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El Sarau de Primavera 2019, celebrat el passat
1 de juny a Sant Simplici, va aplegar durant tota
la jornada a més de 600 persones que van gaudir
del bon temps i les activitats diverses que s’havien
organitzat. A la fotografia, els Gegants de Santa
Eulàlia durant un dels espectacles.
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A Santa Eulàlia de Ronçana, igual que a la resta de
municipis catalans i espanyols, es van celebrar unes
eleccions municipals el passat 26 de maig que de
ben segur marcaran el rumb del nostre poble durant els propers 4 anys. Un total de 3.543 santaeulaliencs i santaeulalienques van exercir aquell dia
el seu dret a vot, el que equival a una participació
del 63%, cinc punts més que als comicis del 2015.
Aquests resultats fan que es mantinguin a l’arc municipal els grups de Poble Unit, I-ERC i SER-CP i
PSC. A més a més, donem la benvinguda a un partit
que fins ara no havia format mai part del consistori:
Ciutadans. A tots els partits els desitgem molta sort
durant la legislatura 2019-2023, on de ben segur
hauran de debatre i consensuar, amb permís de la
majoria absoluta de Poble Unit, allò què millor li escaigui al poble i als seus ciutadans i ciutadanes.

Canviant de terç, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va aprovar a principis d’any el pressupost
municipal per a aquest 2019, posant especial èmfasi en inversions del tot necessàries com són la
finalització del Torrent de les Tres Pedres, la reparació parcial de l’antiga escola bressol La Font del
Rieral o l’adequació de l’antiga Biblioteca. Tot amb
l’objectiu de seguir fent de Santa Eulàlia un poble
on cada ciutadà se senti orgullós de viure-hi en el
seu dia a dia. Per últim, cal recordar que ja tenim
a tocar la Festa Major d’estiu, on viurem dies de
diversió, retrobaments i competició sana amb el
Joc dels Colors. Gaudim-la entre tots per fer que
aquests dies quedin per sempre en el col·lectiu imaginari del nostre poble.
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Les obres més destacades
d’aquest 2019 a Santa Eulàlia

La reparació de l’antiga escola bressol La Font del Rieral,
entre les més esperades

Col·lector d’aigües residuals
de Can Met i Can Maset

Itinerari de vianants entre
Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt

Estat: Obra aturada a l’espera de trobar un pas
alternatiu per unir-la amb el barri de la Primavera.
Data prevista de finalització: Des de que es reprenguin, duraran 2 mesos.
Cost: 1 milió d’euros. Pot augmentar 380.000 euros
més, pagats per l’ACA, depenent del nou tram.

Estat: Finalitzada el mes de gener de 2019.
Cost: 446.490 euros.
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Adequació de l’antiga
Biblioteca com a nou plató
de Canal SET
Estat: Sense començar l’obra, però amb el projecte tècnic ja finalitzat.
Data de finalització: Previsió que s’executi durant l’any 2019, amb una durada de 6 mesos.
Cost: 108.000 euros.

Enllumenat del
Camí de la Rovira
Estat: Finalitzada el mes de maig de 2019.
Cost: 96.000 euros.

El pressupost municipal 2019 va quedar aprovat el passat
mes de gener amb el vistiplau de tots els grups polítics
de l’Ajuntament. Un fet que ha permès que moltes de les
obres previstes ja s’hagin posat en marxa, algunes altres
s’hagin executat en la seva totalitat i altres tinguin la previsió de fer-ho en el transcurs d’aquest any. Des del Tornaveu 44 repassem l’estat de cadascuna d’elles.
Pots consultar detalladament
el pressupost 2019 accedint
al següent codi QR

Equipament de l’antiga escola
bressol La Font del Rieral

Pavimentació del carrer
del Forn

Estat: En breu s’obrirà una nova licitació per adjudicar l’obra de reparació. La darrera licitació va
quedar deserta.
Data prevista de finalització: Des de que comenci l’obra de reparació, durarà 7 mesos.
Cost: 315.500 euros.

Estat: Finalitzada el mes de febrer de 2019.
Cost: 220.000 euros.

Millores del bosc
de l’escola Ronçana

Renovació del
multijoc infantil al parc
de Sant Simplici

Estat: Finalitzada el mes de març de 2019.
Cost: 40.000 euros.

