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Pòrtic Anuari 2019 1

Benvolguts santaeulaliencs i santaeulalienques,

Com sempre, l'anuari escriu la història anual de
Santa Eulàlia de Ronçana i ja tenim a les mans la cin-
quanta-setena edició. Ara fa cinc anys vaig escriure el
meu primer pòrtic com alcalde i en tot aquest temps
m'he adonat de la força i valor de la gent del poble en
transformar i lluitar per perseguir un objectiu perso-
nal, col·lectiu i fins i tot de país.

Aquesta mateixa força de la gent que va donar a
Poble Unit una majoria per governar aquests quatre
anys vinents. Ara tenim per davant una responsabili-
tat en seguir el camí iniciat el maig del 2015 i saber
retornar la confiança dipositada en nosaltres, seguint
treballant, més que mai, per fer un poble millor.

Un cop passades les eleccions municipals, no puc
deixar de pensar en aquell dia i la valoració feta del
nostre projecte. De fet, només en pensar-hi se'm po-
sa la pell de gallina recordant un munt de sensacions
positives. Una vegada més, GRÀCIES Santa Eulàlia.

Ara sí, amb el nostre compromís i amb la força de la
gent esperem que aquests anys vinents l'anuari mos-
tri que posem el millor de nosaltres per aconseguir
un poble millor i acollidor on tothom tingui cabuda i
s'hi senti identificat. Depèn de tots aconseguir-ho.

Abans de gaudir d'aquest anuari aprofito per desit-
jar-vos Bon Nadal, Feliç any 2020 i sobretot molta
salut!

Francesc Bonet Nieto
Alcalde
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Anuari 2019Ajuntament

Ple ordinari:
29 de novembre 2018

Informació diversa

L’Alcalde informa de l’inici de les obres del
carrer del Forn que dona accés a l’Escola
Ronçana.

Donar compte al ple dels decrets i re-
solucions d'alcaldia 

L’Alcalde dona compte dels decrets i resolu-
cions d’alcaldia dels mesos de setembre i oc-
tubre del 2018.

Modificació de Crèdit 13/2018: Trans-
ferència entre diferents àrees de des-
pesa

S’aprova la modificació de crèdit 13/2018
que transfereix crèdit entre aplicacions pres-
supostàries amb diferent àrea de despesa i
suplementa una aplicació pressupostària fi-
nançada amb romanent de tresoreria per
despeses generals amb la finalitat de donar
compliment al que estableix l’article 32 de la
LOEPSF. 

Adhesió al manifest unitari del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la
Violència Envers les Dones 

S’aprova l’adhesió al manifest unitari del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Vio-
lència Envers les Dones del 25 de novembre
de 2018. 

Moció a favor de l'absolució dels pre-
sos polítics 

S’aprova la moció a favor de l'absolució dels
presos polítics, per rebutjar rotundament les
peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres represen-
tants polítics i socials per haver permès el

referèndum de l’1 d’octubre de 2017; exigir
l’absolució de totes les persones acusades,
captius d’uns fets inexistents i d’un relat in-
ventat que té com a únic objectiu el càstig i
l’escarment; denunciar la manca de separa-
ció de poders a l’Estat espanyol i la manipu-
lació de la realitat, per crear un relat que es
basa en la violència que no va existir mai en
tots els actes i manifestacions cíviques i pa-
cífiques dels catalans; exigir la llibertat im-
mediata i incondicional dels presos i preses
polítiques i el retorn de les persones exilia-
des i donar suport i solidaritat a tots aquells
i aquelles que avui pateixen la repressió per
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i
amigues dels presos i preses polítics i perso-
nes exiliades. 

Moció perquè es derogui el delicte
d'injúries a la corona i per reafirmar
el compromís amb els valors republi-
cans i la democràcia 

S’aprova la moció a instar el Govern de
l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i
a la Casa reial dels articles 490.3 i 491 del
Codi Penal, igualant la protecció penal de
l’honor d'aquesta figura a la de la resta de
ciutadans; rebutjar i reprovar el posiciona-
ment del Rei Felip VI i la seva intervenció en
el conflicte de Catalunya, així com la seva
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Adhesio ́ del plenari al Dia Internacional per a
l'eliminacio ́ de la violeǹcia envers les dones.
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Anuari 2019Ajuntament

justificació de la violència per part dels cos-
sos policials de l'1 d'octubre; reafirmar el
compromís amb els valors republicans i
apostar per l'abolició d'una institució caduca
i antidemocràtica com la monarquia; instar
el Govern i el Congrés dels Diputats a què es
permeti investigar en seu parlamentària les
accions realitzades per Joan Carles de Borbó
des de l'any 2014, moment en què deixa de
ser inviolable jurídicament, i sobre qui re-
cauen indicis suficients de delicte i a instar el
Govern a convocar un referèndum d'acord a
la Constitució perquè els ciutadans puguem
decidir entre Monarquia i República.

Moció de suport a l'acollida de la po-
blació emigrada, refugiada o asilada

S’aprova la moció per fer conèixer i reconèi-
xer com a integrant del nostre municipi la
diversitat de nouvinguts i nouvingudes que
en els darrers anys s’han establert a Santa
Eulàlia de Ronçana amb una jornada o jor-
nades anuals en què es facin evidents les di-
ferents llengües i cultures que cohabitem en
el poble; facilitar l’augment d’habitatge dis-
ponible per a les persones que ho necessitin
actualitzant el cens d’habitatges desocupats
que inclogui també aquelles promocions
d’habitatge desocupat o inacabat, en mans
de les entitats financeres o de les promoto-
res immobiliàries; potenciar les classes de
català i castellà per a immigrants i familiars
d’alumnes de l’escola; proposar, a nivell de
la Mancomunitat, que es pugui oferir un su-
port psicològic i emocional per a totes les
persones immigrades de la Vall del Tenes i
denunciar la política restrictiva de països
capdavanters com els Estats Units o l’Estat
espanyol per la seva política restrictiva res-
pecte a la immigració i la manca de respecte
als drets humans bàsics.

Ple ordinari:
31 de gener de 2019

Informació diversa

L’alcalde informa de l’estat de les obres d’ur-

banització del Carrer del Forn, que finalitza-
ran entre finals de febrer i principis de març,
i abans del que estava previst.

Informa de la inauguració del Camí de via-
nants que uneix Santa Eulàlia amb Lliçà
d’Amunt a la Carretera de Barcelona el pas-
sat dia 24 de gener, que va comptar amb la
presència del Diputat d’infraestructures vià-
ries i mobilitat, Jordi Fàbrega, de la Diputa-
ció de Barcelona.

Destaca l’acte de celebració de la commemo-
ració dels 50 anys de la Revista Ronçana,
que es celebrarà divendres 8 de febrer amb
la presència, entre d’altres, de la periodista
Mònica Terribas. 

Donar compte dels decrets i resolu-
cions d’alcaldia

L’alcalde dona compte al ple dels decrets i
resolucions d’alcaldia dels mesos de novem-
bre i desembre del 2018 que inclouen els nú-
meros del 338 al 389.

Delegació de la competència plenària
en matèria de declaracions de com-
patibilitat per a activitats públiques
i/o privades del personal de l’Ajunta-
ment

S’acorda delegar en l’alcalde la competència
plenària en matèria de declaracions de com-
patibilitat per a activitats públiques i/o pri-
vades del personal de l’Ajuntament.

Aprovació dels criteris de valoració
d'atorgament del complement de pro-
ductivitat al personal al servei de l'A-
juntament de Santa Eulàlia de Ron-
çana 

S’acorda aprovar els criteris per la valoració
de la productivitat dels empleats públics,
condicionant la quantitat a retribuir als lí-
mits d’increment retributius autoritzats per
la legislació en matèria d’increments sala-
rials aprovada anualment.

3
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Aprovació del pressupost i plantilla
2019 de l'Ajuntament de Santa Eulà-
lia de Ronçana i de l'Organisme Autò-
nom Set Comunicació

S’acorda aprovar el Pressupost General i
plantilla de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set
Comunicació per l’exercici de 2019, el resum
del qual per capítols és el següent:

4 Ajuntament Anuari 2019

Ingressos SET TOTAL
Ajuntament Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT

Capítol I: Impostos directes 3.973.278,34 0,00 0,00 3.973.278,34
Capítol II: Impostos indirectes 64.769,54 0,00 0,00 64.769,54
Capítol III: Taxes i preus públics 1.198.851,46 0,00 0,00 1.198.851,46
Capítol IV: Transferències corrents 2.060.055,33 86.600,00 -81.000,00 2.065.655,33
Capítol V: Ingressos patrimonials 78.052,80 0,00 0,00 78.052,80
Capítol VI: Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VII: Transferències de capital 936.117,35 8.000,00 0,00 944.117,35
Capítol VIII: Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol IX: Passius financers 252.513,05 0,00 0,00 252.513,05

TOTAL 8.563.637,87 94.600,00 -81.000,00 8.577.237,87

Despeses

Capítol I: Personal 2.805.236,87 68.900,00 0,00 2.874.136,87
Capítol II: Béns corrents i serveis 3.400.906,58 6.700,00 0,00 3.407.606,58
Capítol III: Despeses de capital 25.690,00 0,00 0,00 25.690,00
Capítol IV: Transferències corrents 426.910,40 11.000,00 -81.000,00 356.910,40
Capítol V: Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VI: Inversions reals 1.278.509,09 8.000,00 0,00 1.286.509,09
Capítol VII: Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VIII: Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol IX: Passius financers 626.384,93 0,00 0,00 626.384,93

TOTAL 8.563637,87 94.600,00 -81.000,00 8.577.237,87

Moció del PSC de suport a les mesures
del Pacte d'Estat contra la violència
de gènere

S’aprova la moció per reforçar i continuar
posant en valor les mesures contingudes en
el Pacte d'Estat en matèria de violència de
gènere amb l'objectiu de combatre el terro-
risme masclista, el problema més greu que
sofreix actualment la societat espanyola i ca-
talana que és fruit d'una cultura i educació
profundament antidemocràtica i que parteix
de la idea de la superioritat de l'home sobre
la dona; manifestar la seva repulsa a totes

les manifestacions d'aquesta violència, el
seu compromís amb les víctimes i declarar
tolerància zero amb els maltractadors; ex-
pressar el seu rebuig a qualsevol posiciona-
ment polític que propugni l'eliminació o
menyspreu de les mesures de protecció de
les dones enfront de la violència masclista,
així com el drama social i les conseqüències
que té per a les víctimes i rebutjar l'adopció
de qualsevol tipus d'acord, explícit o implí-
cit, amb formacions que plantegen la su-
pressió o reducció de les mesures de protec-
ció de les dones, donant així cobertura a po-
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lítiques irresponsables que comporten un al-
tíssim risc d'agreujar el problema.

Moció que presenta el Grup Socialis-
ta per la Defensa de la Convivència,
les Llibertats i la Democràcia

Es rebutja la moció per considerar que el
contingut de la mateixa és desenfocada i
inacceptable a rel dels problemes que patei-
xen la majoria dels catalans, malgrat que es-
tan d’acord amb molts dels seus enunciats i
com que no ha estat possible consensuar-la,
i davant la seva importància, I-ERC presen-
tarà una nova moció en l’apartat d’afers ur-
gents i sobrevinguts en Defensa de la
Convivència, les Llibertats i la Democràcia.

Afers urgents i sobrevinguts

El grup d’I-ERC, presenta una moció d’ur-
gència.

Moció per la Defensa de la Convivèn-
cia, les Llibertats i la Democràcia

S’aprova la moció de prendre el compromís
a barrar el pas a les institucions de Catalu-

nya a les forces d’extrema dreta, establint un
cordó sanitari perquè no arribin al poder, a
denunciar els discursos que incitin a l’odi i la
intolerància als nostres pobles i ciutats i a
impulsar des del món local un Pacte per la
Convivència, vetllar per la cohesió social i
treballar per eliminar els discursos d’odi i
intolerància.

El grup municipal d’ICV-EUiA, con-
juntament amb el grup municipal d’I-
ERC, presenten una moció d’urgència
de suport dels presos i exiliats polítics 

S’aprova la moció per manifestar i reiterar la
repulsa a les actuacions il·legals de l’Estat
espanyol; expressar la solidaritat amb totes
les persones preses o processades que han
intentat exercir el dret d’autodeterminació, i
amb tots els alcaldes i alcaldesses que van
fer possible l’exercici dels nostres drets; exi-
gir la llibertat immediata dels presos i preses
i l’arxivament de tots els procediments con-
tra les persones perseguides judicialment
per l’Estat espanyol en la seva ofensiva con-
tra les llibertats i drets fonamentals a
Catalunya i donar suport a la vaga i les mo-
bilitzacions convocades per aquests motius.

5Ajuntament Anuari 2019

El pressupost 2019, aprovat per unanimitat.
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Ple ordinari:
28 de març de 2019

Informació diversa

L’alcalde informa de l’estat de les obres d’en-
llumenat que s’estan duent a terme al Camí
de la Rovira.

De la celebració, el proper dissabte, del 2n
Fòrum d’Educació Pep i Laia, promogut des
de la Regidoria d’Educació.

De la nova licitació de la concessió de les ins-
tal·lacions esportives municipals de Pinedes
del Castellet i de la convocatòria de la plaça
de Tècnic/a de joventut.

Donar compte dels decrets i resolu-
cions d’alcaldia

L’alcalde dona compte al ple dels decrets i
resolucions d’alcaldia dels mesos de gener i
febrer del 2019 que inclouen els números
que van de l’1 al 71.

