butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana octubre de 2006

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) dóna el vist-i-plau
El repte d’afrontar la seguretat dels barris entorn del Tenes
ha assolit el primer objectiu després de molts mesos de
treball. L’estudi de propostes per evitar el risc d’inundabilitat,
encarregat a l’empresa TYPSA, va ser analitzat i finalment
consensuat per tots els grups municipals i per la comissió
de veïns. A la fi era, però, a l’ACA a qui pertocava aprovar
la proposta i qui n’haurà de finançar la major part. En el
mes de maig la direcció general de l’ACA es va comprometre
davant del representats de l’Ajuntament i dels veïns que a
final de setembre hi podria haver una resposta sobre el
projecte, alhora que també es tractava de donar una solució
transitòria a les llicències d’obra fins a la realització de les
actuacions.
Finalment l’informe ha estat positiu, de manera que es
preserven tots els habitatges, es minimitza el risc davant
de posibles avingudes, a banda que la imatge del paisatge
fluvial fins i tot pot millorar i el riu manté una bona qualitat
ecològica. Ara es tracta de programar en el temps cadascuna
de les accions a realitzar i assegurar-ne el finançament. El
propi informe fa una proposta de l’ordre de les successives
obres, per aconseguir que les primeres siguin les que aportin
uns resultats més generals i efectius:
IIIIIIIVVVIVII-

Bassa de laminació
Supressió i/o ampliació d’infraestructures en la llera
Endegament i ampliació de la part final
Zones de laminació aigua avall de la Campinya
Endegament i ampliació part inicial
Zones de laminació aigua amunt de la Campinya
Ampliació i recreixement de la mota del polígon industrial

Mentrestant, tal i com també es va demanar, l’ACA i el
departament d’urbanisme de la Generalitat estudien la
forma precisa amb la qual es podran concedir les llicències
d’obra en tota la zona en el període transitori fins a la
realització de les actuacions esmentades.
Un cop més, la coincidència d’objectius i el treball constant
han permès assolir el pas indispensable d’un camí que
s’haurà d’anar fent en els propers anys.

Diada Nacional
pàg. 2

Gespa artificial
pàg. 4

Habitatges socials
pàg. 6

Un poble que educa
pàg. 8
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les festes Santa Eulàlia recorda l’11 de Setembre amb una escultura
L’acte institucional solemne de la Diada nacional de Catalunya
va comportar la inauguració d’un monument commemoratiu
a la plaça Onze de setembre. Una vintena d’entitats
van participar en una ofrena floral.
L'acte institucional de l'11 de setembre que promou l'Ajuntament va tenir lloc aquest any davant
de l'escultura que, a partir d'ara, recordarà la
Diada Nacional de Catalunya a Santa Eulàlia. Es
tracta d'una escultura de ferro. El disseny va anar
a càrrec d'en Nelson Traslaviña, va ser elaborada
per en Jordi Franch i pintada per en Jaume Iglésias.
El monument es troba a la plaça Onze de Setembre, al Rieral. Hi apareix Catalunya recolzada a
les quatre barres i ancorada en una pedra de
molí. L'escultura es completa amb uns versos
del poeta català Salvador Espriu, que va escollir
el filòleg, Joan Ruiz i Calonja. Els versos diuen:
“Ara digueu / ens mantindrem fidels / per sempre
més / al servei d'aquest poble”. Després de la
inauguració de l'escultura, una vintena d'entitats
i col·lectius de Santa Eulàlia van participar en
una emotiva ofrena floral. L'acte, que va tenir
lloc a la mitja part d'una audició de sardanes, va
acabar amb un parlament institucional de
l'alcalde Jaume Dantí i amb la interpretació de
Els segadors, l'Himne nacional de Catalunya.

Bon ambient a la Festa Major
La colla dels Verds es va endur l'onzena edició
del Joc dels Colors, un Joc marcat pel bon ambient
i la bona entesa. Any rere any, la festa major bat
rècords de participació. I, una vegada més, l'èxit
es constata en els actes al carrer i dissenyar-nos
la nostra pròpia Festa Major, amb una contribució
decissiva de la Comissió de Festes. Un dels actes
centrals va ser la sarsuela Cançó d'Amor i de
Guerra que van interpretar les corals de la Vall
del Tenes.

La Festa d'Hivern, a la vista

L’escultura és obra
de tres artistes
de Santa Eulàlia

La Comissió de Festes està treballant en la
pròxima festa d'Hivern que tindrà lloc a l'entorn
del 10 de desembre, diada de Santa Eulàlia de
Mèrida, patrona del poble. Entre d'altres actes
volem destacar l'actuació del Grup de folk el
divendres 8 de desembre, al vespre, a La Fàbrica.
El dissabte 9, s'organitzarà la Fira d'artesania i
entitats solidàries. Comptarem amb la presència
de les autoritats del poble germà de Blangoua.
També hi haurà botifarrada per esmorzar i, cap
a migdia, un tast ofert pels bars i restaurants de
Ronçana Comerç Actiu, a més d’un inflable (gratuït) i una actuació d'animació infantil. Tot plegat
convidarà a fer un tomb pels voltants de la Plaça
11 de Setembre.