Estat: Finalitzada el mes de juny de 2019.
Cost: 33.000 euros.
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Francesc Bonet,
reelegit alcalde
de Santa Eulàlia

Francesc Bonet Nieto

Poble Unit
Alcaldia, Governació,
Urbanisme, Obres i Serveis

Anna Montes Cabot

Poble Unit
Benestar Social, Polítiques
de Gènere i Cultura

Poble Unit s’imposa a les eleccions municipals del 26-M
amb un total de 1.996 vots

Jordi Orriols Vilaró
Poble Unit
Medi Ambient
i Recursos Humans

Anna Viura Rodilla

Manel Imedio Bernardo

Poble Unit
Atenció al Ciutadà
i Educació

Poble Unit
Promoció Econòmica
i Festes

El passat 15 de juny, Francesc Bonet va ser reelegit alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana per al mandat municipal 20192023. L’acte d’investidura es va dur a terme a la sala Pau Casals de la Biblioteca davant la presència d’un centenar de
ciutadans que no es van voler perdre l’acte. En aquests propers 4 anys, Poble Unit governarà amb majoria absoluta
gràcies als 9 regidors sobre 13 possibles que va obtenir a les urnes el passat 26 de maig. Aquests regidors que a dia d’avui
ja acompanyen a Bonet dins de l’equip de govern són Anna Montes, Jordi Orriols, Anna Viura, Manel Imedio, Marta
Domínguez, Jordi Carreras, Mònica Pons i Pol Guerra.

Governació
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Poble Unit governarà
amb majoria absoluta gràcies
als 9 regidors obtinguts
als comicis del 26 de maig

Partit

Regidors

%Vots

Vots

PU
I-ERC
C’S
SER-CP i PSC
CUP
JxSE
CONTIGO

9
2
1
1
0
0
0

57%
16%
8%
7%
5%
5%
2%

1.996
559
279
243
179
169
69

Bonet, en el moment de ser reelegit alcalde de Santa Eulàlia.

Marta Domínguez Gasco
Poble Unit
Economia, Participació
i Barris

Jordi Carreras Arisa
Poble Unit
Mobilitat, Habitatge
i Planejament

Mònica Pons Vilaseca
Poble Unit
Salut i
Gent Gran

Pol Guerra Imedio

Poble Unit
Joventut, Esports,
Comunicació i Transparència

Tal i com indicàvem, les eleccions municipals del passat 26 de maig a Santa Eulàlia van permetre que Poble Unit reedités
victòria tal i com ho va fer l’any 2015. El partit liderat per Francesc Bonet va obtenir un total de 1.996 vots (equivalent a 9
regidors), seguit d’I’ERC amb 559 vots (equivalent a 2 regidors), Ciutadans amb 279 vots (equivalent a 1 regidor), SER-CP
i PSC amb 243 vots (equivalent a 1 regidor), la CUP amb 179 vots (sense representació), JxSE amb 169 vots (sense representació) i Contigo Somos Democracia amb 69 vots (sense representació). El percentatge de participació va arribar fins al
63%, sis punts més que fa quatre anys.

Ramon Vilageliu Relats
Independents-ERC

Cristina Gallego Cabanas
Independents-ERC

Susana Barroso Valverde
Ciutadans

Abraham Requena Ruiz
SER-CP i PSC
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“Engegarem un procés
participatiu per tal que els
ciutadans de Santa Eulàlia
puguin decidir quin ús
cal donar-li a l’equipament
municipal de La Font
del Rieral”

Francesc Bonet

Entrevista a l’alcalde de Santa Eulàlia
Francesc Bonet (41 anys) repeteix alcaldia després
d’haver-ho fet durant l’anterior mandat. Ens trobem en
un dels seus llocs preferits del poble per dur a terme
aquesta entrevista: els camps de Rosàs. “Pujar aquí
em relaxa”, afirma el líder de PU. Una localització que
pot ser igual de relaxant que el mandat 2019-2023, on
Bonet governarà amb majoria absoluta però “sempre
tenint en compte l’opinió dels partits de l’oposició”.

Governació - L’entrevista
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Quatre anys després, ens tornem a trobar per realitzar l’entrevista del Tornaveu. Aquesta vegada ho fa
repetint mandat com a alcalde de Santa Eulàlia. S’esperava la reelecció?
Des de Poble Unit no ens esperàvem uns resultats
amb l’obtenció de la majoria absoluta. Esperàvem
que la gent valorés la feina feta en aquests darrers
quatre anys i que ens tornés a donar la seva confiança, però no el que vam aconseguir.
Què creu que ha vist la població en el seu partit,
Poble Unit, i en la seva persona, per haver aconseguit 1.996 vots en les eleccions del 26 de maig?
Han vist gent implicada, que treballem, que estem
a totes les activitat i que col·laborem. La gent ha
percebut que ens estimem el municipi i que tenim
ganes de treballar per a ell.