Donar compte al Ple del decret de li-
quidació del pressupost 2018 Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana

Es dona compte de l’expedient de la liquida-
ció pressupostària de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2018.

Donar compte al Ple de la liquidació
del pressupost 2018 de Set Comunica-
ció 

Es dona compte de l’expedient de la liquida-
ció pressupostària de l’Organisme Autònom
Set Comunicació de l’exercici 2018.

Modificació de crèdit 4/2019: suple-
ment de crèdit OPA 

S’acorda aprovar la modificació de crèdit
4/2019 de suplement de crèdit per aplicar
les Operacions Pendents d’Aplicar al pressu-

post corresponent a l’exercici 2019, per im-
port de 47.717,53 euros.

Aprovació addenda 2019 al conveni
de desplegament de l'atribució de l'e-
xercici de la competència de l'Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana de
gestió de residus municipals i dels re-
sidus comercials al Consorci per a la
Gestió dels del Vallès Oriental 

S’acorda aprovar el conveni de gestió dels
residus municipals i dels residus comercials
amb el Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental per a l’exercici 2019, per
import de 528.386,54 euros.

Moció per lluitar contra la crimina-
lització dels i les joves i adolescents
migrats sols, i dotar econòmicament
l'estratègica catalana d'acollida i in-
tegració

S’aprova la moció per declarar el municipi
de Santa Eulàlia de Ronçana lliure de xe-
nofòbia i racisme; comprometre’s l’Ajunta-
ment a personar-se com acusació particular
contra els veïns i veïnes del municipi que ha-
gin comès delictes d'odi i a treballar de ma-
nera col·laborativa i en xarxa amb entitats,
moviments socials i persones voluntàries
per desmuntar rumors i estereotips sobre di-
versitat cultural, i afavorir les relacions ba-
sades en la igualtat, el respecte i el reconei-
xement mutu de drets davant les diverses
discriminacions que dificulten la convivèn-
cia al municipi.

Ple extraordinari:
9 de maig de 2019

Modificació de crèdit 6/2019: crèdit
extraordinari Protecció Civil 

S’aprova la modificació de crèdit 6/2019 de
crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària en el pressupost de despeses
per reconèixer una despesa no prevista ini-

Ajuntament Anuari 2019
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7Ajuntament Anuari 2019

cialment al pressupost de l’entitat i que no
pot esperar a ser reconeguda l’exercici se-
güent, per import de 1.000 euros.

Es tracta de la la subvenció per contribuir
des de l’ajuntament al funcionament de la
nova entitat “Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana
AVPC SER” creada per realitzar les tasques
de protecció civil al municipi.

Aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de
Santa Eulàlia de Ronçana 

S’acorda aprovar el conveni de col·laboració
en matèria de protecció civil entre l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Asso-
ciació de voluntaris de Protecció Civil de
Santa Eulàlia de Ronçana amb el número
d’inscripció 65196-1/1. 

Aprovació de la modificació de la
plantilla del personal de l'Ajuntament 

S’aprova la modificació de la plantilla del
personal laboral de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, reconvertint la plaça
existent d’Oficial 2ª del grup C2, a la de Peó
de la brigada municipal del grup AP.

Aprovació del Text Refós Pla Especial
del catàleg de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia
de Ronçana 

S’aprova el Text refós del Pla Especial
Urbanístic de catàleg de masies i cases rurals
en sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de
Ronçana.

Aprovació de les normes de funciona-
ment i organització del centre (NOFC)
de l'Escola Bressol Municipal l'Alzina 

S’aproven les normes d’organització i fun-
cionament del centre (NOFC) de l’escola

bressol l’Alzina de Santa Eulàlia de Ronça-
na.

Aprovació de l'acta de les operacions
de delimitació entre els termes de San-
ta Eulàlia de Ronçana i Canovelles 

S’aprova l’acta i la documentació comple-
mentària de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Santa Eulàlia
de Ronçana i Canovelles signada en data 6
de març de 2019.

Aprovació de la modificació dels Es-
tatuts de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes 

S’aprova la modificació i actualització dels
Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
de La Vall del Tenes, en els termes següents:

Article 6.4: Redactat actual: El mandat del
President o Presidenta serà de dos anys, sen-
se haver-hi obstacle per a la seva reelecció.
Nou redactat: El mandat del President o
Presidenta serà de quatre anys i el seu inici
coincidirà amb la renovació dels membres
de la Junta de la Mancomunitat amb motiu
de les eleccions municipals.

Article 8.a):a.1. Es substitueix “Escola de se-
gon ensenyament “IES La Vall del Tenes” pel
redactat següent: Institut “La Vall del
Tenes”.

a.3. Es substitueix “Servei d’Ocupació de la
Vall del Tenes (SOVT) i promoció econòmi-
ca” pel redactat següent: Servei d’Empresa i
ocupació “La Vall del Tenes” SEOVT.

a.4. S’elimina “Simulació d’Empreses amb
Finalitats Educatives” (SEFED).

Nou redactat de l’apartat a.4: Pla de Pre-
venció de Drogodependències de La Vall del
Tenes PPDVT.

a.5. Escola de Persones Adultes “La Vall del
Tenes” (EPAVT).
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Ple extraordinari:
11 de juny de 2019

Aprovació actes dels plens següents: 

S’aproven les actes PLE 2018/6 Extraordi-
nari 25/10/2018; PLE 2019/2 Ordinari
28/03/2019 i PLE 2019/3 Extraordinari
09/05/2019.

L’alcalde diu unes paraules d’agraïment a
tots els regidors de l’Ajuntament, per la tas-
ca que han dut a terme tots plegats durant
els 4 anys del mandat municipal. 

Ple extraordinari de constitució del
nou Ajuntament:
15 de juny de 2019

Constitució de la Corporació Munici-
pal de Santa Eulàlia de Ronçana

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de
Cultura Joan Ruiz i Calonja, a les 12 hores
del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen prè-
via convocatòria efectuada pel Sr. alcalde en

funcions, a l’objecte de celebrar la sessió
constitutiva de la Corporació Municipal, els
senyors: Francesc Bonet Nieto, Anna Maria
Montes Cabot, Jordi Orriols Vilaró, Anna
Viura Rodilla, Manel Imedio Bernardo,
Marta Domínguez Gasco, Jordi Carreras
Arisa, Monica Pons Vilaseca, Pol Guerra
Imedio, Ramon Vilageliu i Relats, Cristina
Gallego Cabanas, Susana Barroso Valverde i
Abraham Requena Ruiz, havent presentat
tots ells la credencial de regidor electe da-
vant la secretaria de l’ajuntament i la decla-
ració per la inscripció al registre de Béns
Patrimonials i al Registre d’Activitats.

Constituïda la Mesa d’Edat, pels regidors
electes de major i menor edat, Cristina Ga-
llego que actua de presidenta i Pol Guerra
com a vocal juntament amb la secretària de
la corporació, la senyora Presidenta declara
oberta la sessió.

Es comprova l’Acta de Proclamació del re-
sultat de les eleccions municipals celebrades
el 26 de maig de 2019, certificant el nombre
d’electors, de votants, de vots a candidatu-
res, de vots en blanc, de vots nuls, el nombre
de vots i escons obtinguts per cada candida-
tura, como també les credencials i la relació
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Francesc Bonet, reelegit alcalde de Santa Eulal̀ia.
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nominal de regidors electes pel municipi de
Santa Eulàlia de Ronçana, proclamant elec-
tes el regidors abans esmentats.

A continuació, d’acord amb el que es dispo-
sa en el número 8 de l’article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, modificat per la Llei Or-
gànica 8/1991, de 13 de març en el moment
de la presa de possessió i per adquirir la ple-
na condició del càrrec de regidor/a, els/les
candidats/es electes han jurat i/o promès
acatament a la Constitució.

Una vegada acomplerts els tràmits precep-
tius, la presidenta de la Mesa d’Edat procla-
ma formalment constituïda la corporació
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i
anuncia que seguidament es procedirà a l’e-
lecció de l’Alcalde recordant que, de confor-
mitat amb l’art. 196 de la LOREG, poden ser
candidats els caps de llista de cada candida-
tura, preguntant expressament si algun
d’ells retira la candidatura.

Cap dels caps de llista retira la candidatura i
s’indica que seran candidats a alcalde de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
els següents regidors que encapçalen les cor-
responents candidatures, senyors: Francesc

Bonet Nieto, Ramon Vilageliu i Relats,
Susana Barroso Valverde i Abraham Reque-
na Ruiz.

A continuació es procedeix a la votació, que
un cop finalitzada es realitza l’escrutini dels
vots, amb el següent resultat:

– Francesc Bonet Nieto: nou vots. 
– Ramon Vilageliu i Relats: dos vots. 
– Susana Barroso Valverde: un vot.
– Abraham Requena Ruiz: un vot.

Obtinguda la majoria absoluta, la Presidèn-
cia de la Mesa proclama Alcalde electe de
l’Ajuntament a: en FRANCESC BONET
NIETO, que encapçala la llista presentada
per POBLE UNIT.

Per a la presa de possessió d’Alcalde, la
Presidència de la Mesa formula a en FRAN-
CESC BONET NIETO la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència
i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’ALCALDE de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana amb lleialtat al
Rei, i amb acatament a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i com-
plir i fer complir la Llei?”

Bonet, saludant als anteriors alcaldes que ha tingut el municipi.
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Contestant en FRANCESC BONET NIETO,
“sí, ho prometo per imperatiu legal.”

A continuació, entre els aplaudiments dels
presents, la Presidenta de la Mesa d’Edat li
posa la banda i li fa entrega de la vara de co-
mandament d’alcalde, prenent possessió
com Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana i
passant a ocupar la Presidència del Ple de
l’Ajuntament.

Seguidament el Sr. Alcalde fa entrega als nous
regidors de la insígnia de la corporació i con-
cedeix la paraula als portaveus de tots els
grups municipals, el regidor Sr. Ramon
Vilageliu intervé per felicitar a l’alcalde, sa-
ludar i dirigir unes paraules als assistents,
remarcant el compromís del seu grup muni-
cipal per seguir fent una feina honesta i cla-
ra des de l’oposició.

Seguidament l’alcalde dirigeix una afectuosa
salutació a tots els presents, i desprès de do-
nar les gracies per l’elecció, pronuncia un
discurs d’investidura molt emotiu destacant
el reptes dels propers 4 anys, remarcant que
tot i la majoria absoluta obtinguda el diàleg
sempre estarà present amb tots els partits de
l’oposició per tal de construir "una Santa
Eulàlia conjunta i col·lectiva”. Al final del seu
discurs, l'alcalde emocionat, va tenir unes
paraules d'agraïment cap a companys, amics
i família pel suport rebut aquests darrers 4
anys. Es va aixecar la sessió a les 13:30 hores.

Ple extraordinari:
27 de juny de 2019

Acord sobre periodicitat de les ses-
sions de Ple 

S’acorda determinar que el Ple de l’Ajunta-
ment celebrarà sessions ordinàries el darrer
dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a
les 19 hores, cada dos mesos, i permetre que
l’Alcaldia pugui variar puntualment el dia de
celebració, respectant-ne la periodicitat,
quan hi concorrin causes justificades.

Constitució dels grups municipals 

L’alcalde dona compte al Ple, que han for-
malitzat la seva constitució com a grups mu-
nicipals i nomenat els seus portaveus, els se-
güents: 

Grup POBLE UNIT, Portaveu: Sra. Anna
Montes Cabot.

Grup d’Independents- ERC, Portaveu: Sr.
Ramon Vilageliu Relats.

Grup CIUDADANOS DE SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA, Portaveu: Sra. Susana Bar-
roso Valverde.

Grup SER-Candidatura de Progrés, Porta-
veu: Sr. Abraham Requena Ruiz.

Creació i composició de les comis-
sions informatives permanents 

S’acorda constituir la Comissió Informativa
del Ple i la Comissió Especial de Comptes,
ambdues presidides per l’Alcalde. 

Els membres que formen part de les comis-
sions permanents són els següents: 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE:

President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto. 

Vocals: 

Per part del Grup Municipal de Poble Unit:
Sra. Anna Montes Cabot.

Per part del Grup Municipal de Indepen-
dents-ERC: Sr. Ramon Vilageliu Relats.

Per part del Grup Municipal Ciudadanos:
Sra. Susana Barroso Valverde.

Per part del Grup Polític SER-CP: Abraham
Requena Ruiz.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto. 

Vocals: 

Per part del Grup Municipal de Poble Unit:
Marta Domínguez Gasco.

Anuari 2019Ajuntament10

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 10



Anuari 2019Ajuntament 11

Per part del Grup Municipal de Indepen-
dents-ERC: Cristina Gallego Cabanas.

Per part del Grup Polític de Ciudadanos :
Susana Barroso Valverde.

Per part del Grup Polític SER-CP: Abraham
Requena Ruiz.

Coneixement de les resolucions de
l'alcalde en matèria de nomenaments
i delegacions 

L’alcalde dona compte al ple de les següents
resolucions en matèria de nomenaments i
delegacions dictades en data 17 de juny de
2019.

Resolució d'alcaldia sobre delega-
cions  núm. 197/2019

Efectuar les següents delegacions, respecte
de les àrees i serveis municipals que s'espe-
cifiquen, a favor dels regidors/es que a con-
tinuació s'indiquen:

• BENESTAR SOCIAL, POLÍTIQUES DE
GÈNERE I CULTURA, a la Regidora Sra.
Anna Maria Montes Cabot.

• MEDI AMBIENT I RECURSOS HU-
MANS, al Regidor Sr. Jordi Orriols Vilaró.