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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(*) Amb cita prèvia
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l’editorial
Com tantes vegades es recorda, els ajuntaments assumeixen moltes competències que, de fet, no són
pròpies però que, per responsabilitat i pel fet de ser l’administració més propera als ciutadans les acaben
realitzant. I sens dubte que una de les més importants és l’educativa. En aquest sentit a Santa Eulàlia
enguany s’ha començat el curs amb tota normalitat en bona part per l’esforç de l’Ajuntament, que és com
dir de tot el poble. Així, per poder atendre totes les sol·licituds d’infants d’escola bressol ha estat necessari
ampliar-la amb una nova aula, en aquest cas la inversió ha de ser municipal si bé es pot comptar amb una
subvenció en relació al nombre de places creades.
A l’escola d’infantil i primària, el CEIP Ronçana, la Generalitat s’havia compromès a instal·lar-hi dos mòduls
prefabricats per poder de comptar amb l’espai suficient abans que no arribi la segona escola en el curs
proper. A l’hora de la veritat resultava que no podien assegurar que estessin a punt l’u de setembre sinó
era que, de moment, ho contractava i ho finançava l’Ajuntament. I així s’ha fet de manera que s’ha pogut
començar sense cap problema; ara tenim el repte de vetllar que es compleixin els terminis de la segona
escola. I a l’ensenyament secundari, a l’IES Vall del Tenes, que depèn de la Mancomunitat, també, com cada
any, s’han hagut de fer tasques de manteniment i millora importants, com ho ha estat una nova instal·lació
elèctrica a tot l’edifici vell.
I més enllà del què són els ensenyaments obligatoris, s’ha inaugurat l’Escola de Música Vall del Tenes, de
la Mancomunitat, amb dues aules a Santa Eulàlia en el mateix CEIP Ronçana. Amb aquest darrer exemple
s’acaba de fer ben evident que creiem que l’educació és una prioritat fonamental i que els recursos que
s’hi aboquin, fins i tot quan no ens toca, seran sempre ben esmerçats.
Jaume Dantí i Riu
Alcalde

S’han iniciat les obres del col·lector de La Vall

Aquest col·lector connectarà el clavegueram dels
barris dels Lledoners, La Vall, Font d’Abril i Font
de Sant Joan amb la depuradora de Santa Eulàlia.
Era una obra llargament esperada, perquè calia
resoldre la depuració de les aigües residuals d’un
gran volum de població que fins ara anaven al

subsòl. La participació de l’Ajuntament en la definició del traçat definitiu ha estat cabdal. S’ha
intentat minimitzar les molèsties per als veïns,
assegurant els menors trastorns a la mobilitat del
Camí de Caldes i en l’accés als habitatges, i evitar
bombaments per a reduir avaries, el consum energètic i el cost de manteniment. El cost de l’obra
és de 3 milions d’euros que executa i finança el
Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs
a compte de futurs pressupostos de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). El recorregut principal
comença a Bigues i Riells baixant pel camí del
Regassol fins a la carretera del Caldes, després
entra al poble pel carrer Vallespir, gira pel carrer
Vallcebre i pel Camí de Caldes va fins al camí de
La Vall per on baixa fins al pont de Can Figueretes,
on també es connecta un altre ramal que recull
les aigües de Font de Sant Joan i, des d’aquí,
vorejant el torrent, va a buscar la depuradora.

la nota
L’Ajuntament ha decidit per unanimitat continuar apostant pel model de televisió local que Canal SET
promou des de fa 15 anys. El nou canal de televisió digital comarcal que s’ha constituït no ens pot
garantir, ni pel seu model comunicatiu, ni per la seva estructura de gestió, gaudir del benefici social que
aporten els valors del nostre model: proximitat de la comunicació, voluntariat en la realització i edició
de la informació com a servei al poble i desenvolupament de projectes educatius entorn a les arts
audiovisuals i comunicatives en col·laboració amb l’Escola Ronçana i l’IES Vall del Tenes. Amb l’esperança
de trobar en el futur immediat una via legal d’encaix que ens permeti seguir gaudint d’una televisió per
als santaeulaliencs feta pels santaeulaliencs, ara hem de defensar i protegir aquests valors.
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la raó Una catifa verda
Els jugadors de les diverses categories del Club Esportiu Santa Eulàlia
ja entrenen i disputen els seus partits sobre gespa artificial.
Les obres han costat poc més de 400.000 euros.
Les obres van començar
a principi d’estiu

L'aspecte del camp municipal d'esports ha donat
un gir de 180 graus amb la recent col·locació de
gespa artificial sobre el terreny de joc. Les obres
s'inauguren el dia 12 de novembre, tot i que els
primers partits oficials ja es van disputar el cap
de setmana del 22 i 23 d'octubre. La directiva
del CE Santa Eulàlia i la regidoria d'Esports esperen que la nova superfície actuï com a revulsiu
per incrementar el nombre de jugadors i el
d'equips, que en els últims anys havia iniciat una
davallada paulatina.

6.000 m2 de gespa
El projecte, adjudicat a l'empresa Poligras, de
Cerdanyola del Vallès, es va iniciar el juliol. Les
obres es van concentrar en aplanar el terreny de
joc, fins aleshores de terra, i en preparar-lo per
aplicar-hi la capa d'asfalt sobre la qual s'ha
col·locat la gespa artificial, el sistema de drenatge
i el reg per aspersió. Precisament, la instal·lació
de la nova superfície va començar el 9 d'octubre
després d'unes setmanes de retard durant l'agost
i setembre, a causa d'un problema amb el fil de
què estan fetes les estores. Van ser necessàries
25 bobines (60 m x 4 m) de gespa artificial que,

La gespa artificial aporta
un altre aspecte al camp
municipal d'Esports.

al final, es van confeccionar a l'empresa Tarkett,
situada a les rodalies de París. Es tracta d'una
gespa sintética d'última generació que s'apropa
a les característiques de l'herba natural, sobretot,
pel que fa al comportament de la pilota quan
corre i a l'escassa abrassió sobre la pell del jugador quan cau a terra. Aquesta és una gespa específica per a jugar a futbol, llastrada amb arena
de silici i cautxú ecològic.