És bo per al poble que vostès governin amb majoria absoluta?
Sempre s’ha dit que les majories absolutes no són
bones. Si és una majoria absoluta que tira endavant
el municipi amb coherència, amb estima i tenint
en compte tota la gent, tampoc és dolenta. A més
a més, permetrà que acurtem els terminis en temes
que potser abans s’allargaven. Tot i això, nosaltres
volem continuar treballant com si no tinguéssim
una majoria absoluta, col·laborant i arribant a consensos amb tots els partits de l’oposició. El pacte
de governabilitat amb I-ERC, que era d’intencions
de futur, volem mantenir-lo.
Entre els temes de més importància que tenen entre
les mans destaca el de l’antiga escola bressol La Font
del Rieral. Quina intenció tenen amb aquest edifici?
Aviat tornarem a obrir el concurs per executar la
reparació estructural de l’obra i a partir d’aquí
començarem a treballar en possibles usos. El següent
pas a seguir serà engegar un procés participatiu on
tota la gent de Santa Eulàlia podrà triar quin ús se
li ha de donar. No sabem encara si serem nosaltres
els que facilitarem uns usos determinats per a que la
gent triï o serà la pròpia ciutadania la que decideixi
els usos a donar-li. Encara ho hem de treballar, però
per això estem aquí.
En el programa també mencionaven la connexió
amb Bigues i Riells a través d’un camí de vianants.
Han començat ja els contactes amb la Diputació de
Barcelona per dur-lo a terme?

Amb la Diputació estem en contacte des de fa quatre anys, quan vam començar la primera fase del
camí de vianants fins a Lliçà d’Amunt. El dia de la
inauguració d’aquest itinerari ja vam parlar amb el
diputat per poder fer l’enllaç fins a Bigues, aconseguint així la connectivitat de tota la Vall del
Tenes. A dia d’avui estem pendents de qui governarà la Diputació, però la feina està avançada i
creiem que la connexió a peu es podrà fer realitat
durant aquest mandat.
En el seu programa de govern també duien remodelar les places de l’Ajuntament i Onze de Setembre.
Per què són necessàries aquestes actuacions?
A la plaça Onze de Setembre perquè s’ha convertit
en el centre d’inici de moltes activitats que es fan al
poble: el mercat de segona mà, les botigues al carrer, la cavalcada de reis, la trobada de gegants, etc. Fa
molts anys que està feta i li hem de donar una volta
i posar-la al dia per tal d’adaptar-la als usos que se li
està donant. I pel que fa a la plaça de l’Ajuntament,
en el seu dia es va construir perquè funcionés com a
centre del poble, però actualment no te gaire ús. Si
l’arreglem potenciarem els comerços de la zona.
Quina valoració fa dels set mesos del Porta a Porta
a Santa Eulàlia?
La valoració és molt positiva. Les dades diuen que
la gent està reciclant i que ho està fent molt bé.
Això fa que l’Ajuntament tingui uns retorns que
ens beneficien, reinvertint-los en millorar la qualitat del servei. Entenem que la implantació del
porta a porta pot haver suposat un canvi d’hàbits
per a molta gent que abans no reciclava, però des
de l’Ajuntament mirem d’ajudar-los per tal que
s’adaptin. El porta a porta era un repte de transformació en temes mediambientals i ecològics per
als ciutadans que s’està complint amb èxit.
La mobilitat segueix sent un altre dels temes que
preocupen a Santa Eulàlia. Vostès van implantar el
Porta’m i el Transport a la Demanda. Com tenen
previst seguir millorant la mobilitat?
En el seu dia vam estudiar la possibilitat d’implantar el bus urbà, però es va desestimar perquè econòmicament no es podia assumir. Des de
l’Ajuntament vam apostar pel Transport a la Demanda, un mitjà que hem de seguir potenciant
i donar-li més visibilitat, ja que és una molt bona
alternativa. Des del Departament de la Generalitat
s’està estudiant que el TAD funcioni amb una targeta T-10, que serveixi per agafar altres transports
en un mateix viatge. Això beneficiaria a molts
veïns de Santa Eulàlia i de les rodalies de la capital.
Molts veïns es segueixen queixant del mal estat en
què es troba l’asfalt i les voreres de molts carrers
del poble. Preveuen fer algun tipus d’inversió per
millorar aquesta problemàtica tan generalitzada?