• ATENCIÓ AL CIUTADÀ I EDUCACIÓ, a
la regidora Sra. Anna Viura Rodilla. 

• PROMOCIÓ ECONÒMICA I FESTES, al
regidor Sr. Manel Imedio Bernardo.

• ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I BARRIS,
a la regidora Marta Dominguez Gasco.

• MOBILITAT, HABITATGE I PLANEJA-
MENT, al regidor Sr. Jordi Carreras Arisa.

• SALUT I GENT GRAN, a la regidora
Mònica Pons Vilaseca.

• JOVENTUT, ESPORTS, COMUNICACIÓ
i TRANSPARÈNCIA, al regidor Sr. Pol
Guerra Imedio.

L’Alcalde mantindrà les Àrees d’ALCALDIA,
GOVERNACIÓ, URBANISME I OBRES I
SERVEIS.

Resolució d'alcaldia sobre nomena-
ment de Tinences d'Alcaldia núm.
196/2019

Nomenar com a titulars de les Tinences
d'Alcaldia els següents regidors:

1ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Jordi Orriols Vilaró. 
2ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Manel Imedio

Bernardo.
3ª Tinença d'Alcaldia: Sra. Marta Domín-

guez Gasco.
4a Tinença d’Alcaldia: Sr. Jordi Carreras

Arisa.

Resolució d'alcaldia sobre nomena-
ments de membres de Junta de Go-
vern Local núm. 198/2019

Nomenar membres de la Junta de Govern
Local els següents regidors:

Sr. Jordi Orriols Vilaró.
Sr. Manel Imedio Bernardo.
Sra. Marta Domínguez Gasco.
Sr. Jordi Carreras Arisa.

Acord sobre periodicitat de les ses-
sions de la Junta de Govern Local

S’acorda determinar que la Junta de Govern
Local celebrarà sessions ordinàries amb una
periodicitat setmanal, els dijous a les 18:30
hores.

Nomenament de representants de la
Corporació en òrgans col·legiats i
d'altres 

L’Alcalde fa saber els representants que els
grups municipals han designat en altres òr-
gans: 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Sra.
Anna Viura Rodilla, Sr. Ramon Vilageliu
Relats, Sra. Susana Barroso Valverde, Sr.
Abraham Requena Ruiz.

COMISSIÓ VIALITAT I NOMENCLÀTOR:
Sr. Francesc Bonet Nieto, Sr. Ramon Vila-
geliu Relats, Sra. Susana Barroso Valverde,
Sr. Abraham Requena Ruiz.
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COMISSIÓ MUNICIPAL:

La Comissió Municipal, tractarà sobre els
assumptes que siguin competència de la
Junta de Govern Local. 

Aquesta es reunirà prèviament a la celebra-
ció de la sessió de la Junta de Govern Local.

Representants dels grups municipals que no
formen part del govern:

Sr. Ramon Vilageliu Relats, Sra. Susana
Barroso Valverde, Sr. Abraham Requena
Ruiz.

CONSELL NACIONAL: Manel Imedio, Pere
Cabot, Alberto López, Abraham Requena.

CONSELL SOCIAL: Anna Montes, Teresa
Cortés Uñó, Alberto López, Carmen Pérez
Teruelo.

CONSELL DE BARRIS: Marta Domínguez,
Cristina Gallego, Alberto López, Abraham
Requena.

CONSELL DE MEDI AMBIENT: Jordi
Orriols, Arnau Queralt, Alberto López,
Abraham Requena.

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL SET-
COMUNICACIÓ: 

President de la Junta de Govern: Sr.
Francesc Bonet Nieto, Alcalde 

Vocals:

• Sr. Pol Guerra, en representació del grup
municipal de Poble Unit.

• Sr. Ramon Vilageliu Relats, en represen-
tació del grup municipal de I-ERC.

• Sr. Susana Barroso Valverde, en represen-
tació del grup municipal de Ciudadanos.

• Sr. Abraham Requena Ruiz, en represen-
tació del grup municipal de SER-CP.

• Un vocal a designar, en representació de
l’Associació Cultural Canal Set.

• Un vocal a designar en representació d’al-
tres associacions culturals del poble.

• Un vocal a designar, en representació
d’associacions de veïns del municipi.

Representants de l’Ajuntament en al-
tres òrgans

L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar
els següents representants en els òrgans dels
quals en forma part:

• Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental: Sr. Jordi Orriols Vilaró. 

• Junta Local de Seguretat: Sr. Francesc
Bonet Nieto. 

• Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs: Sr. Jordi Orriols Vilaró. 

• Consells Escolars: IES Vall del Tenes,
Escola bressol Municipal, Escola de
Primària La Sagrera, Escola de Primària
Ronçana: Anna Viura Rodilla. 

• Consorci Localret: Sr. Jordi Orriols Vilaró. 

• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sosteni-
bilitat: Sr. Francesc Bonet Nieto. 

• Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes: Sr. Francesc Bonet Nieto, Sra
Anna Montes, Sr. Ramon Vilageliu Relats. 

• Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”:
Sr. Jordi Orriols Vilaró. 

• Associació Catalana de Municipis: Sr.
Francesc Bonet Nieto. 

• Federació de Municipis de Catalunya: Sr.
Francesc Bonet Nieto.

• Consorci de Turisme: Sr. Manel Imedio
Bernardo.

• Govern Territorial de Salut del Vallès
Oriental: Sr. Mònica Pons Vilaseca. 

• AMI: Manel Imedio.

• AMTU: Jordi Carreras Arisa.

• Xarxa Local de Consum: Manel Imedio.

• Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Porta a Porta: Jordi Orriols
Vilaró.
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Establiment de les retribucions dels
regidors/es i dels grups municipals 

S’acorda fixar el règim de retribucions per
l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb de-
dicació exclusiva, amb un import brut anual
de 47.759,30 euros, pagadors en catorze
mensualitats, assumint la Corporació el pa-
gament de la quota empresarial de la
Seguretat Social.

Fixar el règim de retribucions pels regidors
Anna Montes Cabot, Anna Viura Rodilla,
Monica Pons Vilaseca i Pol Guerra Imedio,
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
parcial d’un 23%, amb un import brut anual
de 10.984,64 euros.

Establir les quanties següents en concepte
d’indemnitzacions i dietes als regidors: 

• 80 euros per assistència a sessions ordinà-
ries del Ple. 

• 55 euros per assistència a sessions extra-
ordinàries del Ple.

• 30 euros per assistència a la Comissió
Informativa i a la Comissió Especial de
Comptes. 

• 225 euros per assistència a les sessions de
Junta de Govern Local.

Establir les retribucions als grups munici-
pals, que serà la suma del fix per grup i el va-
riable segons nombre de regidors del grup.
La retribució serà mensual.

• Fix per grup: 130 euros.
• Variable per regidor: 110 euros. 

Ple ordinari:
18 de juliol de 2019

Informació diversa

L’Alcalde informa sobre els diferents esde-
veniments que tindran lloc els propers dies a
Santa Eulàlia; la fira del tomàquet, l’aplec de
Sant Simple i la Festa Major d’estiu, alhora

que anima a tothom a participar-hi i gaudir
de les mateixes.

Nomenament de Jutge de Pau subs-
titut 

S’acorda proposar el nomenament del Sr.
JOSEP MARIA VILA VILLARET pel càrrec
de JUTGE DE PAU SUBSTITUT del muni-
cipi.

Aprovació de les Festes Locals del
municipi per a l'any 2020 

S’acorda establir com a dies de Festa Local
per l’any 2020, el 24 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.

Declaració d'inhabilitat del mes d'a-
gost per a determinades tramitacions 

Es declara inhàbil el mes d’agost de 2019 als
efectes de còmput dels terminis per a la tra-
mitació d’expedients d’urbanisme i d’activi-
tats.

Aprovació de la revisió del padró ha-
bitants a 1 de gener de 2019 

Aprovar el resum numèric del Padró
Municipal d’Habitants a 01-01-2019 amb
una xifra total de 7.288 habitants. Homes:
3.635 Dones: 3.653.

Modificació de crèdit 9/2019: crèdit
extraordinari i transferència de crè-
dit; diferents àrees de despesa i modi-
ficació annex d'inversions 2019 

S’acorda aprovar la modificació de crèdit
9/2019 de crèdit extraordinari, suplement
de crèdit i transferència de crèdit entre apli-
cacions de diferents àrees de despeses i mo-
dificar l’annex d’inversions aprovat conjun-
tament amb el pressupost municipal per l’e-
xercici 2019.
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Ple ordinari:
26 de setembre de 2019

Donar compte dels decrets i resolu-
cions d'alcaldia 

L’alcalde dona compte al ple dels decrets i
resolucions d’alcaldia dels mesos de juny,
juliol i agost del 2019 que inclouen els nú-
meros del 184 al 322.

Moció municipal en resposta a les
amenaces d'Endesa a les administra-
cions locals en relació al deute relatiu
a les factures energètiques de les fa-
mílies vulnerables 

S’aprova una moció presentada pels grups
municipals PU, I-ERC i SER-CP per dema-
nar la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’e-
fectuar talls de subministraments a partir de
l’1 d’octubre a les persones endeutades en si-
tuació de vulnerabilitat i per exigir la condo-
nació del deute acumulat per les persones
protegides per la llei 24/2015, des de l'any
2015 per garantir que ni les famílies en si-
tuació de vulnerabilitat ni les administra-
cions hauran de fer front al deute de submi-
nistraments bàsics de les famílies vulnera-
bles.

Afers urgents i sobrevinguts

Assumpció de les competències d’inspecció i
sanció dels establiments oberts al públic, els
espectacles públics i les activitats recreatives
sotmesos a llicència municipal 

S’acorda assumir les competències d’inspec-
ció i sanció dels establiments oberts al pú-
blic, els espectacles públics i les activitats re-
creatives sotmesos a llicència municipal.

Moció contra la repressió 

S’aprova una moció presentada pel grup
municipal d’Independents-ERC que consta
dels següents acords: 

• L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronça-
na es posa al costat de la ciutadania en la
defensa dels drets civils i polítics i no pas
al costat de la repressió.

• Encoratjar el veïnat de Santa Eulàlia de
Ronçana a protestar sempre contra la re-
pressió de manera pacífica i democràtica,
així com també a combatre i desmentir les
falses notícies, tenint cura de la certesa de
la informació que es difon.

• Manifestar la solidaritat amb el patiment
de les persones detingudes, amb el de les
seves famílies i amb el dels seus amics.

Ple extraordinari i urgent:
15 d’octubre de 2019

Moció de resposta a la sentència del
Tribunal Suprem i per demanar l’am-
nistia per a les persones preses políti-
ques catalanes i en defensa del dret
d’autodeterminació

S’ha convocat un ple extraordinari urgent
per aprovar una moció arran de la publicació
de la sentència condemnatòria emesa pel
Tribunal Suprem contra les persones jutja-
des per organitzar el referèndum de l'1-O i
per rebutjar aquestes condemnes als nostres
representants institucionals i membres de la
societat civil que van defensar el dret a deci-
dir democràticament el futur de Catalunya,
així com per demanar la llibertat immediata
de tots els presos i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exi-
liats i exiliades, com a reconeixement de
l’absència de cap delicte vinculat a la cele-
bració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada du-
rant els dies previs i posteriors a aquesta da-
ta.
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Ple extraordinari:
22 d’octubre de 2019

Agrupació de préstecs formalitzats
amb compartiments de fons en li-
quidació pel finançament dels paga-
ments a proveïdors

S’acorda aprovar l’agrupació dels 2 préstecs
ICO concertats arran del RD 4/2012 i RD
8/2013 que tenen un saldo pendent d’amor-
titzar a data del present acord de 1.729.594
euros, en les condicions establertes a l’Acord
del CDGAE de 14 de març.

Modificació de crèdit 17/2019: crèdit
extraordinari i transferència de crè-
dit de diferents àrees de despesa 

S’aprova la modificació de crèdit 17/2019 de
crèdit extraordinari i transferència de crèdit
entre aplicacions de diferents àrees de des-
peses per import de 91.499,13 euros i
26.800,00 euros respectivament.

Ple extraordinari:
24 d’octubre de 2019

Aprovació del Compte General 2018
Ajuntament i Set Comunicació 

S’acorda aprovar definitivament el Compte
General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de l’Organisme Autònom Set
Comunicació corresponent a l’exercici 2018.

Ordenances Fiscals 2020 

S’acorda aprovar per a l’exercici de 2020 i
següents la modificació de les Ordenances
Fiscals següents:

Ordenança Fiscal núm. 1
Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 3
Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres

Ordenança Fiscal núm. 10
Taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals

Aprovar l’annex de l’Ordenança Fiscal de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos
de Dret Públic Municipal, i aprovant per a
l’exercici 2020 el calendari de cobrament en
període voluntari dels impostos i dels preus
públics per la prestació de serveis de l’escola
bressol municipal i per la prestació de ser-
veis i/o realització d’activitats de competèn-
cia municipal. 

Ple extraordinari i urgent:
12 de novembre de 2019

Modificació de l’import de l’acord
d’Agrupació de préstecs formalitzats
amb compartiments de fons en liqui-
dació pel finançament dels paga-
ments a proveïdors

S’acorda modificar i substituir l’acord pri-
mer adoptat en el Ple de 22 d’octubre de
2019 quedant de la següent manera: 

Aprovar l’agrupació dels préstecs formalit-
zats amb el compartiment del fons en liqui-
dació per al finançament dels pagaments als
proveïdors de les entitats locals per import
de 1.733.140,84 euros. 
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300 dies de notícies

Novembre 2018

- El traspàs de l’Institut La Vall del Tenes al
Departament d’Ensenyament estava més a
prop que mai. Podria ser una realitat a l’inici
del pròxim curs escolar, el setembre vinent.
L’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat tenia la clau del procés.