Nou marcador electrònic
Un altre dels canvis evidents del camp de futbol
és la renovació de les porteries, banderins de
còrner i de les banquetes. La instal·lació de la
gespa artificial permetrà reconvertir el terreny
de joc en dos camps per a jugar partits de futbol
7. A més, els aficionats i els jugadors del CE
Esportiu Santa Eulàlia, que fa uns anys ja van
estrenar la nova graderia, també han vist com
s'instal·lava un marcador electrònic, a la mateixa
cantonada on hi havia l'antic, que era manual.
Les obres també s'han aprofitat per pavimentar
el perímetre exterior del terreny de joc i per renovar els sistema d'il·luminació amb la renovació
de diversos focus.

El CEB Ronçana enceta la temporada amb un campus
El Club Escola de Bàsquet (CEB) Ronçana va obrir aquesta temporada, al setembre, amb un campus
per als jugadors de base. Nens, nenes i joves van poder aprendre a jugar i a fixat els primers
fonaments d’aquest esport. El campus va tenir lloc cada matí, durant la primera quinzena de
setembre. Van particiar-hi 35 persones de 5 a 12 anys.

4

butlletí municipal de santa eulàlia de ronçana octubre de 2006

Les piscines Pinedes del Castellet
augmenten l’afluència de banyistes
La temporada de bany a les piscines municipals Pinedes Castellet
va acabar al setembre. I ho ha fet amb un augment notable d’usuaris.
El motiu principal ha estat la rehabilitació realitzada, que es va inaugurar
a principi d’estiu.
L'Ajuntament ha fet un bon balanç de la temporada de bany a les piscines municipals Pinedes
del Castellet, la primera després de la reforma
de les instal·lacions, que va entrar en funcionament el 22 de juny. La regidoria d'esports calcula
que la mitjana diària d'usuaris de les piscines
s'ha incrementat en un centenar de persones. El
percentatge d'augment respectet estius anteriors
arriba al 65%. Al juliol, hi va haver puntes de fins
300 usuaris que a l'agost van baixar a causa del
mal temps.

han perdut profunditat i longitud. La gran fa 25
metres de llarg i 12,5 d'ample amb una profunditat màxima d'1,60 metres. La petita en medeix
10 de llarg i 4 d'ample. La profunditat màxima és
de 55 centímetres i la mínima de 30. En total, les
obres, que va executar l'empresa Tenisinco, van
costar prop de 250.000 euros.

Les piscines, després de
l’adequació.

L’adequació ha durat mig any
Les piscines municipals es van rehabilitar durant
l'hivern i primavera per adequar les instal·lacions
a la normativa de la Generalitat i per modernitzarles. Bàsicament, el projecte va incloure la renovació dels vasos de les dues piscines, la construcció de platges a l'entorn de la piscina desbordant, la substitució i renovació del sistema de
depuració, la plantació de la gespa al voltant de
les piscines i la col·locació d'una passarel·la de
fusta entre els vestidors i les piscines. Les piscines

L’increment de la recollida selectiva continua
Materials Recollits a Santa Eulàlia de Ronçana
Mitjanes mensuals
Inorgànica
Orgànica Envasos Resta

Paper

Vidre

Esporga

Rebuig

TOTAL

0

4,24

9,37

10,03

8,80

297,30

330

36,78

12,15

24,66 15,35

15,43

19,80

160,05

284

187%

64%

54%

125%

-46%

-14%

ANY 2005
ANY 2006 (gen-sep)
Variació 06/05
Xifres en tones

Nota: El sistema porta a porta només porta sis mesos de 2006 funcionant en tot el poble.
Les mitjanes mensuals 2005 del número 16 del Tornaveu no incloïen alguns materials portats a abocador,
trastos i esporga, o recollits a la deixalleria. per això són menors que les d’aquest número.

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

ANY 2005
ANY 2006 (gen-mai)
Variació 06/05
Pes sobre total 2006

4.710 7.552
5.634 10.542
20%
12%

40%
23%

PAPER

PODA

VOLUMINOSOS

TOTAL

USUARIS

1.317
1.972

8.795
14.259

7.215
12.221

29.588
44.628

645
1.022

50%
4%

62%
32%

69%
28%

51%

59%

Xifres en quilos
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de relleu L’Ajuntament lliura les claus dels primers

habitatges socials
El parc fluvial del Tenes va donar la benvinguda a principi d'estiu als propietaris
de les 14 cases de promoció pública que s'han construit a Can Font.
A l'acte van participar-hi els adjudicataris, les seves famílies, veïns del barri,
persones que han treballat en el projecte, responsables de la Diputació i
regidors del nostre Ajuntament.
Els adjudicataris de la primera promoció de vivenda social de Santa Eulàlia s'han començat a
traslladar a les seves noves cases. Des de
l'Ajuntament, haver pogut fer realitat els habitatges és una gran notícia que respon a la necessitat
de vivenda assequible que hi ha al poble. Aquesta
actuació permet que 14 famílies joves puguin
seguir vivint al municipi en una casa de la seva
propietat. L'Ajuntament agraeix l'esforç de tothom
que s'ha implicat en el projecte i de tot Santa
Eulàlia que, a través de l'Ajuntament, ha promogut la construcció de vivenda social en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Les obres han durat dos anys

Els assistents van seguir amb atenció l'entrega de les claus dels primers habitatges socials.