A dia d’avui, tenim implantat un programa de
manteniment de camins, una partida de parxejat
de carrers, una altra de millora de la via pública i
del clavegueram. Santa Eulàlia té 13 quilòmetres
quadrats, és molt extensa i les urbanitzacions són
molt antigues. L’altre gran problema que tenim és
que el 70% de Santa Eulàlia no està recepcionada. Això significa que des del Departament d’Urbanisme ens impedeixen asfaltar i facilitar tots els
serveis a un carrer, essent els veïns els que hagin
de pagar’s-ho al 100%. Des de l’Ajuntament estem
estudiant fórmules per recepcionar aquells barris
que no ho estan, evitant que tot el pes econòmic
recaigui sobre els veïns.
Un dels mèrits del seu anterior govern, reconegut
fins i tot per l’oposició, va ser eixugar gran part del
deute de l’Ajuntament. Quines expectatives tenen
en aquest sentit per aquests propers 4 anys?
Actualment estem en una ràtio d’endeutament
del 32%. Volem seguir en la mateixa línia i si podem anticipar deute ho farem, tot i que hem arribat a un punt on el deute ja està estabilitzat. Si
tot va bé, en dos o tres anys estarà liquidat. A dia
d’avui, els bancs ja ens donen crèdit, cosa que no
passava quan vam entrar a l’Ajuntament fa quatre
anys. Hem de mirar com podem seguir donant
els serveis bàsics als ciutadans del poble sense que
això hagi d’implicar un endeutament elevat.
Fa quatre anys li vam preguntar com s’imaginava la
Santa Eulàlia del 2019. Ens va respondre que hi veia
“un poble net, on s’hi pogués passejar tranquil·lament, amb més zones verdes i més boscos de propietat municipal”. S’ha complert el seu pronòstic?
Aquests darrers quatre anys hem treballat per
millorar molts dels espais verds del poble: s’ha arreglat el bosc de l’escola Ronçana, s’ha construït
el camí de vianants fins a Lliçà d’Amunt, hem
comprat una màquina escombradora per netejar
els carrers, entre d’altres. A mi m’agradaria que
quan passegem pel bosc no ens haguem de trobar amb actes incívics, on algunes persones deixen
la brutícia allà on els hi sembla. Això fa que des
de l’Ajuntament, molt sovint, haguem de fer campanyes de recollida de residus. Volem seguir incidint en la necessitat de mantenir net el nostre
entorn. El que sí que puc dir és que amb la implantació del porta a porta les urbanitzacions estan més netes.
Per acabar aquesta entrevista li volem preguntar,
també, com s’imagina la Santa Eulàlia del 2023.
M’agradaria que continués sent la Santa Eulàlia
que m’estimo i que m’agrada, on es millorin els
seus espais per passejar i desconnectar. A nivell
municipal m’agradaria haver assolit la recepció
de les urbanitzacions i que els ciutadans ja tinguin
més assumit el porta a porta.

7

Francesc Bonet recollint la vara d’alcalde
per al mandat 2019-2023, davant d’una sala
Pau Casals de la Biblioteca plena a vessar.

El porta a porta
arriba fins al 90%
de recollida selectiva
El cost del servei per aquest any 2019
està estimat en gairebé 1 milió d’euros
El 15 de novembre de 2018, Santa Eulàlia posava en
marxa el sistema de recollida d’escombraries porta
a porta. Set mesos després, les dades obtingudes a
través de la regidoria de Medi Ambient indiquen
que el nostre municipi arriba ja al 89,72% de recollida selectiva bruta de les fraccions del porta a
porta. Cal tenir en compte, a nivell comparatiu,
que de gener a novembre de 2018 aquesta xifra
se situava en un 65,36% de mitjana. La dada més
significativa la trobem si comparem el % de recollida entre el març de 2018 (54%) amb el març
de 2019 (89%). Una diferència de 35 punts que
posa de manifest la millora en quan al reciclatge a
Santa Eulàlia. Això ho podem traduir com que els
ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia han assimilat positivament el canvi de sistema de contenidors
al carrer al porta a porta.
Si passem a analitzar en detall les xifres de cadascuna
de les fraccions recollides des de la implantació del
porta a porta, descobrim que l’orgànica, el paper, els
envasos i el vidre mantenen unes xifres molt similars
abans i després del nou servei. No obstant, s’observa
que la resta es redueix notablement des de la implantació del porta a porta. La mitjana de tones recollides
amb contenidors a la via pública entre gener i novembre de 2018 va ser de 61,71 tones, mentre que entre
gener i maig de 2019 la mitjana se situa en 27,72 tones
recollides. La diferència és molt més evident si només

comparem el mes d’abril de 2018 (160,5 tones) amb
el mes d’abril de 2019 (26,1 tones). L’explicació a
aquest descens tan evident en la recollida de resta és
a causa de que molts dels residus que abans anaven a
parar a la bossa de resta eren esporga o material que
havia d’anar a la deixalleria. Precisament, la baixada
de resta ha provocat un augment en la recollida d’esporga i d’entrada de residus a la deixalleria.
Recordeu que per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a l’oficina d’atenció del porta a porta a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, amb horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i tardes de dimarts i
dijous de 16 a 19 h. Qualsevol dubte també podrà
ser atès via telefònica trucant al 93 844 80 25 o enviant un correu electrònic a portaaporta@ser.cat
Amb l’objectiu de seguir millorant les dades obtingudes durant els set primers mesos del sistema
porta a porta, l’Ajuntament va aprovar dins del
pressupost 2019 la millora de certes partides destinades a aquest servei. Així doncs, en l’apartat
d’inversions es destinaran 46.000 euros a construir una tercera àrea d’emergència a la deixalleria
(actualment n’hi ha a una a Can Font i una altra
a Mas Vendrell) i a la compra de més cubells i bujols. Per al 2019, el cost total d’aquest servei de recollida d’escombraries està estimat en 921.423,19
euros. D’aquest gairebé milió d’euros que costarà
el porta a porta, 550.000 euros estaran destinats
al cost de recollida (amb un augment de 155.000
euros respecte a l’any passat) i 142.000 euros al
lloguer de camions. Cal destacar que en referència
al tractament de residus, el cost d’entrada a planta previst per l’Ajuntament passarà de 120.000 a
45.000 euros, una rebaixa destacable derivada de
la bona separació dels residus amb la implantació
del porta a porta.