- Cues al centre Ocupacional d’APINDEP per
recollir els bujols del porta a porta. Fins al
migdia i en 5 dies, s’havien repartit 550 cu-
bells, un 17% del total previst.

- L’activista social i expert en mobilitat,
Carmel Justícia, rebia el premi d’Honor en la
6a edició dels Tardor. Mentrestant, la revista
Ronçana celebrava 50 anys amb un número
especial.

- Santa Eulàlia estava a punt de reimplantar
el porta a porta. Aquesta vegada amb nove-
tats, com la recollida tecnològica i el doble
contenidor.

- La rehabilitació exterior de l’Escola Bressol
La Font del Rieral es podria iniciar a princi-
pis d’any. Els treballs, que costarien 315.000
euros, se centrarien en la reparació de la co-
berta, que provocava filtracions d’aigua a
l’interior.

- Rosa Ribas, Marc Martín i Pere Ciurans op-

taven a ser el santaeulalienc del 2018 als
Premis Tardor. Com a entitat de l’any, el ju-
rat escollia SER Refugiats, la Revista
Ronçana i el Retro Car.

- La policia local intervenia 1.700 plantes
marihuana en una casa de can Mallorca.
L’incendi d’un quadre elèctric prop l’habitat-
ge i el nerviosisme del llogater, que era detin-
gut, posaven en alerta els agents.

- El porta a porta arrencava sota la pluja.
Segons l’Ajuntament, els veïns que participa-
ven al nou sistema estaven reciclant bé.

- L’Assemblea Jove escollia 19 accions en els
Pressupostos Participatius de Joventut. Set
propostes eren noves i no s’havien fet mai en
14 anys d’aquesta experiència de democràcia
directa.

- La historiadora de l’art, Rosa Ribas, exper-
ta en l’obra d’Antoni Gauda, era la primera
santaeulalienca dels Premis Tardor. La sise-
na edició del certamen també reconeixia la
Revista Ronçana com a entitat del 2018. The
Crab Apples, Enric Vilageliu, el Club
Esportiu, Rafa Tornabell, Can Farell i
Carmelo Justícia eren els altres guardonats
de la nit. 

- La reurbanització integral del carrer del
Forn començaria en breu. Les obres provoca-

Resum dels informatius de Canal SET
President: David Sáez - Tel. i fax: 93 844 67 43 - C/e: info@canalset.com - Web: www.canalset.com

Primer dia de funcionament del porta a porta.Tots els guanyadors dels Premis Tardor 2018.
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300 dies de notícies

rien el tall de trànsit al vial que desembocava
a l’Escola Ronçana.

- El segon concert solidari a favor de Càritas
omplia el Casal. Prop de 150 espectadors se-
guien les actuacions d’Aspriu, Nous Indrets,
Sí Senyor i els Black Boys 1963.

- L’Associació Bàsquet Ronçana presentava
els seus 6 equips per a la temporada 2018-
2019. El nou club de bàsquet comptava amb
un centenar de jugadors i els primers resul-
tats donaven esperança a 4 equips de fer-se
amb el campionat de lliga.

- Èxit de participació en la 5a motorada orga-
nitzada pel Moto Club Ronçana. Un centenar
d’aficionats a les motos feien una volta al po-
ble. Jaime Busto i Ferran Espada protagonit-
zaven una exhibició amb moto i bici de trial.

Desembre 2018

- Les primeres xifres del porta a porta dobla-
ven la recuperació de residus dels conteni-
dors. Amb tot, faltaven dades per comprovar
si hi havia turisme d’escombraries. L’Ajun-
tament ja havia repartit un 97% dels cubells
per a la recollida domiciliària.

- Santa Eulàlia demanava la derogació del
delicte d’injúries al Rei i la Corona del Codi
Penal. El ple de l’Ajuntament també aprova-
va una moció per a l’absolució dels presos
polítics

- L’Escola de persones adultes de la Vall del
Tenes formaria part de la Xarxa de la
Diputació de Barcelona. La Generalitat con-
firmava les negociacions pel traspàs de l’ins-
titut a Ensenyament.

- Unes 600 persones visitaven les 40 parades
de la Fira de Nadal, que s’avançava una set-
mana. Ronçana Comerç Actiu, una de les pro-
tagonistes de la mostra, deia que el mercat
funcionava millor diumenge que dissabte.

- Primera formació que anunciava cap de
llista a les eleccions municipals del maig.
Montse Arroyo seria l’alcaldable de Contigo
Somos Democràcia. Arroyo seria la 4a dona
que obriria candidatura a Santa Eulàlia en
40 anys.

- Ronçana Comerç Actiu engegava la cam-
panya de Nadal. L’associació de Botiguers
tornaria a organitzar el Quinto Solidari el
dia de Sant Esteve.

- Els Pastorets del Casal tindrien un nou
Lluquet, 20 anys després. Marcel Galobart
deixava el personatge en un muntatge que
seguia renovant actors i decoració.

- L’Ajuntament aturava la construcció del
col·lector del torrent de les Tres Pedres i re-
plantejava el projecte perquè els costos s’ha-
vien disparat. El Consorci del Besós Torde-
ra, que gestionava l’obra, només n’havia
completat la primera fase, entre el Rieral i la
deixalleria. La resta del recorregut estava en
estudi.

L'Assemblea Jove 2019 escollia 19 accions.

17Anuari 2019

La Fira de Nadal reunia a 600 persones.
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- SER Refugiats volia treballar en projectes
solidaris a favor de persones migrants.
L’entitat es presentava en societat a La
Fàbrica. Poble Unit recollia 4.000 euros, de
rècord, per a la Marató de TV3.

- Dues premses d’oli protagonitzaven la 6a
Festa del Pagès, per la que passaven prop de
300 visitants. La Coral Santa Eulàlia canta-
va al Nadal mentre preparava l’òpera La ma-
ternitat d’Elna.

- La recollida porta a porta es mantenia en el
75% de reciclatge però constatava el turisme
de residus. Lliçà d’Amunt feia saber a Santa
Eulàlia aquest fenomen i havia de prendre
mesures en alguns barris per l’augment d’es-
combraries als contenidors.

- L’Institut recollia 750 euros per a Open
Arms, l’Escola La Sagrera 1.400 per a la
Marató i l’Escola Ronçana interpretava la
cantata de la Lluna a la Terra.

- Finalitzava el 12è obert d’escacs de La Vall
del Tenes amb un total de 240 jugadors.
Luis Rojas, del Club d’Escacs Granollers
Canovelles es feia amb la victòria en la cate-
goria A.

- El sots 21 masculí del Ronçana es mantenia
en bona ratxa. L’equip local vencia al
Manlleu per 83 a 57 en un partit molt còmo-
de per als santaeulaliencs, que eren 4ts a la
classificació.

Gener 2019

- La Mancomunitat tornava a alçar la veu
perquè encara no havia cobrat el mig milió
que havia malversat l’exgerent Francesc
Delgado. El senador d’Esquerra Republica-
na, Bernat Picornell, havia formulat 3 pre-
guntes sobre el cas a la ministra de Justícia.

- Un centre de dia concertat per a gent gran
i una piscina mancomunada, objectius a
mitjà termini per a la Mancomunitat. La Vall
del Tenes fixava nous projectes de futur. 

- El 4t Quinto Solidari de Ronçana Comerç
Actiu donava 1.800 euros de rècord a la co-
lla de Gegants. 400 persones es reunien a la
Fàbrica el dia de Sant Esteve.

- Més públic que l’any passat en una partici-
pativa Cavalcada de Reis que superava el mi-
ler de persones. Ses Majestats arribaven a
peu al Rieral i feien la cercavila en unes no-
ves carrosses.

- Un grup de joves discapacitats i monitors
d’APINDEP participarien activament en el
repte solidari de l’alpinista Sergi Mingote.
Una delegació de l’entitat acompanyaria
Mingote en un trekking pioner d’aproxima-
ció a l’Everest on el muntanyenc afrontaria
el darrer tram del projecte de coronar 6 cims
de més de 8.000 metres en un any i sense
oxigen. 

- El conservador de patrimoni Pere Ciurans
documentava 16 fonts visitables. Ciurans

La 6a Festa del Pagès, dedicada a l'oli.

18 Anuari 2019

Els Reis Mags, fent realitat els somnis dels me ́s
petits.
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n’havia recuperat algunes amb ajuda de
veïns i altres en col·laboració amb l’Ajunta-
ment.

- Segona plantació de marihuana intervin-
guda a l’interior d’un habitatge en només
dos mesos. Aquesta vegada, la Policia Local i
els Mossos d’Esquadra localitzaven 1.000
plantes en una casa del carrer de la Creu. En
el moment de l’escorcoll no hi havia ningú a
la casa.

- La 6a Festa de l’Acordió portava 7 acor-
dions a la Sala Muriel Casals. El grup de folk
Sa Trumfa des Godai era un dels protagonis-
tes de la jornada.

- Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt instaven la
Diputació a finalitzar el tram que permetria
la connexió a peu de tota la Vall del Tenes.
Francesc Bonet i Ignasi Simón feien aquesta
demanda durant la inauguració del camí de
vianants que uneix els dos municipis al cos-
tat de la carretera. 

- Els Mossos d’Esquadra identificaven 3 ciu-
tadans russos que podrien estar relacionats
amb el desmantellament de la plantació de
marihuana del carrer de la Creu. Finalment,
eren 800 plantes.

- Prop de 350 espectadors, a l’estrena de l’ò-
pera de la Maternitat d’Elna, a la Garriga. La
Coral Santa Eulàlia pujava a l’escenari en un
nou projecte musical conjunt.

- El Prebenjamí A del Club Esportiu Santa

Eulàlia s’imposava per 4 gols a 1 contra el
Llerona. Els més joves del club feien un bon
partit dissabte al camp municipal, demos-
trant que tenien molts punts d’aconseguir
un bon resultat a final de temporada.

- Rafa Tornabell es quedava a un pas del po-
di al Dakar en la categoria de Buggies i amb
l’americà Casey Currie al volant tancava la
prova en 4a posició, el seu millor resultat
fins al moment. El copilot santaeulalienc
culminava aquest 2019 la seva 25a participa-
ció al ral·li més dur del món.

Febrer 2019

- Santa Eulàlia aprovava un pressupost con-
tinuista de 8,5 milions d’euros per al 2019.
Els números que presentava el govern de
Poble Unit prosperaven, per primera vegada
en 19 anys, per unanimitat.

- El concurs per la reparació de l’Escola
Bressol La Font del Rieral quedava desert.
L’Ajuntament volia estudiar perquè cap em-
presa s’havia presentat a la licitació.

- La 27a Calçotada popular aplegava 400
persones que consumien prop de 5.300
calçots, 1.300 més que l’any passat. La pas-
sejada prèvia reunia una seixantena de ca-
minaires.

- L’Ajuntament decidiria, en les pròximes
setmanes, si optava per un procediment ne-
gociat o, com tot semblava indiciar, per una

La 27a Calçotada Popular va aplegar 400 per-
sones.

19Anuari 2019

Inauguració de l'itinerari de vianants entre
Santa Eula ̀lia i Llic ̧à d'Amunt.
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segona licitació per afrontar la reparació de
la coberta de l’Escola Bressol La Font del
Rieral.

- Prop de 130 persones tancaven la comme-
moració dels 50 anys de la revista Ronçana.
Mònica Terribas parlava del futur de la re-
vista, que presentava un llibre sobre aquest
primer mig segle.

- S’inaugurava la nova cafeteria l’Àgora, de la
Cooperativa 70 de Caldes. APINDEP-Ron-
çana gestionava el servei, en un pas més
per aconseguir la integració laboral dels jo-
ves de l’entitat.

- La desfilada dels Tres Tombs tornava a
Santa Eulàlia després de l’absència per pluja
de l’any passat. La rua, enguany més femeni-
na que mai, es podria repensar de cara a la
propera edició per portar més carros i cavalls.

- Santa Eulàlia superava el 80% de reciclatge
d’escombraries tres mesos després del retorn
del porta a porta. Les tones recollides es man-
tenien respecte els contenidors al carrer a ex-
cepció de la resta, que es reduïa dos terços.

- L’enllumenat del camí de la Rovira seria la
primera obra pública al poble que instal·la-
ria fanals al carrer amb bombetes led. Els
treballs s’adjudicaven a l’empresa vallesana
Barnasfalt.

- El PDeCAT escollia la independent
Verònica Mateos com a cap de llista de Junts
per Santa Eulàlia per a les pròximes elec-

cions municipals. Mateos, que superava un
procés de primàries amb el seu únic nom da-
munt la taula, era la segona candidata que es
confirmava de cara al 26 de maig després de
Montse Arroyo.

- Ronçana Comerç Actiu instaurava la figura
del dinamitzador comercial. Sònia Padilla
era escollida nova presidenta de l’entitat,
que ampliava el calendari de la ruta del
Pintxo de Festa Major.

- El Triosatz portava música de cambra del
segle 18 amb rèpliques d’instruments de l’è-
poca al segon concert de l’Eulaliana.

- El sots 25 de l’Associació Bàsquet Ronçana
vencia al primer classificat de la lliga per 82
a 68 i es feia amb el liderat de la classificació.