Les obres de construcció dels habitatges socials,
que es van adjudicar a l'empresa Curto, es van
iniciar el juny del 2004. Mig any més tard, i després d'un procés d'informació i de selecció, es
van adjudicar els habitatges als 14 joves el gener
del 2005. L'entrega definitiva de les vivendes es
va fer el 21 de juliol passat, dos anys després de
l'inici dels treballs, en un acte emotiu. El parc
fluvial de Can Font va acollir un centenar de persones que, d'una o altra forma, han estat relacionades amb la construcció dels habitatges.

Habitatge assequible

Els 14 habitatges es troben al barri de Can Font.
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Durant l'acte, l'Ajuntament va manifestar el goig
que suposa que 14 famílies joves de Santa Eulàlia
pugui disposar d'aquests habitatges i viure en
aquest barri de Can Font. També pel barri que els
acull és un enriquiment i una oportunitat la vinguda d'aquests joves. Les despeses de la promoció han estat de prop de 1.850.000 euros que
s'han cobert amb els ingressos de la venda a les
14 famílies. El preu de venda dels habitatges ha
oscil·lat entre 124.362 euros el més barat i 141.209
euros, el més car (IVA no inclòs). Han estat habitatges de venda i el poble de Santa Eulàlia ha
aportat un solar i una subvenció per a cada vivenda. La primera promoció d'habitatge social
de Santa Eulàlia consta de 14 vivendes unifamiliars aparellades: sis d'una planta, davant del
parc fluvial de Can Font, i vuit més, amb primera
planta i planta pis, una mica més endavant, també
al costat del camí de Granollers.
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el tema L’educació concentra els esforços

municipals en un curs decisiu
Santa Eulàlia ha iniciat el nou curs amb diversos temes relacionats amb
l’educació a l’agenda de l’Ajuntament. Entre els més importants, sobresurt la
segona escola de primària, l’entrada en funcionament de l’Escola de Música
de la Vall del Tenes o l’inici del Projecte Educatiu de Poble (PEP).
La Generalitat va aprovar, el 12 de setembre, la
construcció de la segona escola de primària de
Santa Eulàlia, que s’ha d’aixecar a la Sagrera, al
costat de l’Escola Bressol Municipal l’Alzina. Serà
un centre docent de dues línies (amb educació
infantil i primària) que costarà al govern català
uns 4,1 milions d’euros. En aquest sentit, l’Ajuntament està fent tots els passos possibles perquè
l’activitat de la segona escola de primària comenci
el setembre que ve, amb el curs 07-08.
D’altra banda, aquest setembre, els tres centres
de Santa Eulàlia –l’escola Bressol Municipal
l’Alzina, l’Escola Ronçana i l’IES La Vall del Tenes–
han iniciat un nou curs escolar.

Dues aules prefabricades al CEIP Ronçana
A primària, la novetat és que l’Escola Ronçana
ha començat les classes amb dues aules prefabricades que s’han situat al pati que hi ha al
costat del bosc. A les classes hi ha dos grups de
nova creació: un P-4 i un 4t. L’Ajuntament ha
agraït als tècnics, als treballadors i a l’empresa
que ha instal·lat les aules la celeritat amb què
s’ha actuat per iniciar el curs sense cap contratemps. En aquest curs l’Escola Ronçana s’ha
situat en 561 alumnes i amb tots els cursos triplicats, excepte 5è i 6è.

Les dues aules prefabricades, en el pati del costat del bosc.

Nombre alumnes escoles Santa Eulàlia
Escola Bressol Municipal l’Alzina 98 alumnes
Escola Ronçana
561 alumnes
IES La Vall del Tenes
417 alumnes
TOTAL
1.076 alumnes

La nova aula de l’Escola Bressol
A la llar d’infants, la novetat ha estat l’entrada
en funcionament de la nova aula que es va construir durant el curs passat. Això significa elevar
la capacitat del centre de les 78 places existents
fins ara a 98. A més, la nova aula ha permès que
totes les famílies de Santa Eulàlia que van inscriure els seus fills dins del termini previst hagin
pogut disposar del servei. L’augment d’alumnes
a l’Escola Bressol també ha comportat la divisió
del pati del centre en dues parts. Una per a infants
d’1 any i l’altra per a infants de 2 anys. D’altra
banda, el ple municipal del 28 de setembre va
aprovar els nous preus de l’Escola Bressol per a
aquest curs (quadre adjunt). La quota mensual
és de 132 euros.

Preus Escola Bressol l’Alzina – Curs 06-07
Quota (11 mesos)
10 quotes de 132 euros
Dinar fixe
6 euros/dia
Dinar esporàdic
7 euros/dia
Hora extra diària
29 euros/mes
Hora extra esporàdica
2,10 euros/dia

Nova direcció a secundària
Finalment, l’IES La Vall del Tenes ha obert les
portes amb 417 inscrits i amb un nou equip directiu que encapçala la directora Marta Jané, que
va ser nomenada per la Mancomunitat durant la
primavera. Pilar Janer (Coordinadora Pedagògica),
Rosa Presas (Cap d’Estudis) i Pilar Gros (Secretària) completen el nou organigrama.