L’Ajuntament combat
la vespa asiàtica
Medi Ambient
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Vols saber com
crear una trampa
cassolana?

Una de les problemàtiques amb l’arribada de la primavera i el bon temps va
ser l’expansió de la vespa asiàtica. Per tal de combatre aquest insecte, l’Ajuntament va contractar a través de SERPA un servei per eradicar aquesta espècie
invasora. El passat mes de març es van col·locar una cinquantena de trampes
repartides per diferents punts del municipi, per tal de donar caça a les reines
i evitar-ne els nius. Fins al moment, aquest mètode ha permès eliminar fins
a 59 reines de vespa asiàtica, evitant així la construcció de 236 nius. Els ciutadans també poden col·laborar en la caça d’aquest insecte creant la seva
pròpia trampa. En el codi QR d’adalt t’ho expliquem.

La 10 a Fira del Tomàquet comptarà

amb la participació de la cuinera Carme Ruscalleda
L’edició d’enguany comptarà amb un concurs de cuina com a novetat

Venda de tomàquets a la darrera Fira del Tomàquet.

Quan a Santa Eulàlia arribem a finals de juliol, tots
pensem inevitablement amb la Festa Major d’estiu.
Des de fa 10 anys, però, l’altre gran focus d’atenció
se l’endú la Fira del Tomàquet. Per celebrar un
aniversari tan significatiu, la Regidoria de Promoció Econòmica ja té preparat un programa que tindrà lloc el dissabte 20 i el diumenge 21 de juliol al
recinte del Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. No
hi faltaran les visites guiades a l’hort de l’Espelt, els
tallers pràctics, els tastos de varietats antigues de
tomàquet on s’haurà d’endevinar quina varietat

s’està degustant o els shows cooking on s’elaboraran
tres tapes fetes amb tomàquets de varietats locals.
Com a novetats hi haurà un concurs de cuina que
comptarà amb la cuinera Carme Ruscalleda com a
membre del jurat i la possibilitat d’estampar la teva
pròpia samarreta amb el logo dels 10 anys de la Fira
del Tomàquet. Entre els organitzadors d’aquesta
fira de referència a la comarca hi haurà, com ja és
habitual, el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
Llavors Orientals, CuinaVO i la col·laboració del
cuiner Pep Salsetes.

La Fira Lliga’t a la Terra

El planter va tornar a ser el protagonista de la Fira Lliga’t a la Terra.

Igual que la Fira del Tomàquet, aquest any ha arribat al seu desè aniversari una altra trobada de
referència al Vallès. Parlem de la 10a Fira Lliga’t a
la Terra, que es va celebrar al recinte de La Fàbrica
el passat 13 d’abril. L’acte va aplegar unes 500 persones i es va vendre més de 15.000 unitats de planter.
Concretament es van lliurar 9.360 tomaqueres,
1.400 hortalisses i la resta, unes 4.600 unitats, es van
vendre via on line. No van faltar tampoc els habituals tallers familiars, les visites a l’hort de l’Espelt
o un dinar popular elaborat per cuina VO. Les parades amb productes de quilòmetre 0 van ser l’altre
gran atractiu de la fira.

Promoció Econòmica

compleix el seu
desè aniversari

11

Taller àmbit fora escola: “Sortim amb família”
Sortides a l’entorn proper amb bicicleta, a peu, patinet... acompanyats d’un professional que aporti
coneixements sobre l’entorn. També sortides lúdiques com, per exemple, joc de pistes al voltant de
temàtiques. Sempre de caire familiar, és a dir, per
a tota la família.

Els joves també van tenir el seu protagonisme en el 2n Fòrum d’Educació.

