que facturin
més d’un milió d’euros anual
(4) Bonificació del 100% per a obres menors per adequar l’habitatge habitual per a persones amb discapacitats
(5) Bonificació del 50% en els llicències d’obres que
sol·licitin implantar mesures ambientals i
d’ecoeficiència
(6) Per als locals comercials i industrials s’actualitza
un 3%
(7) Bonificació 10% per ús de deixalleria
(8) Bonificació 15% per fer autocompostate casolà
(9) 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.
(10) Exempció als establiments que sol·licitin llicència
per substituir els rètols anunciadors de les activitats per adequar-los al català.
(11) Taxa d’ocupació de sòl per a la instal·lació de fires.
1 euro/m2 i dia
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L’activitat econòmica a Santa Eulàlia el tema
El Consell Econòmic municipal, creat el juliol
passat, està analitzant l’activitat econòmica de
Santa Eulàlia. En les reunions celebrades el novembre i el febrer ha treballat l’informe econòmic
elaborat per l'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament. El document radiografia diverses
variables com la població, el nivell d'atur, l'ocupació per sectors d'activitat, els nivells de renda,
les quotes de mercat, la mobilitat obligada pel
treball o el nivell d’activitat dels polígons industrials. A més, l'informe detalla totes les activitats
econòmiques que s'estan desenvolupant a Santa
Eulàlia.
Dels aspectes tractats en destaca:
• L’evolució de la població, el nivell d’atur i la
dificultat de trobar gent de Santa Eulàlia per a
treballar.
• La formació dels joves i dels treballadors.
• L’aportació dels immigrants en l’economia.
• La conciliació laboral i familiar.
• El desenvolupament dels diferents sectors
econòmics: la indústria i el transport han crescut molt al municipi, el comerç ara comença a
créixer i l’agricultura i el turisme tenen poca
activitat. El turisme és un sector amb un potencial a desenvolupar.
• L’equilibri entre els diferents usos del sòl
(camps de conreu, boscos, indústria, serveis,
habitatge).
• El creixement urbanístic, de si millora o no la
qualitat de vida dels ciutadants.
• Els polígons industrials: el nivell d’ocupació,
si han servit o no per a les empreses de Santa
Eulàlia, la necessitat o no de més sòl industrial,
la compatibilitat amb el desenvolupament de
l’agricultura, el sistema de gestió.
• Com potenciar l’activitat agrícola i ramadera.

Empreses i professionals per sectors
d’activitat a octubre de 2006
AGRÍCOLES I RAMADERES
Agrícoles
Ramaderes
INDÚSTRIA
Fusteria i mobiliari
Tallers mecànics i maquinària
Metall
Plàstic
Productes alimentaris
Materials construcció
Productes químics
Electricitat i electrònica
Serralleries
Tèxtil
Logística
Embalatges, paper i cartró
Arts gràfiques
Altres
CONSTRUCCIÓ
TRANSPORT
COMERÇ DETALL
Quotidià alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Automoció
Cultura
Lleure
Farmàcia
Estanc
Cosmètica
Animals domèstics
SERVEIS, SENSE COMERÇ DETALL
Hostaleria
Serveis personals
Comerç a l’engròs
Serveis empreses
Immobiliària
Serveis jardineria
Mediació financera
Sanitat i serveis socials
Educació
Residències 3ª edat
Agroturisme
Càmping
Altres

31
11
20
123
23
15
15
13
10
10
9
6
5
4
4
4
2
3
51
17
61
21
12
12
5
4
3
1
1
1
1
84
22
14
11
7
6
5
4
3
3
2
2
1
4

TOTAL

394

Població i mercat de treball
% Atur segons població activa (31 març 2006)

Santa Eulàlia
Una sessió del Consell Econòmic

Vallès Oriental

Població activa

Atur

%

3.370

191

5,67

167.630

12.931

8,31
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el tema Els pressupostos 2007 milloren els serveis

d’educació, seguretat ciutadana
i transport públic
En el capítol d’inversions destaquen les actuacions de millora de barris i de
projecció de nous equipaments. Els pressupostos municipals del 2007 es van
aprovar en el ple municipal del 21 de desembre amb els vots a favor
d’Independents-ERC i PSC, els vots en contra de CiU i l’abstenció del PP.
El pressupost municipal d’aquest any és de
8.247.417 euros. La despesa corrent arriba als
5.124.112 euros i es detalla al quadre 1, ordenada
per serveis de major a menor import. La resta de
la despesa correspon a les inversions fixada en
3.123.305 euros i es troben al quadre 2. El tercer
quadre recull els ingressos previstos per a aquest
exercici 2007. Les partides de serveis que
s’incrementen més són Policia, Escola Bressol,
Educació, Esports, Transport públic, Festes i
Sanitat.