- L’aleví femení del Club Esportiu va impo-
sar-se dissabte per 5 a 0 contra la Penya
Blanc i Blava de La Roca. Les joves del con-
junt local van dominar el partit en tot mo-
ment tot i la bona defensa de les rivals.

Març 2019

- Les instal·lacions municipals de Pinedes
del Castellet podrien acollir la piscina cober-
ta mancomunada, on la Vall del Tenes de-
manava un estudi de viabilitat.

- El carrer del Forn, a l’Escola Ronçana, s’o-
bria al trànsit de vehicles i vianants després
de la reurbanització. Els treballs s’havien fet

Pinedes del Castellet podria acollir una piscina
mancomunada.

El concurs per reparar l'antiga escola bressol
Font del Rieral quedava desert.
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en 2 mesos i tres setmanes, pràcticament la
meitat del temps previst.

- Arbra deixava la gestió del refugi de can
Moret després de 3 anys. L’Ajuntament ad-
judicava el servei de recollida d’animals de
companyia, que posaria especial atenció a
les agrupacions de gats de carrer.

- Rua participativa, amb comparses i dis-
fresses de qualitat, a la festa de Carnestoltes.
Prop de 700 persones sortien al carrer en
una festa marcada per temperatures anor-
malment altes. L’endemà, les gitanes om-
plien la Fàbrica.

- La CUP es presentava per primera vegada
a unes municipals amb Salva Fructuoso com
a cap de llista. Paisatge, mobilitat i joves, al-
gunes de les línies d’actuació de la formació
que pretenia oferir noves alternatives d’es-
querra al poble.

- 14 dones llegien el manifest reivindicatiu
de la vaga feminista, en una setmana amb
diversos actes que s’acabaven divendres.
Santa Eulàlia rebia 2.000 euros del pacte
d’estat contra la violència masclista.

- L’exgerent de la Mancomunitat, Francesc
Delgado, demanava l’indult. El consell d’al-
caldes de la Vall del Tenes es reuniria per
analitzar una situació que els havia agafat
per sorpresa.

- Santa Eulàlia encetava la campanya Casa
meva, casa vostra i recaptava 900 euros per

a SER Refugiats i Open Arms. La iniciativa
solidària continuaria les pròximes setmanes.

- L’Ajuntament retirava el llaç groc del con-
sistori a iniciativa pròpia, seguint la resolu-
ció de la Junta Electoral Central i la recoma-
nació del Síndic de Greuges. 

- Els alcaldes de la Vall del Tenes demana-
ven una reunió amb el Fiscal superior de
Catalunya i amb la Consellera de Justícia. La
Mancomunitat seguia sense entendre com
s’havien pogut iniciat els tràmits per a l’in-
dult de l’exgerent Francesc Delgado.

- Els Mossos desarticulaven una banda de
lladres de l’Europa de l’Est, acusats d’una
vintena de robatoris amb força al Vallès i el
Maresme. Un dels robatoris es cometia en
una casa de Santa Eulàlia.

- La 5a Motorada Clàssica reunia 200 motos
antigues i clàssiques. L’Eulaliana abaixava el
teló amb un concert original i diferent amb
la corredora de muntanya, Núria Picas.

- El sots 21 de l’Associació Bàsquet Ronçana
protagonitzava un partit magistral contra el
Club de Bàsquet Ipsi, imposant-se per 79 a
48 i situant-se segons a la classificació.

- La quarta edició de les 3 hores de resistèn-
cia en ciclomotor portava 37 equips a Santa
Eulàlia. El Moto Club Ronçana estrenava
nou circuit al polígon industrial de Can
Magre amb una bona valoració per part dels
pilots.

Unes matriuskes, primer premi grupal de la fes-
ta de Carnestoltes.Obres d'urbanitzacio ́ del carrer del Forn.
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Abril 2019

- Ramon Vilageliu repetia com a cap de llis-
ta per Independents-Esquerra de cara a les
eleccions municipals del 26 de maig. La for-
mació presentava una candidatura paritària
i amb algunes cares noves, com els fitxatges
dels exregidors socialistes Quim Blanch i
Martí Ferrés.

- Santa Eulàlia vigilaria la presència de la
vespa asiàtica. L’Ajuntament faria una prova
pilot, a la que destinaria 8.000 euros, amb
50 punts de control a tot el municipi.

- El 2n Fòrum del Projecte Educatiu de
Poble apostava per la creació d’un consell
d’infants de 5è i 6è de primària. Prop de 50
persones es reunien a La Fàbrica per establir
les accions d’aquest any.

- Francesc Bonet optaria a la reelecció com a
alcalde de Santa Eulàlia. L’assemblea plenà-
ria de Poble Unit escollia Bonet per unani-
mitat. Tot semblava indicar que bona part
de l’actual equip de govern estaria als pri-
mers llocs de la candidatura.

- Sara Cortada, Emili Legaz i Elvira Mas nú-
meros 2, 3 i 4 de la candidatura de la CUP a
les municipals. La formació que encapçalava
Salva Fructuoso redactava el programa. 

- Rècord de recaptació del dinar solidari de
l’Institut. La trobada reunia prop de 200
persones i recollia 1.700 euros per a Càritas,
200 més que l’any passat.

- Ciutadans es presentava per primera vega-
da a unes municipals a Santa Eulàlia.
L’alcaldable seria la coordinadora local de la
formació taronja, Susana Barroso. Barroso
deia que calia un canvi a l’Ajuntament.

- El PSC concorreria a les eleccions munici-
pals amb la marca Candidatura de Progrés.
El regidor socialista Abraham Requena era
una de les veus d’aquesta nova proposta.

- La llúdriga seguia visitant el riu Tenes i al-
gun exemplar ja havia arribat al mar. El
Consorci del Besós Tordera presentava els
primers resultats del projecte de seguiment
del retorn de la llúdriga a les dues conques.

- Un grup amb 7 joves d’APINDEP comple-
tava el trekking de l’Everest, la primera ex-
pedició inclusiva al cim del món amb l’alpi-
nista Sergi Mingote.

- Esquerra s’imposava amb autoritat a les
eleccions al Congrés de Diputats. La forma-
ció republicana guanyava per primera vega-
da uns comicis generals i doblava la segona
força, Unides Podem, que s’havia endut la
victòria el 2015 i el 2016.

- ‘El fill de l’italià’, les publicacions sobre el
procés i els autors de Santa Eulàlia, eren els
llibres més venuts per Sant Jordi. La vetlla-
da literària omplia la Biblioteca.

- L’Infantil A del Club Esportiu s’imposava
per 5 gols a 1 contra el Sant Fost. Els verd-i-
negres dominaven la primera part i sumaven
els 3 punts.

2n Fòrum d'Educacio ́ Pep i Laia. Trekking d'Apindep a l'Everest.
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- El premini verd de l’Associació Bàsquet
Ronçana es proclamava campió de lliga a 3
partits d’acabar la temporada. Els joves del
club local es mantenien invencibles tota la
temporada.

Maig 2019

- Poble Unit es presentava a les eleccions
municipals amb la garantia de la feina feta
aquest mandat al govern de Santa Eulàlia.
La CUP donava a conèixer la candidatura pel
26 maig. La formació volia obrir la Font del
Rieral com a escola bressol de 0 a 3 anys.

- Rafa Tornabell i la seva dona començaven
el camí de Santiago en carro de cavalls. El
primer tram seria la remuntada del riu Ebre
des de Tortosa. Hi invertirien uns dos mesos
i 1.700 quilòmetres.

- El romancer Jaume Arnella rebia un sentit
homenatge de Santa Eulàlia en el sopar lite-
rari. Una auca cantava la trajectòria d’Arne-
lla en el món de la música popular catalana i
al poble.

- L’escriptor de Santa Margaria de Montbui,
Oriol Solà, guanyava el 10è certamen de
Relat Breu. El vencedor hi presentava un
diàleg imaginari entre Joan Brossa i el seu
metge de capçalera.

- Junts per Santa Eulàlia presentava 30 pro-
postes a les eleccions municipals del 26 de

maig. La candidatura de Verònica Mateos
apostava per l’habitatge de lloguer per a jo-
ves i per convertir l’Escola Bressol del Rieral
en centre de dia per a gent gran.

- L’Ajuntament acomiadava el mandat en
una sessió plàcida. El ple aprovava el catàleg
de masies i un conveni amb el futur cos de
protecció civil. Dia d’adéus a la política local.

- L’empresari Jaume Aragall s’asseuria a la
nova Cambra de Comerç de Barcelona. La
candidatura sobiranista ‘Eines de país’ arra-
sava als comicis i tindria majoria absoluta.

- Santa Eulàlia triaria el 26-M el proper
Ajuntament, l’onzè en democràcia. Set for-
macions s’hi presentaven, rècord fins ara al
municipi. Aquesta cita amb les urnes coinci-
diria amb les eleccions al Parlament Euro-
peu. 

- SER-CP i Contigo donaven a conèixer les
seves propostes per les municipals de diu-
menge. Abraham Requena demanava un go-
vern proper i Montse Arroyo, treballar pels
veïns.

- Es constituïa l’associació SER Foto. Una
mostra a La Fàbrica encetava el camí d’a-
questa entitat que agafava el relleu de
l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia.

- Poble Unit revalidava l’alcaldia amb una
majoria absoluta sense precedents. La for-
mació arrasava i governaria el nou Ajunta-
ment amb 9 regidors. Esquerra, que en per-

23Anuari 2019

Recompte de vots de les municipals del 26 de
maig.

Oriol Sola ̀, guanyador del 10è Certamen Literari
de Relat Breu.
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dia la meitat, tindria 2 representants, Ciuta-
dans entrava amb 1 i SER-CP mantenia el
que tenia. Junts per Santa Eulàlia quedava
fora de l’arc municipal per primera vegada
en 40 anys. La CUP i Contigo tampoc entra-
ven. La participació a les eleccions munici-
pals era del 63%.

- Santa Eulàlia votava per Carles Puigde-
mont i Oriol Junqueras a les eleccions euro-
pees. Junts per Catalunya i Esquerra Repu-
blicana s’imposaven amb claredat.

- El club d’escacs La Vall del Tenes es pro-
clamava Campió de Catalunya de primera
categoria provincial. El club local vencia al
Canet per 5 punts a 3 en els playoffs de la lli-
ga catalana.

- El primer equip del Club Esportiu acabava
una temporada marcada per les lesions i els
mals resultats amb el descens a 4a Catalana.
La pluja obligava a suspendre l’últim partit a
casa contra el Montornès Nord, que els ho-
mes de Raúl Rosua perdien per 0 a 1.

Juny 2019

- L’Institut La Vall del Tenes s’incorporaria a
la xarxa pública d’Ensenyament el primer
trimestre del 2020. La Generalitat aprovava
un decret que oficialitzava l’històric traspàs
de l’antiga Escola de 2n Ensenyament al go-
vern català.

- Tenia lloc la primera pràctica oficial del
nou cos de protecció civil. L’associació, for-
mada per voluntaris, podria començar a fun-
cionar de cara a la festa major.

- L’avellana ecològica de Can Burguès i la
cuina de proximitat La Mama participaven a
la 4a edició del Benvinguts a Pagès. L’activi-
tat descobria el territori.

- Unes 600 persones passaven pel Sarau de
Primavera més musical. El taller Sarandaca,
de Granollers, renovava les cares del Gerd i
la Maduixa, que ballaven a la 26a trobada de
Santa Eulàlia.

- El pla de trampeig de la vespa asiàtica cap-
turava 41 reines, en dos mesos i mig. Es trac-
tava d’un nou indici de la presència d’aques-
ta plaga al poble i al Vallès.

- El restaurant La Bimba, del Rieral, cele-
brava 25 anys amb un sopar per a 200 per-
sones. Santa Eulàlia Camina també es pre-
parava per començar a commemorar el seu
quart de segle.

- Francesc Bonet revalidava l’alcaldia, per
segon mandat. Tot i la majoria absoluta,
Poble Unit assegurava que apostaria per
mantenir la mà estesa i el consens amb l’o-
posició. El futur cartipàs municipal inclou-
ria una regidoria d’Habitatge, una de políti-
ques de gèneres, una de gent gran i dividiria
la d’Urbanisme en dues àrees.

24 Anuari 2019

Canal SET, informació en directe del 26-M.
Poble Unit celebrant la majoria absoluta obtin-
guda amb 9 regidors sobre 13 possibles.
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- La Mancomunitat preguntaria oficialment
a l’Audiència de Barcelona perquè no s’exe-
cutava l’ordre d’embargament sobre els béns
de l’exgerent Francesc Delgado. Tres anys i
mig després de la sentència, la Vall del Tenes
encara no havia recuperat el mig milió d’eu-
ros malversat

- Rècord anual de famílies compostaires. El
Consorci de Residus duia a terme un curs
d’autocompostatge domèstic que elevava a
45 les cases que enguany s’havien adherit a
aquesta pràctica.

- La recollida selectiva se situava en gairebé
el 90% en el primer mig any de reimplanta-
ció del porta a porta. La fracció resta conti-
nuava caient de forma demolidora i les da-
des de deixalleria augmentaven.

- L’Escola de persones adultes de la Vall del
Tenes tancava el primer curs amb èxit
acadèmic general. A partir de setembre, el
centre introduiria canvis per millorar els es-
tudis que ofereix.

- Molt públic a la rebuda de la flama del
Canigó, amb l’Ateneu Cingles de Bertí. El
programa s’alterava per la indisposició d’u-
na de les assistents.

- El sots 21 de l’Associació Bàsquet Ronçana
es proclama campió territorial de Barcelona.
Els verd i negres han jugat aquest cap de set-
mana la final a 4 que ha tingut lloc al pave-
lló poliesportiu i s’han fet amb el trofeu de la
competició.