Música a la Vall del Tenes
L’altre aspecte destacat d’aquest inici de curs és
l’entrada en funcionament de l’Escola de Música
de la Vall del Tenes. El nou centre mancomunat
disposa actualment de 311 alumnes. A Santa
Eulàlia, l’aula de música de l’Escola Ronçana s’ha
habilitat per fer-hi les classes. Actualment hi ha
quatre grups de llenguatge musical (en diferents
nivells) i s’imparteix l’especialitat de piano.
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el tema L’Ajuntament treballa dos projectes

per a l’educació i el treball
Santa Eulàlia està redactant el Projecte Educatiu de Poble (PEP) i s’ha adherit
a la Xarxa Transició Educació Treball del Vallès Oriental (TET). El PEP és un
projecte integral de compromís ciutadà amb l’educació. El TET, per la seva
banda, pretén planificar una formació adequada per als joves que es volen
incorporar al mercat de treball.
El ple de l’Ajuntament del 20 de juliol va aprovar,
per unanimitat, assumir el compromís polític de
desenvolupar el PEP de Santa Eulàlia de Ronçana.
La política educativa del poble ha de vertebrarse amb el suport i el coneixement de tots els
agents educatius de poble i atenent tots els escenaris socialitzadors. L’Ajuntament compta amb
unes potencialitats idònies per a desenvolupar
un projecte comú amb la ciutadania: el coneixement de les necessitats, les especificitats del
territori, la relació directa amb el teixit social, la
representativitat democràtica, la perspectiva
global, la possibilitat d’impulsar projectes supramunicipals i/o amb d’altres administracions, la
capacitat d’esdevenir recursos i agents educadors... El Projecte Educatiu de Santa Eulàlia de
Ronçana respon a un model integral, estratègic
i participatiu. La metodologia del Projecte Educatiu de Poble es basa en un model de treball
transversal entre àrees i departaments de l’Ajuntament per tal de dissenyar i implementar un
procés amb projecció i suport participatiu vers
el compromís i la implicació per al canvi conjunt.

Una reunió de treball del
Projecte Educatiu de Poble (PEP).

Els objectius del PEP
· Potenciar la participació ciutadana amb una
visió de transformació educadora en el
procés de creixement i consolidació del
poble.
· Desenvolupar el creixement urbanístic
creant serveis i espais públics ordenats,
promouen entorns més humans amb la
millora del medi.
· Incrementar i promoure la identitat i el
sentit de pertinença a Santa Eulàlia de
Ronçana dels seus habitants, afavorint la
cohesió social.
· Donar coherència a les línies pedagògiques
establertes des de l’Ajuntament en els
diferents àmbits i plans estratègics.
· Potenciar els valors compartits, entesos
com a desitjables per la majoria de la societat, i els valors controvertits que, en
forma de principis, han de marcar la direcció del projecte.
· Optimitzar i difondre els recursos existents
tan institucionals com privats que facilitin
desenvolupar la tasca educadora en tots
els escenaris socials.
· Implicar les entitats i associacions en
l’acompliment d’aquests objectius.
· Corresponsabilitzar a la gent de Santa
Eulàlia en la presa de decisions respecte
als canvis necessaris de poble.

Cursos formació ocupacional
A més de les classes de secundària obligatòria i batxillerat, l’institut també impartirà dos cursos de formació
ocupacional, un d’administratiu comtpable (484 hores) i un d’internet (94 hores). Els cursos, subvencionats pel
departament de Treball per a aturats majors i menors de 25 anys, s’adrecen a persones que pensin en millorar la seva
formació com a pas per incorporar-se al mercat de treball. Aquestes activitats són gratuïtes i, al final, els alumnes
tindran un Certificat Oficial amb el reconeixement de la Generalitat. Els cursos comencen al novembre en horari de
tarda.
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La Xarxa Transició Educació
Treball (TET)
Santa Eulàlia s’ha adherit a la Xarxa Transició
Educació-Treball (TET) de Vallès Oriental. Aquesta
xarxa està formada pels ajuntaments de Bigues
i Riells, Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Canovelles, Les Franqueses, La Garriga, Granollers, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant
Feliu de Codines i pel Consell Comarcal i la Mancomunitat de la Vall del Tenes. L’objectiu d’aquest
organisme és sumar esforços, crear i acordar
models d’actuació, compartir eines de gestió,
racionalitzar i optimitzar despeses i recursos i
disposar d’informació coordinada per planificar
una formació dels joves adequada a les necessitats del teixit productiu, que garanteixi un millor
nivell d’ocupació i competitivitat al territori.

El SOVT i el Sefed es troben en aquest edifici de Lliçà d’Amunt.

Les finalitats del TET

Educació, Treball i Empresa

· Facilitar una transició de qualitat entre els
estudis i la primera ocupació de les persones
joves.

Serveis al ciutadà de la Vall del Tenes

· Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis del territori per aconseguir la
universalitat de l’acompanyament al llarg del
procés de transició.

El Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT) és un servei
municipal per als qui busqueu feina. El SOVT ofereix orientació i
assessorament en la recerca de feina, el Club de feina (ofertes de
tota la comarca, adreces i telèfons d'interès) i mediació laboral
amb empreses de la zona que busquen treballadors. El servei es
troba a prop de la zona esportiva de Lliçà d'Amunt, al carrer Doctor
Bonet. Una vegada a la setmana, els dimecres al matí, responsables
del Servei d'Ocupació mancomunat es desplacen a Santa Eulàlia.
Concretament, al Punt Jove, a la plaça de l'Ajuntament.

· Promoure el concepte de responsabilitat social
on els diferents agents econòmics i socials
generin les complicitats necessàries que garanteixin la bona execució de les actuacions proposades.
· Facilitar la inserció laboral dels joves amb més
dificultats sense excloure altres persones amb
més oportunitats.
· Promoure un treball integral i coordinat entre
els participants de la xarxa TET per crear un
espai d’intercanvi i reflexió per a la millora de
la pràctica professional dels participants.
· Implicar i conscienciar el món empresarial de
la seva responsabilitat en la millora de la convivència i de la cohesió social.
· Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa,
les necessitats de les empreses i les competències de les persones joves.

El Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT)

La Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives
(Sefed)
La Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (Sefed) també
és un servei mancomunat que es troba a Lliça d'Amunt, al costat
del Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT). El Sefed és un
projecte de formació ocupacional en el camp de l'administració
i la gestió d'empreses. Aquest servei reprodueix situacions reals
mitjançant la simulació com a manera d'aprendre. L'aula adopta
la forma i la distribució d'una oficina administrativa d'una empresa.
Durant el darrer curs van passar per les seves aules 81 alumnes.
22 d'aquests van deixar el projecte a mig perquè van trobar un
lloc de treball, sobretot d'administrau. L'any passat, el Sefed va
oferir quatre cursos. Qui hi estigui interessat pot fer una sol·licitud
aquest mateix novembre.

T’ajuden a trobar feina
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT) - Telèfon 93 841 58 12
Simulació d'Empreses amb Finalitats educatives (Sefed) - 93 841 43 31
9
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les notícies
Es col·loca la primera pedra
La construcció del Centre d’Assistència Primària (CAP) es va iniciar
formalment amb la col·locació de la primera pedra el 21 de juliol.
A l’acte va assistir-hi la consellera de Salut, Marina Geli. Durant
l’acte es va presentar l’empresa Balltagi, que construirà
l’equipament. La inversió total prevista en el nou CAP, entre
projecte, obres i equipaments arribarà als 2,1 milions d’euros. El
centre d’assistència primària serà una edificació aïllada amb
planta semisoterrada, planta baixa i planta primera. L’edifici tindrà
dos volum arquitectònics regulars, d’alçades diferents, connectats
amb un pas acristallat que aportarà una sensació d’amplitud i
lluminositat. Els espais d’ús públic es concentraran a la planta
de nivell d’accès al centre. Les obres van començar després de la
Festa Major i el termini d’execució és d’un any. El nou CAP permetrà,
a la ciutadania, disposar d’un edifici amb més serveis i més atenció
que l’actual consultori i que l’Àrea Bàsica de Salut (ABS).

S'ha creat el Consell Econòmic de Santa
Eulàlia
La regidoria de Promoció econòmica de l'Ajuntament ha impulsat la creació del Consell Econòmic.
Com els altres consells municipals, es tracta d'un
òrgan consultiu i de participació social, i és constituït entre l'Ajuntament i els diferents agents
econòmics, socials i educatius que tenen incidència en l'activitat econòmica de Santa Eulàlia. És
un òrgan que ha de poder contribuir a un desenvolupament sostenible de l'economia i a millorar
l'activitat econòmica. Ha de fomentar actuacions
que puguin influir en la creació de riquesa, en la
innovació tecnològica i en la creació d'ocupació
atenent de forma especial a col·lectius com els
joves, els aturats, els discapacitats o els col·lectius
amenaçats d'exclusió social. Un altre dels objectius és utilitzar sinergies amb pobles veïns.
La composició

L'alcalde Jaume Danti i
la consellera de Salut
Marina Geli van col·locar la primera pedra del
futur CAP.

Renovacions als sistemes i equipaments
informàtics municipals
En els últims mesos s’han implantant importants
canvis a la informàtica municipal. Fa un any es
va posar en funcionament el correu intern per a
agilitar el treball i la coordinació entre els diferents
departaments del consistori. Una mica abans es
van implantar noves aplicacions per a facilitar els
treballs de registre d’entrades i sortides, de gestió
d’expedients i de convocatòria i administració
dels diferents òrgans col·legiats del consistori.
Tot això va comportar un increment de càrrega
de treball per al vell servidor de l’ajuntament.
Aquest fet, la previsió de implantació d’un Sistema d’Atenció al Ciutadà (SAC) i altres qüestions
sobre l’estructura de dades municipals van suposar l’encàrrec d’una auditoria informàtica.
L’auditoria va indicar, entre altres qüestions, la
conveniència i urgència del canvi i modernització
del servidor i la reestructuració de la informació
municipal. Canvis que ja s’han implementat.