El transport públic
municipal amplia el
servei a partir de l’1 de
març

Quadre 1. La despesa corrent 2007
Descripció partida

Pressupost Pressupost
2006
2007

Administració general i serveis tècnics
Interessos i amortització de crèdits
Recollida i tractament d’escombraries
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
Festes
Càrrecs electes i grups municipals
Medi Ambient
SET Comunicació
Joventut
Elaboració Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Sanitat
Sanejament i abastament d’aigua
Informació ciutadana
Aportació al Jutjat de Pau
Promoció econòmica
Aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes
Aparcament de camions
TOTAL DESPESA CORRENT
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Variació

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

795.533
689.799
661.410
514.823
512.799
392.648
212.182
197.462
157.354
157.311
151.300
121.000
115.000
96.000
81.550
72.100
50.891
45.000
26.750
24.000
11.500
11.000
10.700
10.000
6.000

4,89%
15,81%
-10,07%
2,79%
9,57%
28,47%
4,77%
9,57%
5,07%
10,24%
12,91%
0,83%
12,75%
1,86%
1,37%
7,45%
4,11%
-62,50%
28,92%
4,35%
15%
10%
3,88%
0%
-68,42%

4.909.013

5.124.112

4,38%
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Quadre 2. Les inversions 2007
INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES
363.502
Abastament d’aigua al Bonaire
180.000
Abastament d’aigua ATLL
80.000
Obres d’abastament d’aigua potable 30.000
Clavegueram al nucli de
Ca l’Esmolet del Bonaire
63.502
Obres de sanejament
10.000
EQUIPAMENTS
563.160
Segona Escola Bressol
40.000
Segon CEIP
12.000
Plantes de compostatge
365.000
Biblioteca-Casa de cultura
34.000
Aïllament sala polivalent La Fàbrica
6.000
Adequació pavelló poliesportiu
20.000
Escola Bressol
5.000
CEIP Ronçana
6.000
Escola de Música
4.000
Adequació cementiri
15.000
Ampliació deixalleria
10.160
Sostenibilitat edificis municipals
10.000
Adequació edificis municipal
20.000
Adequació instal·lacions esportives
16.000
VIA PÚBLICA
400.643
Pavimentació accés can Sabater
203.643
Condicionament d’aparcament
carrers del CAP
4.000
Urbanització Camí del Serrat
(davant 2ª escola)
45.000
Repavimentació camí de Caldes
30.000
Obres millora via pública
100.000
Senyalització
8.000
Mesures seguretat viària
10.000
BARRIS
1.707.000
Reurbanització barris
810.000
Carrer del Mig
244.000
Carrer de Salve Regina
290.000
Carrer Pompeu Fabra
98.000
Pla d’actuació al riu Tenes
90.000
Parc d’accés al CAP
30.000
Enllumenat públic
40.000
Parc infantil La Fàbrica
27.000
Franges de prevenció d’incendis
16.000
Infraestructura informació ciutadana
4.000
Parcs, zones verdes i exteriors
equipaments
14.000
Despeses urbanístiques juntes
de compensació
44.000
EQUIPS
89.000
Sistemes d’informació
56.000
Maquinària i eines equip de
manteniment
8.000
Mobiliari i equipament municipal
15.000
Vehicle equip de manteniment
10.000
TOTAL 2007

3.123.305

El carrer del Mig, al Rieral.

Quadre 3. Els ingressos 2007
Press. 2006

Press. 2007

I. Impostos directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingresssos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació inversions reals
VII. Transferències de capital
IX. Passius financers

2.252.400
220.000
1.700.161
1.597.312
39.600
124.000
1.748.793
898.697

2.366.550
265.000
1.621.950
1.681.877
41.600
146.000
1.348.952
775.488

TOTAL

8.580.963

8.247.417

Un dels nuclis del barri del Bonaire.
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les notícies
Pressupostos participatius de Joventut
210 joves han fet propostes per a ser debatudes
i escollides en el procés d’elaboració participativa
dels pressupostos de l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament. Un cop classificades n’han resultat
25 propostes diferents agrupades en els àmbits
d’educació, treball, cultura, lleure, esports, equipaments i entitats. En l’assemblea de finals de
novembre passat celebrada al local de joves del
Rieral es van discutir i prioritzar, i es van escollir
13 accions pel 2007 fins a esgotar els 15.000 €
disponibles. Entre d’altres hi ha la creació d'una
borsa de treball i un web jove, l'organització de
diversos concerts durant l’any, la realització de
cursos i tallers, i la potenciació de l'esport femení.
Altres propostes fan referència a suport econòmic
a l’Assemblea jove, al 5è aniversari del COP, a la
Festa Major Jove i a iniciatives de l'IES La Vall del
Tenes.