- 3a edició del torneig Don Dino-Pony Toys.
El Club Esportiu Santa Eulàlia organitzava
aquesta competició que ha comptat amb la
participació de 13 clubs i gairebé 300 futbo-
listes. 

Juliol 2019

- Santa Eulàlia aprovava les retribucions del
nou govern. Es mantenia la dedicació exclu-
siva d’alcaldia, les 4 assignacions per as-
sistència a les juntes de govern i la novetat
eren 4 dedicacions parcials a un 23% de jor-
nada.

- L’episodi de calor del cap de setmana dei-
xava temperatures màximes de rècord.
Divendres, l’observatori de can Burguès re-
gistrava més de 42 graus, per primera vega-
da en 21 anys de seguiment de dades.

- L’Institut premiava 9 alumnes en la 4a edi-
ció de certamen David Seuma, de treballs de
recerca.

- La cantant vallesana Sandra Bautista ena-
morava al públic en la primera nit a la fres-
ca de la Biblioteca. Bautista hi portava el seu
primer disc La casa de les mil olors.

- El Parlament validava el decret de traspàs
de l’Institut La Vall del Tenes a la xarxa pu-
blica d’Ensenyament. Tanmateix, es licita-
ven les obres per a l’ampliació del centre do-
cent, amb un annex de quatre aules.

El porta a porta arribava al 90% de recollida
selectiva.Campanya de trampeig contra la vespa asia ̀tica.

25Anuari 2019
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- Els incendis dels Cingles de Bertí complien
25 anys. Testimonis d’aquells focs destaca-
ven el paper decisiu que van tenir els volun-
taris per apagar les flames.

- Nous Indrets estrenava l’Havanera ‘Vine a
Santa Eulàlia’, escrita pel romancer Jaume
Arnella. La Coral tancava temporada amb el
concert d’Estiu.

- Els Mossos d’Esquadra inspeccionaven un
bar del Rieral i aixecaven 4 actes per tinença
il·lícita de substàncies estupefaents a la ter-
rassa. L’operatiu policial identificava 17 per-
sones i detectava algunes deficiències a l’in-
terior de l’establiment.

- Santa Eulàlia tornava a treure a concurs la
reparació de la coberta de l’Escola Bressol
La Font del Rieral. La primera, al gener, ha-
via quedat deserta. El govern també anun-
ciava un procés participatiu per definir els
usos de l’edifici.

- Prop de 700 visitants passaven per la 10a
Fira del Tomàquet, que venia 1 tona de va-
rietats antigues recuperades. Xavier Sòria i
Marta Rossell guanyaven el 1r Concurs de
Cuina la Fira, que seguia de prop Carme
Ruscalleda.

- El Gerd i la Maduixa, els gegants de Santa
Eulàlia, actualitzaven la indumentària i pre-
sentaven els nous vestits a l’aplec de Sant
Simplici. Les gitanes estrenaven una entrada
conjunta 15 edicions després de recuperar la
dansa.

- La colla dels Vermells es proclamava cam-
piona de la 24a edició del Joc dels Colors, en
un final molt ajustat.

- La patinadora del Club Patí Santa Eulàlia,
Carla Méndez, es proclamava subcampiona
d’Espanya en categoria juvenil. Aquest re-
sultat li obria les portes de reviure la sensa-
ció de tornar a competir en un Campionat
d’Europa.

- Víctor Toro i Manel Camacho serien els
nous entrenadors del C.E Santa Eulàlia la
temporada 2019/20. Els dos ex-jugadors as-
sumien la banqueta d’un equip amateur per
primera vegada en la seva trajectòria espor-
tiva.

Setembre 2019

- El segon concurs per reparar la coberta de
l’Escola Bressol La Font també quedava de-
sert. L’Ajuntament obriria un procediment
negociat per intentar aconseguir adjudicatari
per a unes obres que el govern considera ne-
cessàries.

- Santa Eulàlia començava el curs escolar
amb 1.406 alumnes. L’Institut no parava de
créixer i arrencava amb 600 estudiants.

- Prop de 40 entitats participaven en un rei-
vindicatiu 11 de setembre, que es traslladava
a la Sala Muriel Casals per l’amenaça de plu-

26 Anuari 2019

El Vermells, campions del 24e ̀ Joc dels Colors.
Carme Ruscalleda, convidada d'excepció de la
10a Fira del Toma ̀quet.
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ja. SER-Candidatura de Progrés i Ciutadans
no assistien a l’acte.

- La primera trobada de Trens de Jardí reunia
4 maquetes. Prop de 400 aficionats passaven
per la Fàbrica durant el cap de setmana.

- El barri del Rieral s’organitzava per intentar
fer front als comportaments incívics d’un pe-
tit grup d’okupes del número 78 de la carrete-
ra de Barcelona. Els joves podrien estar darre-
re de l’onada de robatoris que estava patint el
comerç local i altres establiments.

- L’Ajuntament arrencava el procediment ne-
gociat per trobar una empresa per a la reha-
bilitació de l’Escola Bressol. Independents-
Esquerra demanava celeritat a les obres. 

- L’ANC de Santa Eulàlia reclamava una can-
didatura única dels partits independentistes
amb vistes a generals del 10 de novembre. La
proposta es vehiculava a través d’un manifest
que arribaria a la resta de territorials.

- Jaume Arnella rebia un dels premis Joan
Coromines 2019. El certamen destacava el
compromís de persones i entitats a favor de
la llengua i la cultura catalana.

- Gran temporada dels germans Dantí en ci-
clisme de muntanya. L’Oriol aconseguia
competir i treure bons resultats en una cate-
goria amb un gran nivell per part dels seus
companys. En Marc firmava una magnífica
temporada proclamant-se campió de Catalu-
nya en categoria benjamí.

- El primer equip del Santa Eulàlia sumava
els tres primers punts de la temporada des-
prés de superar al Corró d’Amunt amb un
marcador de 8 a 3. Dani Fernández i Aaron
García van marcaven per partida doble en
l’estrena de l’equip a 4a Catalana.

Octubre 2019

- La Mancomunitat demanava formalment a
la Generalitat l’inici del traspàs de l’Institut a
Ensenyament. L’alcaldessa de Lliçà de Vall,
Marta Bertran, era la nova presidenta de l’or-
ganisme que s’acabava de constituir. Francesc
Bonet ocupava la primera vicepresidència. 

- Una exposició fotogràfica commemorava el
segon aniversari del referèndum de l’1 d’oc-
tubre. La Sala Muriel Casals acollia un cen-
tenar de veïns.

- El Retro Car Club Ronçana reunia 150
vehicles antics a la 6a edició del Meeting, de-
dicada a Citroën. El Casal d’Avis celebrava
30 anys i necessitava col·laboradors.

- L’Ajuntament responia a la sentència de l’1
d’Octubre amb la convocatòria d’un ple extra-
ordinari. La sessió es feia l’endemà a la tarda
i s’hi debatia una moció de rebuig al text que
aquell matí havia fet públic el Tribunal Su-
prem. L’equip de govern també penjava dues
pancartes, al consistori i a la carretera.

27Anuari 2019

Sala Muriel Casals plena de gom a gom per la
Diada Nacional de Catalunya. Problemes d'incivisme al barri del Rieral.

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 27



- L’Audiència de Barcelona ordenava l’em-
bargament d’alguns béns de l’exgerent
Francesc Delgado. La decisió obria la porta a
que la Mancomunitat recuperés el mig milió
d’euros defraudats.

- Santa Eulàlia estudiava la instal·lació de
càmeres de seguretat al carrer davant l’ona-
da de robatoris que patia el Rieral. La Junta
Local de Seguretat es reunia 8 anys després. 

- Més de 120 ciclistes coneixien el patrimoni
fluvial del Tenes en la pedalada de les jorna-
des europees de Patrimoni. La sortida estal-
viava l’emissió de 175 quilos de CO2 a l’at-
mosfera.

- Santa Eulàlia rebutjava la sentència del
Tribunal Suprem contra els líders indepen-
dentistes catalans en un ple municipal con-
vocat d’urgència. L’Ajuntament aprovava
una moció amb la llum verda de Poble Unit i
d’Independents-Esquerra. SER-CP hi votava
en contra i Ciutadans no assistia a la sessió.

- Veïns de Santa Eulàlia, a la Marxa per la
Llibertat. La columna de Vic passava per la
Vall del Tenes. L’Ajuntament tancava durant
la vaga del 18 d’octubre, que es notava al
món educatiu. 

- Santa Eulàlia gravaria els habitatges buits
amb un recàrrec del 50% al rebut de l’IBI.
L’Ajuntament congelava les ordenances fis-
cals per 4t any consecutiu i fixava una boni-
ficació màxima de 300 euros per a les cases
que instal·lin plaques solars fotovoltaiques.

- L’ANC portava una cinquantena de veïns a
la Manifestació de Barcelona. Francesc
Bonet assistia a la recepció que la Generali-
tat organitzava amb ajuntaments que havien
aprovat la moció de rebuig a la sentència del
procés.

- Santa Eulàlia Camina celebrava 25 anys.
L’entitat havia fet prop de 250 sortides du-
rant aquest quart de segle i enguany prepa-
rava nous projectes de la mà del Projecte
Educa-tiu de Poble.

- Derrota del primer equip del Club Esportiu
per 1 a 2 al municipal d’Esports contra el
Palautordera. Els jugadors de Víctor Toro
només sumaven una victòria a les tres pri-
meres jornades del campionat de lliga.

- La 6a edició de la Motorada que organitza-
va el Moto Club Ronçana reunia gairebé 85
motos a la plaça 11 de Setembre. Una jorna-
da on les motos eren les autèntiques prota-
gonistes als carrers Santa Eulàlia.

300 dies de notícies Anuari 201928

Pedalada contra el canvi clima ̀tic. El ple rebutjava la sente ̀ncia del 'proce ́s'.
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Naixements
Període de l’11 de novembre de 2018 al 13 de novembre de 2019

Data Nom Data Nom

11/11/2018 Joel Nieto Morcillo
29/11/2018 Muhammad Wali Afzal Rashid
02/12/2018 Aran Calero Reyes
17/12/2018 Jan Garizuaín Iglesias
24/12/2018 Alexandra Sangrador Mballow
27/12/2018 Jan Gutiérrez Fontela
24/01/2019 Itzel González Fernández
28/01/2019 Bruna Fababú Manchón
30/01/2019 Vega Perera de la Rosa
01/02/2019 Unai Navarro Carmona
26/02/2019 Júlia Bassa Juan
28/02/2019 Carlos Jiménez Álvarez
01/03/2019 Martina Franco Luque
01/03/2019 Guim Rosés Martí
01/03/2019 Teo Rosés Martí
05/03/2019 Elna Jordà Amorós
07/03/2019 Logan Duran Manzano
10/03/2019 Valle Leal González
13/03/2019 Luka Montero Torres
17/03/2019 Ruth Valiente Camacho
22/03/2019 Nil Simón Pérez
02/04/2019 Marc Berlanga Delgado
16/04/2019 Marc Peirotén Márquez
26/04/2019 Ariadna Corbi Morales
29/04/2019 Genís Sánchez Carrión
16/05/2019 Aran Roig López

20/05/2019 Ria Cano Carreras
21/05/2019 Rocío Pereira Valero
25/05/2019 Ayla Rocío García Serra
27/05/2019 Nil Cardenal Garrido
30/05/2019 Valentín López Cáceres
09/06/2019 Eden Santiago Mosquera
12/06/2019 Mia Lloberas Riguillo
17/06/2019 Núria Cortés Caroz
27/06/2019 Irene Valero Navarro
28/06/2019 Axel Corominas Gual
04/07/2019 Ían Rodríguez Cabeza
20/07/2019 Lia Hernández Biete
21/07/2019 Eyrin Copete Ferrando
25/07/2019 Anna Torner Sánchez
25/07/2019 Maria Torner Sánchez
06/08/2019 Abraham Sigüenza Rendón
09/08/2019 Rafael Flores Rodríguez
22/08/2019 Nayra Ahayat Lorente
04/09/2019 Leo Mata Costas
06/10/2019 Julio Benitez Pérez
09/10/2019 Sara Kherchouch Riha
18/10/2019 Noah David Gámez García
22/10/2019 Unai Castro Fariña
25/10/2019 Luca Barrios Díaz
06/11/2019 Arlet Aymerich Durán

Població per Barris
A 13 de novembre de 2019

BARRI HABITANTS

El Bonaire 374
El Rieral 2.048
La Sagrera 1.440
Sant Cristòfol 1.351
La Serra 543
El Serrat 1.013
La Vall 737

TOTAL 7.506

Piràmide d’edats
A 13 de novembre de 2019

EDATS HOMES DONES TOTALS

000 - 009 378 355 733
010 - 019 475 454 929
020 - 029 349 339 688
030 - 039 500 507 1.007
040 - 049 724 662 1.386
050 - 059 535 524 1.059
060 - 069 373 377 750
070 - 079 273 281 554
080 - 089 136 200 336
090 - 099 19 43 62
100 - 109 0 2 2

TOTAL 3.762 3.744 7.506
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Casaments
Període del 6 d’octubre de 2018 al 6 de novembre de 2019