10

El Consell Econòmic està format per representants
de les activitats agrícoles i ramaderes, de les
activitats industrials i del sector secundari així
com representants del sector terciari a través de
l'Associació Ronçana Comerç Actiu. El Consell
Econòmic també hi ha el Servei d'Ocupació de la
Vall del Tenes (SOVT), la Simulació d'empreses
amb finalitat educativa (Sefed), l'IES La Vall del
Tenes, APINDEP, l'Agenda 21 local i un representant de cada grup polític de l'Ajuntament. La
creació d'aquest consell es va valorar molt positivament per tots els participants. El primer
propòsit del Consell és analitzar la situació
econòmica de Santa Eulàlia, la seva evolució des
del punt de vista quantitatiu i qualitatiu i les
perspectives de futur. Això s'havia de tractar a la
reunió d'aquest novembre.

El Consell Econòmic es va constituir al juliol
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els barris
Nova neteja del Tenes
L’Ajuntament està actuant de nou per a permetre
un major desguàs del Tenes en cas d’avingudes.
Els pressupostos ja preveien una nova neteja en
compliment dels compromisos adquirits amb els
veïns del Tenes. La neteja feta a finals de 2005 va
suposar un canvi substancial respecte a la situació
anterior, com es va comprovar en el passeig fet
amb els veïns el passat març. Un any després, el
ràpid creixement de la canya americana desbrossada ens ha mostrat que calia més contundència.
La neteja actual intentarà eradicar la canya americana en el tram més compromès en cas d’aiguats
–entre el gual i el final del barri de Sant Cristòfol–.
On s’arrencaran les arrels, els rizomes, amb maquinària pesant, el que provocarà extreure també
alguns sediments i ampliar la secció de la llera .
Com es va fer l’any passat, es retiraran els trastos
que han portat les últimes pluges o que s’hi han
abocat durant l’últim any, i es desbrossaran les
males herbes en totes les zones properes a habitatges. Els treballs costaran 24.000 euros dels
quals l’Ajuntament n’aporta 12.000 i la resta provenen d’una subvenció del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

S’instal·len gronxadors i taules
en alguns parcs
L'Ajuntament ha introduït millores en diversos
parcs infantils del poble. S'han col·locat elements
nous, com taules i bancs o gronxadors. Els parcs
infantils on s'ha actuat són el de la plaça Onze
de Setembre, al Rieral, el que es troba sota del
consultori mèdic, a la Sagrera i el de la Campinya.
Actualment, la regidoria de Serveis Municipals
treballa en el disseny del parc infantil que s'ha
de fer a l'exterior de la Fàbrica.

El bus municipal transporta 133 usuaris al dia
El transport urbà municipal ha estabilitzat el nombre d’usuaris
amb què va tancar l’exercici del 2005, el primer any natural de
servei. Durant l’any passat, la mitjana de passatgers diaris es va
situar en 133 persones. Aquesta xifra és similar a la dels primers
nou mesos d’enguany. La jornada amb més passatgers continua
sent el dijous, dia de mercat setmanal a Granollers. Per això, el
matí de dijous, l’empresa Sagalés –que gestiona el transport
municipals- amplia el servei amb un bus de 39 places, en lloc de
l’habitual de 27. Aquest octubre el bus urbà compleix dos anys.
I ho fa amb dues novetats en el servei. La primera que el servei
surt del carrer Països Catalans, al costat del camp de futbol que
hi ha al barri de Pinedes Castellet. L’altra novetat és que, a partir
del novembre, el bus urbà passarà per davant del barri Bellavista
i recorrerà tot el camí de Salve Regina.

Un nou col·lector d'aigües residuals
S'ha elaborat i aprovat el projecte del col·lector
d'aigües residuals del camí de Caldes fins a Can
Torras, que passa pel camí de la Rovira i per la
deixalleria. Aquest col·lector ha de permetre
recollir les aigües residuals d'una part del barri
de Salve Regina, del Pla Parcial PPO-2 Camí de
Caldes (en desenvolupament), del pavelló poliesportiu, l'IES La Vall del Tenes, la deixalleria i la
zona industrial d'Hopresa. En el propers mesos,
es realitzarà l'obra que té un pressupost de
270.000 euros.

Semàfor a can Francesc
Aquestes setmanes d'octubre i novembre s'estan
realitzant les obres de millora de la cruïlla del
camí del Gual, camí de la Bastida i la carretera.
Les obres consisteixen a completar les voreres
de la cruïlla i la senyalització de passos de vianants i semàfors per regular el trànsit. Amb aquestes obres millorarà la mobilitat i la seguretat a
la zona, tant per als vianants com per als vehicles.

La mobilitat millorarà a l’alçada
de ca l’Espardenyer
L'Ajuntament ha aprovat el projecte de condicionament del tram de la carretera de la Sagrera,
que es troba a l'alçada de Ca l'Espardenyer. Es
preveu dur-lo a terme en els pròxims mesos. El
projecte consisteix en instaurar un sentit únic de
circulació, de pujada, en direcció a l'Església i
en pavimentar un pas que deixarà espai de calzada per als vehicles i espai de vorera per als
vianants. D'una banda, l'objectiu és afavorir una
mobilitat més segura i més còmoda en aquest
punt. I de l'altra, endreçar aquest tram de la
carretera de la Sagrera. Les obres s'aprofitaran
per col·locar una canonada d'aigua en alta i per
soterrar els serveis de subministrament elèctric
i enllumenat públic de la zona. El pressupost de
les obres és de 40.109,22 euros.
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a debat