S’encarrega un estudi
de participació ciutadana
La Fundació Pere Tarrés acaba de presentar les
dades d’un estudi per fomentar la participació
ciutadana entre els habitants de Santa Eulàlia.
Una desena d’associacions del poble han col·laborat en la redacció del document. L’estudi conclou que les entitats de Santa Eulàlia de Ronçana
s’han de relacionar i promoure sinergies per organitzar actuacions conjuntes. L’Ajuntament espera que aquesta diagnosi serveixi d’orientació
per atraure els veïns a entitats i als diversos
processos de participació ciutadana que es puguin organitzar. És a dir, com fer arribar als habitants i a les associacions del poble la necessitat
d’implicar-se en la presa de decisions que afecten
el seu futur.

Per una tinença responsable d’aminals
L’Ajuntament inicia una campanya per promoure
una tinença responsable dels animals de companyia. Es tracta de fomentar el cens, la identificació i, si és el cas, l’esterilització, especialment
de gossos i gats. L’objectiu és posar al dia el
padró d’animals i aconseguir que els animals
domèstics portin el microxip que permet localitzar
els propietaris en cas de pèrdua. Amb aquesta
identificació també s’evita que hi hagi gossos i
gats abandonats i sense control pels carrers del
poble. D’altra banda, com a tercer objectiu, per
millorar la tinença d’animals de companyia el
tríptic que ha editat l’Ajuntament aconsella l’esterilització. El títol de la campanya és No sóc una
joguina, censa’m, no em vull perdre.

Dinamització del comerç
Durant el 2006 i aquests primers mesos del 2007
l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament ha
dut a terme, conjuntament amb Ronçana Comerç
Actiu (que ja ha celebrat el seu primer aniversari),
tot un seguit d’accions en el marc del Pla de Dinamització del Comerç Local. Ha estat el segon any
d'una iniciativa que s'ha dividit en tres grans eixos.
En el primer, el de comunicació i publicitat, destaquen la promoció del comerç local amb una campanya d’anuncis a Canal SET, l’edició i distribució
ben aviat a totes les llars d’una guia comercial i
la col.locació de banderoles de Ronçana Comerç
Actiu amb el lema “més a prop teu”. El segon eix
és el de la participació, col.laboració i animació
d’actes i festes al nostre poble on el comerç local
i Ronçana Comerç Actiu ha tingut una presència
important amb diverses actuacions: campanya de
6 sorteigs de sopars entre els seus clients, participació a la fira d’artesans amb un tast dels restaurants de Santa Eulàlia i amb el recorregut d’un
tren turístic, col.laboració en la festa major, les
festes de nadal, la cavalcada de reis i la festa de
carnestoltes. Finalment, pel que fa a l’eix d’urbanisme comercial, l’Ajuntament ha habilitat un nou
aparcament darrera la Sala, ha implantat noves
zones blaves d’aparcament gratuït en diversos
indrets cèntrics i ha millorat les voreres i l’enllumenat en alguns carrers.

La Generalitat adjudica les obres
de la segona escola
El departament d’Educació va adjudicar al gener el projecte i
la construcció de la segona escola de primària de Santa Eulàlia.
L’empresa escollida ha estat PRHO SA, de Vic. L’import de les
obres és de 3.563.100 euros. Els treballs s’iniciaran durant el
segon trimestre i duraran un any. Per això, el nou centre
d’educació infantil i primària no estarà completament acabat
a l’inici del curs que ve. La major part dels alumnes que inauguraran la segona escola de Santa Eulàlia pertanyen, ara mateix,
a l’Escola Ronçana. Està previst que la nova escola s’iniciï amb
un grup de cada nivell de P-3 a 2n, o sigui, amb cinc grups.
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La segona escola de Primària es construirà al costat de
l’Escola Bressol l’Alzina.
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els barris
Pavimentació del camí d’accés
al barri de can Sabater
L’Ajuntament té previst pavimentar el camí
d’accés al barri de can Sabater des de la carretera
de Parets a Bigues i millorar l’accés en aquesta
cruïlla. En els darrers mesos s’ha redactat i aprovat el projecte d’urbanització. El cost previst de
les obres és de 213.844 €. S’ha aconseguit una
subvenció de 125.000 € que la Generalitat acaba
d'aprovar en el Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) corresponent al 2007.