El projecte Pep i Laia
continua caminant
amb pas ferm
El 2n Fòrum d’Educació concreta noves
propostes per dur a terme aquest 2019
A finals de març, La Fàbrica va acollir el 2n Fòrum
d’Educació Pep i Laia, impulsat per la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana. Una cinquantena de persones es van trobar a la sala polivalent per decidir les iniciatives
que Santa Eulàlia havia de dur a terme durant
aquest any 2019. El grup impulsor va ser l’encarregat d’exposar-les per tal que, un cop treballades
en grups, el fòrum pogués votar-les. Les propostes
escollides en cada àmbit van ser:

Taller àmbit transició escola-treball:
1. Facilitar eines als infants per treballar l’esforç
i l’atenció: tallers de tècniques d’estudi, xerrades
per a les famílies de temes que generen neguit i
espai de salut i nutrició.
2. Recuperació de masies antigues per aprofitar-les
com a espai de trobada per a joves, xerrades i servei psicopedagògic.
Taller àmbit poble-educador:
“SER CoGeneracional”
Trobades d’intercanvi de coneixements entre infants, joves i gent gran.
Taller àmbit infants-joves:
“Got Talent del grup de joves”
Es va decidir que aquesta proposta es duria a terme i que no calia votar-la, ja que tothom hi estava
d’acord. Això fa que Santa Eulàlia sigui el primer
municipi que té un Grup Impulsor de joves. Tanmateix, i a demanda popular, es va acordar crear
un consell d’infants per fer-los partícips en decisions que els afecten a ells mateixos.

El curs 2018-2019 del
Lexcit tanca amb èxit
una nova temporada

Educació
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A finals del mes de maig va concloure el curs 20182019 del Lexcit, un projecte nascut amb l’objectiu
de fomentar la lectura entre els infants del poble.
L’acte, celebrat a la sala Pau Casals de la Biblioteca, va comptar amb la presència de les 18 parelles
lectores que aquest curs han participat activament
del projecte. A la trobada no hi van faltar, tampoc,
els familiars dels alumnes i alguns mestres de les escoles o l’institut. Els 18 voluntaris que han acompanyat als alumnes de les escoles de Santa Eulàlia du-

Última trobada del Lexcit d’aquest curs, a la Biblioteca.

rant tot el curs han fet una tasca molt important, ja
que a més d’atendre’ls i escoltar-los, han compartit
amb ells la descoberta de noves formes d’acostament a la lectura. Més enllà de l’aprenentatge, ha
servit també per crear nous vincles d’amistat entre
ells. Us animem a endinsar-vos en aquest projecte.
Vine a la Biblioteca i t’informarem!

Santa Eulàlia se submergirà
en l’esperada Festa Major d’estiu
dels dies 25, 26, 27 i 28 de juliol

Quan arriba la calor, evidentment, a Santa Eulàlia
és Festa Major. L’última setmana de juliol, concretament els dies 25, 26, 27 i 28 de juliol, el poble
viurà jornades molt esperades per a tots els veïns i
veïnes. Des del Tornaveu 44 us avancem bona part
del programa.
El tret de sortida serà la tarda de dijous amb la ja
habitual milla popular, seguit del pregó, la holy
party, el corre aigua i la botifarrada popular. La
nit acabarà al ritme dels millors dj’s a la plaça de
l’Ajuntament i amb els grups Ron&Papas i The
Gramophone Allstars Big Band al Xafarranxo.
Divendres encetarà la jornada el tradicional homenatge als avis més grans de 90 anys a La Fàbrica,
a més a més del dinar i el ball en honor a la tercera edat. A la tarda, les activitats es traslladaran
a la plaça de l’Ajuntament amb una exhibició de
ball de Track Dance i l’espectacle ‘Be different’, a
càrrec de l’Always Drinking Marching Band. Més
tard, el Xafarranxo acollirà els concerts dels grups
Suu i La Plaga. PD Pausa s’encarregarà de tancar
la nit al ritme de la millor música.

Dissabte a la tarda tindrem espectacle de màgia i
un tast de balls llatins a la plaça de l’Església. Tampoc faltarà el ball amb l’orquestra La Chatta o el
correfoc amb els Diables de la Vall del Tenes. El
Xafarranxo acollirà els concerts de grups tan especials com De Cara a la Pared i Strombers. Una
bateria de dj’s tornarà a tancar la nit.
I arribarem a l’últim dia, diumenge, on ens esperarà la gran melé de petanca a la Campinya o l’espectacle familiar a la plaça de l’Església. Per la nit
tindrem el sopar de germanor, amb l’entrega de
premis i el veredicte del 24è Joc dels Colors. L’All
Stars Karaoke Band posarà el punt i final a quatre
dies de gresca i diversió.
I del Joc dels Colors, què us en podem dir? Doncs
que no faltaran proves tan mítiques com la de
la piscina, el circuit americà, el ball i la cançó o
la nocturna. No podem avançar-vos gaires coses
més. Haureu d’estar ben atents a la bústia de casa
vostra, on aviat us arribarà el programa de Festa
Major complet i on podreu descobrir algun detall
més sobre unes proves que els Cocos porten treballant-hi amb molta estima des de fa alguns mesos.
No caldrà que oblidem, tampoc, els dies previs de
Festa Major, on no faltaran les 6 hores de resistència en derbi variant, els tornejos de minitennis i
tennis taula, les prèvies de FM de La Timba o el
22è Aplec de Sant Simplici.
Esteu preparats? Doncs que comenci la Festa Major!!!