Habitatge
de Ronçana

L’habitatge no és només un dret, és
també i sobretot, una necessitat. En
els pobles del cinturó de Barcelona on
el creixement urbà ha estat tan espectacular i sovint anàrquic, es fa molt
difícil preservar el dret a una vivenda
digna per aquells que disposen d’una
economia menys afavorida, com els
joves. Per això és imprescindible la
realització d’habitatges en condicions
favorables destinats a aquest col·lectiu.
Les noves lleis d’urbanisme, més sensibles al caràcter social del dret a
l’habitatge, fomenten la construcció
d’aquest tipus de vivendes, i a Santa
Eulàlia s’acaben d’adjudicar les primeres. Se’n construiran més, la necessitat
així ho exigeix, i aquesta ha de ser una
prioritat i un repte a assolir pel govern
municipal en els propers immediats
anys. Està per veure, però, si la finalitat
social d’aquestes vivendes
s’aconsegueix millor fent-les en règim
de lloguer o en règim de propietat.
Potser amb un lloguer assequible es
pot facilitar que aquells que ho tenen
més difícil es puguin independitzar. En
tot cas es tracte d’un debat que caldrà
en el seu moment posar sobre la taula,
tenint sempre present l’interès general
i en especial el del grup de persones a
qui va dirigit. S’ha de poder frenar el
degoteig constant del trasllat dels nostres joves cap a altres poblacions per
falta d’habitatges assequibles a Santa
Eulàlia. Està bé fer més escoles i millorar les nostres instal·lacions esportives,
però disposar d’habitatges en unes
condicions “possibles” és un dret irrenunciable dels joves, i l’assignatura
pendent de molts municipis. A Santa
Eulàlia, aquesta assignatura ens hem
de proposar aprovar-la.

La disponibilitat d’un habitatge digne
és un dret fonamental de totes les persones. El context actual del mercat de
l’habitatge, amb elevats preus i manca
de sòl, dificulta l’accés a l’habitatge per
un sector de la població cada cop més
ampli, especialment els col·lectius amb
menors rendes (joves, gent gran, famílies monoparentals, discapacitats i
aquells que es troben en risc d’exclusió
social). Per tot això, des de l’Ajuntament
s’han de prendre les mesures necessàries per fomentar i impulsar la construcció d’habitatges de protecció oficial
de lloguer, la construcció d’habitatges
de protecció oficial, la construcció
d’habitatges en règim cooperatiu, la
construcció d’habitatges tutelats per la
gent gran, amb totes les formules possibles, convenis amb la Generalitat,
Diputació, cooperatives, fundacions,
promotors privats, objectius que finalment ens han de dur a cobrir les necessitats dels ciutadans i ciutadanes mes
desfavorits. Dit això, s’observa clarament, és del tot necessari desencallar
els treballs per l’aprovació definitiva del
POUM, actualment ajornats fins a clarificar les infrastructures vials i hidrològiques que ens afecten, que aportarà
mes espais urbanitzables i també més
sòl públic, totalment necessari per dur
endavant les polítiques d’habitatge esmentades. Caldrà també prendre mesures per eradicar l’especulació del sòl,
aconseguint que els Plans Parcials
d’Ordenació es desenvolupin amb la
màxima rapidesa i no s’eternitzin, fins
i tot, mesures legals extensibles en
l’adquisició de segones vivendes, per
tornar a vendre al poc temps, arts que
encareixen els habitatges i enriqueixen
als més afavorits.

L’habitatge com a rudiment bàsic de
l’existència humana i aixopluc necessari
per poder reunir membres de la família
amb comfortabilitat i seguretat és el nucli
a partir del qual s’ha anat generant la
nostra civilització. Per això l’habitatge és
un dret reconegut per llei però també per
això, aquest dret és objecte d’una evident
utilització econòmica per persones que,
sense escrúpols, compren i venen aquest
bé necessari per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu que encareix l’habitatge
d’una manera desmesurada. Assumir
que el preu mitjà de l’habitatge fa que
sigui prohibitiu per un gran nombre de
persones i que hi ha una paradoxal contradicció entre el dret a l’habitatge i la
realitat ens ha de fer reflexionar. En el
cas d’Ind-ERC aquesta reflexió neix
d’abans d’assumir tasques de govern.
És per això que ja des de l’oposició vam
començar un camí, llarg, que ens va dur,
a mitja legislatura, a poder lliurar,per
primera vegada en el nostre poble, els
primers 14 habitatges socials. Així, mitjançant un procés d’adjudicació obert a
tots els grups polítics i fet amb transparència, a hores d’ara les cases ja són de
propietat de convilatans i convilatanes
que, això sí, no podran en cap cas especular amb l’habitatge social que se’ls ha
propiciat.
Amb tot, admetem sense objeccions que
aquest primer pas no ha d’aturar pas una
aportació que les administracions tenen
l’obligació moral de fer: acostar el dret
a l’habitatge a les persones del nostre
poble que necessiten que se’ls ajudi.
Actualment els representants d’Ind-ERC
continuen treballant tenaçment des del
govern local i no acabarà la legislatrura
sense que es puguin anunciar noves actuacions que multiplicaran d’una manera
evident aquesta idea de servei: que
l’administració aporti les eines perquè
les necessitats de la gent de Santa Eulàlia
de Ronçana siguin cada vegada més eficaçment cobertes, amb qualitat.

Curs sobre la menopausa
del 8 de gener al 27 de març - Gratuït
Dilluns al matí, a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Vall del Tenes
Inscripcions: 93 841 52 50
Fe d'errates: adreça blog internet. www.a21ser.blogspot.com
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