La xarxa municial d’aigua
arribarà al Bonaire
Ja s’ha aprovat el projecte per fer arribar la xarxa
municipal de subministrament d’aigua potable
al barri del Bonaire. El pròxim pas serà la licitació
de les obres. Els treballs consistiran en portar
una canonada d’aigua a tots els nuclis del Bonaire
perquè s’hi puguin connectar els veïns. En total,
més de 2.500 metres de canonades noves. Les
obres s’aprofitaran per resoldre els problemes
de sanejament de la zona de Can Franch, Ca l’Uñó
i Ca l’Esmolet. Es construirà la xarxa de clavegueram d’aquesta zona que es connectarà al col·lector del polígon industrial Can Magre.

S’inicien les obres
de dos col·lectors importants
Aquest principi d’any han començat les obres de
dos col·lectors destacats per al municipi. Al gener
van arrencar els treballs de la canonada que ha
d’unir el Pla Parcial Camí de Caldes amb el col·lector general a l’alçada del barri de Can Torras.
Aquestes obres també beneficiaran el pavelló
poliesportiu, l’IES La Vall del Tenes, la deixalleria
i la zona industrial d’Hopresa. D’altra banda, a
principi de febrer, van començar, a Santa Eulàlia,
les obres del col·lector de la Vall. El col·lector
connectarà els barris de Lledoners, La Vall, Font
d’Abril i Font de Sant Joan amb la depuradora de
Santa Eulàlia de Ronçana.

Taller participatiu del PEP
El dissabte 3 de març va tenir lloc un taller participatiu, per a entitats
i veïns, sobre la redacció del Projecte Educatiu de Poble (PEP). El
promou, des de fa uns mesos, l’Ajuntament en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona. La jornada va començar a les 10 del matí
a la Fàbrica. L’objectiu d’aquesta activitat és implicar la ciutadania
en el Projecte Educatiu de Poble, una eina oberta per convertir
Santa Eulàlia de Ronçana en un espai educatiu. La resposta va ser
molt bona i la participació alta, prop de 100 persones.

Casal de setembre gratuït
D’altra banda, cal dir que el Casal del Setembre passat ha sortit
gratuït per a totes les famílies que van portar-hi els seus fills gràcies
a una subvenció que ha aconseguit l’Ajuntament.

Semàfor de Can Francesc
Les obres de millora de la cruïlla del camí del
Gual, camí de la Bastida i la carretera es van
acabar a final de novembre. Les obres han consistit, bàsicament, en completar les voreres de
la cruïlla i en la senyalització de passos de vianants i semàfors per regular el trànsit. De fet, els
quatre semàfors que s’han instal·lat han permès
millorar la mobilitat i la seguretat a la zona, tant
per als vianants com per als vehicles.

Millor il·luminació i més econòmica
En les pròximes setmanes, es canviaran les lluminàries dels fanals als barris de Can Mallorca i
Can Marquès. La renovació, que s’ha adjudicat
a l’empresa SICE costarà uns 41.000 euros.
Aquest canvi comporta tres millores importants.
Es tracta de la disminució de la contaminació
lumínica perquè no s’envia cap el cel, un estalvi
energètic del 30% gràcies a les bombetes de
vapor de sodi que substituiran les actuals de
mercuri i, finalment, la major eficiència en la
il·luminació de carrers. Això significa més llum al
carrer. Amb aquesta actuació s’inicia el canvi dels
lluernaris a molts altres barris del poble. El proper,
i de forma immediata, serà El Bonaire.

Un dels carrers de Can
Feu i Torre del Gos.

S’acaba la urbanització
a can Feu i Torre del Gos
A principi d’any van finalitzar les obres d’urbanització dels barris de Can Feu i Torre del Gos. Els
treballs han consistit en la implantació de tots
els serveis nous: clavegueram, aigües pluvials,
enllumenat públic, subministrament elèctric,
aigua potable, telefonia, voreres, asfaltat de la
calçada i senyalització viària.
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a debat