Festes

Quan arriba la calor...
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Què n’espereu del
mandat municipal
2019-2023
a Santa Eulàlia
de Ronçana?

Opinió
14

Les eleccions municipals del 26 de maig
eren un gran repte pel grup municipal
de Poble Unit. Era el moment on el poble
valoraria, com si fos un examen, la gestió,
l’esforç i el treball realitzat durant aquests
quatre anys. Un cop més, la gent de Santa Eulàlia de Ronçana ens ha sorprès molt
positivament, donant-nos un a majoria
absoluta de nou regidors i regidores. Per
aquest motiu, només tenim paraules d’agraïment, moltíssimes gràcies!
Ara entomem un altre cop un gran repte
amb molta responsabilitat, respecte, compromís i amb moltes ganes de treballar pel
nostre poble. Continuarem fent feina com
fins ara, buscant consensos amb els altres
grups polítics representats en el consistori
perquè Santa Eulàlia és de totes i tots. El
fet de ser més persones a govern ens permetrà treballar en algunes àrees més intensament i per aquest motiu s’han creat
noves regidories com la de Gent Gran,
Planejament Urbanístic, Polítiques de Gènere, Transparència, Atenció a la Ciutadania i Participació. Apostem per un poble
participatiu on la presa de decisions sigui
compartida i on ens faciliteu marcar el
camí de les necessitats que teniu per millorar el vostre confort del dia a dia.  
Segurament no farem grans obres però
tenim clar que s’ha d’arreglar i donar ús
a l’antiga escola bressol La Font del Rieral, fer arribar el camí de vianants fins
a Bigues, millorar places i zones verdes,
apostar pel gran teixit associatiu del nostre municipi, reforçar la neteja viària, millorar la mobilitat urbana, el clavegueram,
continuar treballant pel servei de recollida selectiva porta a porta, incorporant
que la gent que ho faci bé, pugui obtenir
bonificacions (pagament per generació),
seguir treballant pel benestar social, la
gent gran i els joves. Tenim quatre anys
de molta feina i esperem assolir el màxim
d’objectius marcats.
Un cop més: moltes gràcies Santa Eulàlia de Ronçana!

Ind-ERC va concórrer a les eleccions municipals amb un programa que es basava
en un model de poble inclusiu, centrat en
les persones, en l’educació com a eina de
transformació, la cultura com a garantia
de progrés social, en el respecte al medi
ambient i el paisatge, i que, alhora, volia
reforçar la nostra veu a la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, al Vallès Oriental i a
Catalunya. A més, des de fa més de trenta anys Independents-ERC ha anat aprofundint en la necessitat de potenciar uns
valors que ens semblen consubstancials a
l’activitat política local: un veritable esperit de servei de totes les persones que dediquen part del seu temps a la comunitat i
una actitud que subratlli la necessitat de
participació de les entitats i les persones
en la realitat de Santa Eulàlia de Ronçana.
Amb tot aquest bagatge i amb un compromís evident de representar amb honestedat les esperances de les persones que
han dipositat la confiança en la regidora i
el regidor que portaran la seva veu a l’ajuntament, el Grup municipal d’Ind-ERC
comença el mandat amb el convenciment
que som en un període crucial. Així, farem el possible per retornar en serveis de
qualitat l’esforç contributiu de la gent del
poble: amb la creació d’un centre de dia
per a la gent gran, posant l’accent sobre
els serveis socials i la participació eficient
dels barris, amb l’aposta per la reobertura
de l’escola bressol al Rieral o la recuperació del transport públic municipal, entre
altres iniciatives. I tot plegat amb el compromís en generar projectes de futur que
remarquin l’especificitat de Santa Eulàlia
de Ronçana com la potenciació de la comunicació i la cultura audiovisual o la promoció de l’autoconsum energètic renovable. Es tracta, doncs, d’una expectativa
il·lusionadora i col·lectiva, de poble, que
ha de superar d’una vegada per totes la
inacció i el conformisme i transformi la
passivitat en energia de canvi.