Data Nom

06/10/2018 Javier Martín Fauquet i Montserrat Bragulat Sevilla
10/10/2018 Manuel Ortiz Puertas i Maria Martín Paniagua
25/01/2019 Jaume Sarreta Torres i Eva Pozo Espinas
09/02/2019 Hector Enrique Hurtado Cabrera i Eva Maria Aspas Hevia
22/03/2019 Miguel Rodríguez Hidalgo i Malika Ghayat
06/04/2019 Isaac Saucedo Fernández i Ana Maria Montes Cabot
17/04/2019 Jorge Gómez Carreras i Catalina Ruiz Olona
20/04/2019 Alejandro Cañadilla Zuñiga i Elisabeth Carbonell Gil
23/04/2019 Daniel Famoso Corchuelo i Yesica Medina Sánchez
25/05/2019 Jaime Sebastián Torres Soto i Montserrat Díaz Romano
29/05/2019 Javier López Nicomedes i Siham Lounani 
07/06/2019 Jorge Jonathan Bescós Grima i Cristina Martín Sánchez
29/06/2019 Daniel Sola Correa i Jenifer Jara Caballero
29/06/2019 Sergi Ferrer Polo i Irina Pineda Franch
10/07/2019 Jordi Farras Anaya i Andrea Alvarez García
24/07/2019 Andreu Torner Marsal i Belén Sánchez Pulido
27/07/2019 David Domènech Vinagre i Susana Gómez Escobar
31/07/2019 Raúl Martín Garrido i Angeles Ortega González
06/11/2019 Ricardo Antonio Noriega Física i Mercedes Yagüe García

Defuncions
Període del 31 de novembre de 2018 a l’1 de novembre de 2019

Data Nom Data Nom

30/11/2018 Rosario Salvadó Alcubierre
30/11/2018 Marthe Guiraud Bassaler
31/11/2018 Lourdes Bassa Roca
06/12/2018 Fran. Javier Cebrián Martínez
09/12/2018 Jesús Perez Fernández
24/12/2018 Josefa Cubero Torres
26/12/2018 Maria Assumpció Mas Brunés
29/12/2018 Antonio Vivancos Martínez
11/01/2019 Ignacio Parra Durán
18/01/2019 M. Angeles Fernández Matos
22/01/2019 Montserrat Pagés Forcada
25/01/2019 Candelaria Cacho Hernández
05/02/2019 Rosalia Arriaga Elorriaga
14/02/2019 Encarnación Salinas García
18/02/2019 Antonio Domínguez Estirado
27/02/2019 Dolores Vila Lleonart
04/03/2019 Juliana Granados Amores
11/03/2019 Maria Teresa Vila Brillas
13/03/2019 Marcela Gili Corominas
17/03/2019 Juana Vidal Martínez
21/03/2019 Francisco Álvarez Fernández

23/03/2019 Concepción Deupí Iglesias
06/04/2019 Andrés Carreras Barbany
20/04/2019 Esteban Herráiz Iglesias
27/04/2019 Manel Cabot Padrós
01/05/2019 Pedro Juan Garrido López
06/06/2019 Rosario Costa Bello
12/07/2019 Adela Vives Cornellà
19/07/2019 Pilar Valls Barnils
28/07/2019 Antonia Torregrosa Aguarod
29/07/2019 Ascensión Rodríguez Ramos
06/08/2019 Jerónimo Granell Carbonell
29/08/2019 Josefa Migueiz Méndez
29/08/2019 Irene Álvarez Mata
19/09/2019 Ana Luque Mateo
22/09/2019 Juan Torres Castaño
18/10/2019 José Moreno Parra
22/10/2019 Carmen Comas Llussà
27/10/2019 Sebastià Bonet Poma
29/10/2019 José Montosa Mora
01/11/2019 Isidro Campmany Gutiérrez
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Institucions i serveis

Jutjat de Pau i Registre Civil
Jutge de Pau: Josep Solé Padrós
Agrupació núm. 47
Secretària: Josefina Tarazaga Carrasco
Telèfon: 93 844 86 50
Registre Civil:
Secretària: Verónica Mateos Vegas
Telèfon: 93 844 81 38

Des de l’Ajuntament ens demanen que expli-
quem el que ha passat en el Jutjat de Pau,
per poder-ho reflectir a les planes de l’Anua-
ri Local.

Doncs bé, com ja sabeu el Jutjat de pau està
dividit en dos blocs, un que és l’Agrupació de
secretaries nº47 i l’altre el Registre Civil.

En el primer, la feina ha estat com cada any,
notificacions i més notificacions, pocs actes
de conciliació i no massa cosa més. Sí que
hem tingut un petit canvi en el personal, ja
que la secretària ha tingut d’agafar una bai-
xa llarga per motius de salut i ara tenim un
nou secretari. A ell li volem dir que es trobi
bé amb tots nosaltres i a la Fina, que es re-
cuperi ben aviat.

El Registre Civil, distrets com sempre amb
els casaments, que no sé que passa però la
gent té moltes ganes de casar-se, naixements
i defuncions amb tota normalitat com ja és
habitual.

Una novetat a tenir en compte és que el
Jutjat de pau estava sense Jutge substitut
des que ho va deixar la Trinitat Folch, doncs
ara ja en tornem a tenir, en Josep Mª Vila
Villaret que s’acaba d’estrenar en el càrrec.
Li agraïm la seva voluntat en el servei i de-
sitjar-li que es trobi bé en la nova tasca.

Això és tot, 

Bones Festes de Nadal i venturós 2020.

Josep Solé Padrós, Jutge de Pau

31Anuari 2019

Josep Maria Vila, nou Jutge substitut, acom-
panyat de Verònica Mateos i Josep Solé.

Padró de vehicles
A 11 de novembre de 2019

Turismes 4.371
Autobús 1
Camions 758
Tractors 124
Remolcs i semiremolcs 142
Motocicletes i Ciclomotors 1.102

TOTAL 6.498 
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Parròquia
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores
MISSA: 
Diumenges i festius 11.30 hores i dimecres 19 h

La comunitat cristiana de Santa Eulàlia de
Ronçana és viva i vol ser testimoni dels va-
lors més humanitzadors enmig del nostre
poble, compartint-los amb tothom. 

A nivell formatiu, seguim acollint infants i
joves que a la catequesi es preparen per re-
bre la Primera Comunió (25 infants) i la
Confirmació (15 adolescents), educant en fe
i en valors. També oferint la proposta del
Casal Parroquial, on a la representació na-
dalenca de Pastorets o a d’altres representa-
cions puguin participar d’aquesta oferta for-
mativa, també des del lleure. Des del Casal
les representacions dels Pastorets ha esde-
vingut, des de fa anys, un clàssic del Nadal al
nostre poble. 

Als adults els adrecem catequesi i formació
Cristiana. Hi ha, actualment, tres grups de
catequesi d’adults. La novetat d’aquest curs,
en aquest nivell, ha estat la creació d’una
proposta de formació de cultura bíblica, amb
bona acollida. 

Per quart any, al mes de juliol es va oferir un
viatge. Enguany va ser un pelegrinatge a
Lourdes, però també a Tolosa de Llangue-
doc, amb la visita a alguns indrets de l’Occi-
tània. Convivència, art, cultura, història i na-

tura. L’èxit de participació i realització fa
que se’n promogui un altre viatge d’estiu per
al curs vinent; la previsió és fer una ruta
franciscana per Itàlia. 

La proposta espiritual de la parròquia es
concreta en la celebració de la Missa, dels di-
versos sagraments. A més el Romiatge del
setembre a Montserrat ofereix aquest aspec-
te però també és una oportunitat per a tro-
bar-nos i conviure de manera festiva amb les
altres parròquies veïnes amb les quals es
participa. Enguany, s’ha creat un grup que
promou una pregària bimensual per Catalu-
nya, per la pau i per la reconciliació, pensant
en el difícil moment social i polític que viu la
nostra societat. 

La nostra Càritas segueix treballant i oferint
ajuda solidària i acollida humana. No són
poques les famílies del nostre poble, veïns
nostres, que necessiten ajuda i suport.
Siguem conscients d’aquesta realitat. La co-
munitat cristiana demana de l’ajuda de tots,
en una tasca que ens ha de ser comuna per a
tots aquells que creiem en la justícia i en la
cultura de la solidaritat. 

Finalment, Mn. Pere Farriol, que fa trenta
anys fou rector de la nostra parròquia, i que,
actualment, jubilat, resideix a la nostra rec-
toria, ajudant Mn. Aaron i atenent el San-
tuari de Puiggraciós, va celebrar 50 anys
d’ordenació sacerdotal a l’abril. La comuni-
tat en va donar gràcies en una celebració
molt participada al mes de maig.

Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, 
rector de la parròquia
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Pregària per Catalunya i per la pau.Els pelegrins a Lourdes.
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Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes
Coordinador: David Santijas
Educadora Social: Elena Garcia
Telèfon: 649 63 01 34
C/e: info@ppd.cat
@PpdVallTenes
Web: www.parlemdedrogues.cat 

De nou, ens tornem a trobar a l’anuari de
Sta. Eulàlia de Ronçana, fent una repassada
de la nostra tasca al llarg de 2019.

Com sempre, en aquest repàs no poden fal-
tar les nostres xerrades tant a l’institut la
Vall del Tenes com a les classes de 6è de
primària de les dues escoles del municipi.

En aquestes accions fem prevenció i hi tre-
ballem totes les substàncies que estadística-
ment poden tenir al seu abast, però sobretot
potenciem els factors de protecció davant les
situacions de risc. Tot plegat, ens suposa un
volum molt important de la nostra tasca, no
només aquí a Sta. Eulàlia sinó a la resta de
municipis que conformen la Mancomunitat
de la Vall del Tenes.

Al llarg d’aquest 2019, hem tingut els resul-
tats de l’estudi que ens han fet sobre con-
sums de drogues i usos de pantalles a la Vall
del Tenes, i podem dir que, tot i que n’estem
molt satisfets, ja que estem per sota de la
mitjana catalana, seguirem treballant per fer
seguir augmentant aquesta diferència. Per
aquest motiu, i dintre de les línies de pre-

venció inespecífica general, estem treballant
conjuntament els 4 ajuntaments que formen
la Mancomunitat de la Vall del Tenes en pro-
jectes que van més enllà de les drogues en sí,
aspectes que afecten molt més a l’entorn i a
nivell social, ja que quan millor és i millor
funciona l’entorn de la persona, millorem
moltíssim els factors de protecció davant de
situacions de risc.

I com sempre, la nostra acció que té més vi-
sibilitat és el nostre estand de Festa Major,
on ens hi vau poder trobar dijous, divendres
i dissabte a la nit, però cada any som més co-
lla! L’any passat teníem al costat el Punt
Lila, i enguany hem comptat amb la presèn-
cia d’un altre estand, on s’estava fent un es-
tudi per part de les companyes llevadores de
l’ASSIR de Granollers, que feien proves vo-
luntàries en espais clau (és un estudi que es
va fer a d’altres municipis de Catalunya) per
a caracteritzar els i les joves amb risc d’in-
fecció per clamídia no diagnosticats.

Qualsevol consulta o dubte, ja sabeu com
contactar amb nosaltres.

Campanya “No te la juguis, tu tens la clau!”.Fulletons informatius sobre drogues.

Estand del PPD durant la Festa Major.
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Biblioteca Casa de Cultura
Joan Ruiz i Calonja
Equip: Belén Martínez, Olga Casanova, Marina
Alcojor i Joan Roquerias 
Mestre Joan Batlle, 6
Tel. 93 844 81 88
C/e: b.st.eulaliaron@diba.cat
Web: http://www.bibliotecadesantaeulaliade
roncana.cat/

Finalitzem l’any 2019 amb la satisfacció de
rebre una resposta positiva de la població
valorant aquest servei, compartint com els
han agradat, o no, els llibres llegits, desco-
brint autors, gèneres, noves lectures per a
totes les edats, recomanant-les, connectant-
se a internet, estudiant a la biblioteca, o par-
ticipant activament en les activitats que or-
ganitzem. 

Les biblioteques públiques de Catalunya ja
fa més de cent anys que compartim aquests
4 eixos bàsics i que continuen tenint sentit al
segle XXI:

• Servei de foment de l’hàbit i la competèn-
cia lectora des dels primers mesos de l’in-
fant.

• Servei d’accés universal a la informació, la
cultura i el coneixement. Ara comencem a
ser també un espai de generació de conei-
xement. 

• Suport a l’aprenentatge al llarg de la vida i
a la formació continuada.

• Espai de trobada i espai comunitari. Ser-
vei de proximitat.

A la biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana
treballem en aquestes línies. En foment de la
lectura, tenen molt bona acollida les activitats
de contacontes i narració oral per a públic in-
fantil, la presentació i recomanació de lectu-
res en les visites escolars o en les xerrades per
a joves i adults. Aquest curs hem portat a les
escoles un regal per l’alumne i les famílies que
farà descobrir petits tresors de contes i àl-
bums il·lustrats i segurament incentivarà el
gust per la lectura. Son unes “maletes viatge-
res” que contenen una tria de llibres i mate-
rials seleccionats curosament pel personal de
la sala infantil de la biblioteca. De moment sa-
bem és que estan agradant molt a les famílies
i els alumnes que ja les han tingut a casa.

Els clubs de lectura per a totes les edats, fi-
delitzen el públic lector en tertúlies al vol-
tant de vivències i aprenentatges a partir de
la literatura. Els especialistes i escriptors
que ens visiten amplien encara més la nostra
perspectiva i coneixement del món, de les
persones, de tot tipus de pensament. És el
camí que ens obre a la creativitat i també a la
convivència amb el diferent, amb altres rea-
litats que podem mirar sense temor i desco-
brir que ens poden enriquir.