La política d’informació municipal
de Ronçana

La política d’informació municipal deixa
de ser creïble i esdevé simplement propaganda partidista del govern de torn.
A més, ha d’arribar a tothom. A Santa
Eulàlia l’ajuntament disposa del Butlletí
Municipal TORNAVEU, que ara teniu a
les mans, on l’equip de govern destaca
les coses que creu oportú donar a
conèixer. És cert que tots els grups
municipals participem en les converses
prèvies a l’aparició de cada número,
però la redacció dels diferents articles
van a càrrec del govern municipal. Ni
tan sols en aquesta contraportada, on
se’ns reserva un petit lloc de mil siscents espais a cada grup, podem escriure sobre el que vulguem. Aquesta
reivindicació ja la vàrem plantejar al
principi del mandat i se’ns va dir que
no, que tots els grups havíem de parlar
d’un mateix tema. També se’ns va negar la possibilitat de retransmetre en
directe els Plens per Canal SET, adduint
raons tècniques. Això hauria permès
complir amb els requisits que apuntàvem al principi sobre la veracitat,
l’objectivitat, la puntualitat i la freqüència en la informació municipal,
però no va ser possible. Com a alternativa proposàrem que almenys els Plens
es poguessin gravar en audio, com en
tants i tants pobles, cosa que per altra
banda facilitaria també moltíssim la
transcripció que ha de fer la secretària
del consistori, però una altra vegada
l’equip de govern municipal s’hi va
oposar. Tot plegat una llàstima i algunes ocasions perdudes per demostrar
que la transparència en la gestió municipal arriba també al camp de la informació.

Es ben conegut el projecte dels socialistes per Santa Eulàlia. La nostra preocupació bàsica és aconseguir que les
ciutadanes i ciutadans estiguin puntualment informats de tots els esdeveniments i situacions que sobrevinguin,
per les raons següents, que considerem fonamentals.
Primer.- Les ciutadanes i ciutadans han
escollit els polítics per gestionar els
recursos i possibilitats que te l’Ajuntament i per tant és imprescindible que
es doni una informació ciutadana ben
acurada i eficaç, clara i transparent.
Segon.- Amb les entitats, els agents
socials i la totalitat del poble ben informat els polítics aconseguim la participació ciutadana en tot el ventall d’activitats que es vénen desenvolupant.
Fins i tot, comissions de participació i
fòrums d’opinió, que ens ajuden a
orientar les pautes de les polítiques a
dur a terme.
Tercer.- Tanmateix hem d’incidir i millorar en l’aspecte que l’Ajuntament es
cosa de tots. Que els seus polítics volen
apropar-se als ciutadans i ciutadanes,
conèixer els seus problemes generals
i aportar recursos, coneixements i tot
el necessari per millorar la convivència
entre uns i altres.
Aquestes son unes petites mostres del
que suposa una bona informació, per
suposat que n’hi ha d’altres, i que tenim assumides dins del nostre projecte
per aconseguir millorar la convivència
en el nostre poble.
El creixement demogràfic del nostre
poble demanarà, ben aviat, altres fórmules de comunicació i informació,
que sens dubte incorporarem al nostre
projecte.

Tots hem sentit dir que vivim en l’anomenada societat de la informació, i en
un món globalitzat. Certament, tenim
infinitat de possibilitats: des de llegir
diaris o revistes, escoltar ràdio, mirar
televisió, connectar-se a internet, ...
amb noticies i informacions de qualsevol racó de món i en el moment que es
produeixen. Això comporta que moltes
vegades tinguem més facilitats per saber els resultats de la NBA o el que es
discuteix al Congrès dels Estats Units
que els resultats del Santa Eulàlia, o
el que s’aprova en els plens municipals.
A Santa Eulàlia tenim la immensa fortuna que, des de fa molts anys hi ha
hagut persones, professionals o aficionades, que van crear un Anuari, la revista Ronçana, l’emissora de ràdio,
Canal SET, ...
El nostre grup és conscient de la importància que té la informació municipal
i el valor afegit que suposa poder disposar d’aquests mitjans pel nostre poble. Per això, des del govern municipal,
hem creat l’ens autònom SET comunicació; hem potenciat l’Anuari, editantlo a tot color; hem potenciat el butlletí
municipal augmentant-ne el contingut
i la periodicitat; hem editat un calendari
municipal; hem creat les sessions informatives, per informar directament
al ciutadà de l’activitat municipal; hem
editat una guia telefònica municipal;
estem actualitzat la web municipal entre altres coses per a permetre tramitacions en línia; ...
Però amb això no n’hi ha prou. Per això,
a més de seguir potenciant i millorant
els mitjans ja esmentats, editarem noves guies municipals, la propera, la
guia comercial, i, sobretot, millorarem
decididament la web municipal perquè
es converteixi en un element fonamental en la informació municipal i sigui
un vehicle de comunicació i relació

Des del 3 de març, el servei de transport urbà municipal s’amplia a
dissabtes al matí i migdia i al mes d’agost
Els veïns que vulguin rebre informació sobre les activitats que es fan
al poble poden fer arribar un correu electrònic a les següents adreces:
ccfabrica@terra.es - st.eulaliaron@diba.es
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