Nuestra principal preocupación durante
esta nueva legislatura será nuestro ciudadano, por tal motivo Cs estará de acuerdo con el actual gobierno en todas aquellas decisiones beneficiosas para nuestro
municipio siempre y cuando previamente
nosotros hayamos realizado las comprobaciones pertinentes. Creemos firmemente,
que desde nuestro papel de oposición, se
puede realizar una política municipal útil
y beneficiosa para el bien común de todos los santaeulaliencos, que son nuestra
mayor preocupación. Potenciaremos las
políticas sociales en temas tan importantes
como nuestros mayores, dónde propondremos que la guardería del Rieral, cerrada desde hace años, pueda convertirse en
un Centro de Día para ellos. Queremos
que los jóvenes sientan que nuestro municipio forma parte de ellos y que tengan
su propia voz. Potenciaremos el Bus Urbano, la construcción de nueva vivienda y
de alquiler social, la seguridad ciudadana,
el comercio municipal, las energías renovables y nuestros animales, serán también
una prioridad para nosotros. La creación
de empleo y un tejido empresarial fuerte
y sostenible nos ayudará a crecer como
municipio. Vamos a defender nuestra
Constitución, las Leyes, los espacios públicos, nuestras lenguas oficiales, castellano
y catalán, y la transparència. Vamos a hacer una oposición constructiva, Cs será la
voz de todos los ciudadanos en los plenos.
Mantendremos con el equipo de gobierno y la oposición una línea de cordialidad, respeto y educación, y esperamos
que ellos nos traten con igualdad.
El gobierno actual prometió escuchar y
tener en cuenta a todos los partidos, esperamos que cumpla su promesa y que
las decisiones de la Alcaldía no excluya a
ningún partido. Cs seguirá luchando para
cumplir todos sus objetivos y escuchará
a todos los ciudadanos porque lo que
realmente nos preocupa y nos importa
es mantener la paz social, el bienestar de
nuestro ciudadano y dotar de mejores servicios a nuestro municipio.

Santa Eulàlia ha escollit de forma majoritària que governi els propers 4 anys el
Poble Unit. En el ple del 27 de juny ha
quedat clar que ho farà en solitari.
SER-cp i PSC hem ofert plena col·laboració al nou govern en tot allò, que endegar projectes coincidents o que siguin
d’interès per al municipi en totes les administracions a on hem obtingut representació.
Cal a dir que a nivell municipal, no necessitaran cap pacte per tirar endavant el
seu programa. En canvi, sí que cal destacar que no es preveu que tinguin representació, ni al Consell Comarcal, ni a la
Diputació de Barcelona. Això és molt important atès que bona part dels recursos
de què disposarà l’Ajuntament per fer
realitat el seu programa, durant aquests 4
anys vindran d’aquestes administracions.
Com hem dit esperem poder col·laborar
amb el nou govern, per tal de poder continuar millorant el sistema porta a porta
que ja ha arribat a un 88% de recollida selectiva. Volem implementar el pagament
per generació en la taxa de les deixalles.
Com a prioritats que aquest mandat
haurà d’aportar al nostre municipi:
1. Cal recuperar l’escola bressol del
Rieral. I 2. Construir una residència
pública per a la gent gran. I 3. Dotar
Santa Eulàlia d’un casal municipal per a
infants i joves. I 4. Elaborar el pla de
sostenibilitat mediambiental. I 5. Mancomunar el servei de bus municipal per
fer-lo eficient i eficaç. I 6. Dissenyar el
pla d’accessibilitat municipal. Zones 30 a
les escoles i millorar els accessos a SER. I
7. Crear un parc d’habitatges socials i de
lloguer a preus moderats. I 8. Crear el
Casal d’Entitats municipal.
Treballarem per un poble més sostenible, amb uns serveis bàsics que procurin la
igualtat d’oportunitats per a tothom i que
assegurin el compliment dels 17 objectius
de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les NN.UU, que portàvem en el
nostre programa electoral.
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Quant saps de Santa Eulàlia?

Des del butlletí Tornaveu hem volgut crear una nova secció amb l’objectiu de fer rumiar les ments
més inquietes de Santa Eulàlia. Si encertes els enigmes que et plantegem, podràs guanyar
un fantàstic xec valorat en 50 euros per comprar a qualsevol botiga de Ronçana Comerç Actiu.
T’animes?! És molt fàcil, t’expliquem com fer-ho:
1. Segueix-nos al nostre compte d’Instagram (@ajstaeulalia)
2. Troba la ubicació de la fotografia amagada i penja-hi una foto etiquetant el nostre compte.
3. A la mateixa publicació, escriu el nom de les 5 masies de la sopa de lletres i respon la pregunta històrica.
4. Utilitza el hashtag #Tornaveu44.
Entre tots els encertants es farà un sorteig per decidir-ne el guanyador. Tens temps fins al 22 de juliol
per enviar-nos les teves respostes.

Fotografia amagada

Sopa de lletres

B X D E F GH
CMA GR E E
A YGN AM I
HON AGRB
E U E A A A R
E S TMT I F
MA S R E S B
A RU A DN A
F I R E R A P
GA B I N E L
T E C P U I S
Passatemps
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Sabries dir-nos el nom d’aquesta localització de
Santa Eulàlia?
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Cerca el nom de 5 masies de Santa Eulàlia en la
següent sopa de lletres.

Pregunta històrica
Quants anys complirà, aquest any 2019, el Joc dels Colors de la Festa Major d’estiu de Santa Eulàlia?