Hem compartit tertúlia literària amb l’es-
criptora Maria Barbal, i amb altres de més
joves com la Tina Vallès o l’Alba Dalmau,
amb un futur literari que promet. El club de
lectura compta amb dues especialistes literà-
ries com la Ruth Galve i la Fina Dantí que en-
guany ens han parlat de Josep Maria de
Sagarra o, properament, de Teresa Pàmies.
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Club de lectura amb l’escriptora Maria Barbal. Actes Dia de la Dona 2019.
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Enguany ens ha visitat també la Fe Fernàn-
dez, llibretera de l’Espolsada de les Franque-
ses en una sessió de recomanacions de lectu-
res, propostes dures i delicioses, com la vida,
que va obrir moltes finestres al món, i a mol-
tes altres realitats. Va ser poc abans de va-
cances. A la biblioteca detectem que augmen-
ta el préstec de novel·la i el llibre divulgatiu
quan disposem de més temps lliure. 

Continuem impulsant el projecte d’acom-
panyament lector LECXIT, gràcies a la dedi-
cació generosa de moltes persones voluntà-
ries de Santa Eulàlia, la implicació de les fa-
mílies dels alumnes, de les escoles que en
fan seguiment i de l’equip municipal. Hem
engegat a l’octubre la cinquena temporada, i
han participat al llarg d’aquests anys prop de
50 voluntaris que han acompanyat més de
60 alumnes. N’estem molt orgullosos d’a-
quest projecte participatiu que vol potenciar
el gust per la lectura i la millora de l’apre-
nentatge dels alumnes.

El Certamen Literari de relat breu ha arribat
enguany als 10 anys. Ho ha fet amb un ho-
menatge a Joan Brossa que ha comptat amb
la participació de 33 obres, sota la proposta
“El pedestal són les sabates”. I l’altre con-
curs que organitza la biblioteca és el de
Punts de Llibre que novament ha estat un
èxit de participació: un total de 839 punts de
les 4 categories de totes les edats. El tema ha
estat “El Bosc”.

Com a servei divulgatiu i d’accés a la cultura
i el coneixement, destaquem el cicle de con-

certs de música clàssica Eulaliana que gau-
dim els mesos de febrer i març. A l’abril, la
vetllada de Sant Jordi va ser també celebra-
da, amb una posada en escena deliciosa i
molt participativa del llibre de poemes
“Passamaneria” de l’autora granollerina
Pruden Panadès. Celebrem també l’arribada
de l’estiu amb dos concerts a la fresca al jar-
dí de la biblioteca, que enguany han estat
protagonitzats per músics del Vallès com
Sandra Bautista i el grup Catfolkin. Al llarg
del mes de novembre ampliem la setmana
de la ciència a tot el mes. Hem programat ta-
llers de robòtica, exposicions de fotografia
3D, i una xerrada del tot necessària amb el
geògraf i naturalista Martí Boada que ens
parla del canvi climàtic global i les seves ma-
nifestacions al nostre entorn més proper.

Per finalitzar hem resumit en sis dades el
servei de la biblioteca de Santa Eulàlia al
llarg del 2019.

• Mitjana de 147 visites diàries.
• Préstec mensual mitjà de 1.550 docu-

ments.
• Total acumulat de 3.190 usuaris amb car-

net de la Xarxa de Biblioteques.
• Un fons documental de més de 26.000

documents, i subscripció a 87 revistes i
diaris.

• 37 visites escolars amb un total de 873
alumnes des d’Escola Bressol a 4t ESO.

• Programació anual de prop de 200 ses-
sions d’activitats per a totes edats i parti-
cipació mitjana de 25 persones per sessió. 
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Hora Menuda a la Sala Infantil.
Vetllada al jardi ́ de la biblioteca amb el grup
Catfolkin.
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La Fàbrica
Dinamitzadora: Núria Padró
Telèfon La Fàbrica: 93 844 86 59

C/e: cclafabrica@gmail.com

Aquest 2019 la Fàbrica ha complert 20 anys
i podem resumir-lo com un any realment ac-
tiu. A la Fàbrica s’hi han dut a terme 201 ac-
tes pels quals han passat unes 33.130 perso-
nes (10.000 més que el 2018!) i s’hi ha fet
més de 700 reunions d’ entitats i associa-
cions del municipi (300 més que l’any pas-
sat!)

Gener
Rebuda dels Reis Mags.
Espectacle Familiar: La Bella i la Bèstia.
Fluor Party.
6a Festa de l’Acordió.
Ball de Saló amb el Duet Zenit.
Lliga Catalana d’escacs.
Assemblea General del Casal d’Avis.

Febrer
Assemblea de la Coral.
Calçotada.
Sopar de la Revista Ronçana.
Espectacle Familiar: Contes de Gel.
Festa dels Tres Tombs.
Trobada Mòduls: exhibició maquetes de tren.
Campanya Donació de Sang.
Ball de Saló amb Pep i Mª José.
Lliga Catalana d’Escacs.

Març
Carnestoltes.
Ball de la Roda.
Dia de la Dona: Posa’t en forma per a tothom.
Espectacle Familiar: Oiaraki, el castell dels

ocells.
Motorada.
Assemblea dels Caçadors.
Dia Solidari.
Jornada Feminista.
Fòrum Educació.
Ball de Saló amb Ària.

Abril
Dinar solidari.
X Fira Lliga’t a la Terra.
Espectacle Familiar: La Botigueta.
Sant Jordi Institut Vall del Tenes.
Sant Jordi Casal d’Avis.
Ball de Saló amb Styllete.
Eleccions Generals.
Dia de la Dansa (trackdance).

Maig
Sopar Literari: Homenatge a Jaume Arnella.
Santaka Party.
Espectacle Familiar: Desperta Bruixeta.
Ballada de Swing.
Concert Aspriu.
Eleccions Municipals.
Trobada de Gegants.

Juny
Concert d’Estiu Da Capo.
Teatre alumnes de 6è de l’Escola Ronçana.
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La sala Muriel Casals,
centre de votacio ́ de les
eleccions municipals 2019.
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Campanya Donació de Sang.
Cloenda curs: Slow Read.
Bany de Gong.
Sant Joan Casal d’Avis.

Juliol
Xerrada Blangoua.
TNT: Blanc.
Prova Colors.
Concurs de pintura ràpida a l’oli.
Torneig Popular de Ping Pong.
X Fira del Tomàquet.
Dinar Festa Major de la Gent Gran.

Setembre
Maquetes de Jardí: Trens en miniatura.
Assemblea Ateneu Cingles de Bertí.
Xlll Obert Escacs.
Ball de Saló amb Choffers.

Octubre
30è Aniversari del Casal d’Avis.
Ni oblit ni perdó.
Espectacle Familiar: El Llop i les Set Cabretes.
Campanya de Donació de Sang.
Cançons de Taberna.
Ball de Saló amb Ostres Ostres.

Novembre
Festa del Pagès: matança del porc.
Cançons de Taberna.
Espectacle Familiar: Marina i el somni

de volar.
Eleccions Generals.
Pel·lícula: Èxode, de la batalla a la frontera.

15a Assemblea jove.
Concert de Santa Cecília de l’EMVT.
V Premis Tardor.
Assemblea Retro Car Club Ronçana.
Ball de Saló amb Xarop de Nit.

Desembre
Escudellada Popular per la Marató de TV3.
Cançons de Taberna.
Concert EMVT.
Cantata Escola Ronçana.
Festa de Nadal de l’IES Vall Tenes.
Pre-Nadal Casal Avis.
Quinto de Nadal.

Pel què fa als cursos i tallers, aquest setem-
bre hem començat de nou l’activitat: 

6 grups d’anglès amb un total de 50 alumnes.
7 grups de Ball amb 135 alumnes.
1 grup de català amb 12 alumnes.
8 grups de Manualitats diverses amb 62

alumnes.
3 grups de guitarra amb 17 alumnes.
3 grups de ioga amb 77 alumnes
1 grup de tai txí amb 15 alumnes.

Pel què fa als cursos trimestrals volem des-
tacar de nou l’èxit del curs “Els Secrets de
l’Art” que ha realitzat la historiadora Rosa
Ribas i el taller per millorar el sòl pelvià.

Pel què fa a millores, cal destacar la compra
de 100 cadires més per poder cobrir tots els
actes que es fan a la Fàbrica i la compra d’un
projector i una pantalla retro-projectada.
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Parades a la 10a Fira del Toma ̀quet. Matança del porc durant la 7a Festa del Pages̀.

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 37



Institucions i serveis

Servei de Joventut/La Taka
Punt Jove
Regidor de Joventut: Pol Guerra Imedio
Tècnic de Joventut: Oriol Puig Martínez
Dinamitzador juvenil: David Vicente Pareja
Telèfon: 93 844 91 66.
Adreça: Plaça de l’Ajuntament nº 2, baixos
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Web: www.lataka.cat 
Correu-e: info@lataka.cat 
Xarxes: 
instagram @santakajove 
facebook.com/lataka.jove.5
youtube.com/user/SANTAKAJOVE

Aquest 2019 s’ha dut a terme la 14a edició
del procés de pressupostos participatius
“JOVE, PARTICIPA A SANTA EULÀLIA!”,
que es va iniciar el passat 17 de novembre de
2018, amb l’Assemblea Jove 2019. Durant
aquest 2019 també hem realitzat diferents
accions en els àmbits acadèmic, laboral, de
mobilitat i de salut, i hem treballat en dife-
rents accions de la Regidoria de Festes, com
la Cavalcada de Reis, la Rua de Carnestoltes
i la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana.

Pressupostos participatius 2019

En aquesta catorzena edició del procés de
participació, 120 joves d’entre 14 i 30 anys
de Santa Eulàlia han decidit com gastar els
15.000€ de la partida d’activitats juvenils
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. En total
s’han proposat 26 accions diferents, de les
quals se n’han portat 22 a votació i 19 han
estat escollides a l’Assemblea Jove. Pel que
fa a la participació, 48 joves s’han responsa-
bilitzat de liderar les accions, més de 100
han participat activament de l’organització i
més de 3.200 persones han assistit com a
públic a les accions sorgides de l’Assemblea
Jove 2019.

De les 19 activitats escollides, finalment se
n’han realitzat 18. Les accions innovadores,
que fins ara mai s’havien fet a Santa Eulàlia
a través dels pressupostos participatius de
joventut han estat el TORNEIG DE FUTBOL
BOMBOLLA i el 3x3 DE BÀSQUET organit-
zats per alumnes de 4t d’ESO; el FEMMART
(jornades de feminisme i art organitzades
per l’Esplai), l’ESPAI DE JOCS, el PÍKNIC
ELECTRÒNIC que va ser proposat per la
nova entitat de joves “La Totxana”, i la SAN-
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Holy Party de Festa Major.
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TAKA URBAN FEST, jornada de cultura ur-
bana. 

També cal destacar la SANTAKA ZOMBIE,
que ha tornat a ser proposada i ha estat
l’activitat més votada a l’Assemblea, així
com l’AULA D’ESTUDI EN ÈPOCA D’EXA-
MENS, i la FESTA JOVE DE CARNESTOL-
TES, recuperades després d’alguns anys
d’absència. D’altra banda, la PROVA DE
LA COPA CATALANA DE MINI-DH, que ja
s’havia organitzat el 2018 sense rebre el su-
port de l’Assemblea Jove, enguany ha estat
de nou aprovada.

Com cada any, s’ha permès que els alumnes
de 4t d’ESO de l’Institut la Vall del Tenes
s’organitzessin per proposar activitats a
l’Assemblea i obtenir beneficis amb les acti-
vitats escollides per tal d’abaratir els costos
del viatge de final curs. A part de les dues ac-
cions esmentades anteriorment, aquest
2019 han tornat a organitzar amb gran èxit
la SANTAKA PARTY i la FLÚOR PARTY, ai-
xí com el TORNEIG DE FUTBOL 7 que ha
aconseguit agrupar un total de 20 equips.

També a través dels pressupostos participa-
tius, els joves de l’entitat La Timba han or-

ganitzat el SARAU DE PRIMAVERA, men-
tre que els de la nova entitat de La Totxana
s’han estrenat amb una NIT DE DJ’s.

La resta d’accions que s’han tirat endavant
han estat clàssics com l’ESQUIADA JOVE, el
BUS NIT PER FESTA MAJOR DE GRANO-
LLERS i la HOLI PARTY.

Punt d’informació i assessories
joves

Aquest 2019 hem realitzat dues interven-
cions d’orientació acadèmica en cada una de
les aules de 4t d’ESO de l’Institut la Vall del
Tenes. També hem ofert orientació acadèmi-
ca individualitzada al Punt Jove La Taka o a
l’institut a un total de vint-i-sis joves. Pel
que fa a l’Assessoria Laboral que es realitza
cada quinze dies a La Taka, aquest any s’han
atès un total de trenta-quatre consultes.

Com cada any, hem donat suport al tècnic
del Programa de Prevenció de Drogues de la
Vall del Tenes, que ha muntat la paradeta
del PPD durant les tres nits de Festa Major,
un any més acompanyada de la carpa del
Punt Lila.
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Assemblea Jove pels pressupostos del 2020.
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Comissió de Festes
Responsable: Manel Imedio
Telèfon: 93 844 80 25
C/e: imediobm@ser.cat
Web: www.ser.cat

Poc queda ja d’aquest 2019. Estem a tocar
d’un nou any. I no només això, estem a punt
d’iniciar una nova dècada que de ben segur
ens espera plena d’alegries i festes per viure
amb un somriure a la cara, com el d’aquell
nen que, ara no fa un any, esperava l’arriba-
da dels Reis d’Orient en una nit màgica per
petits i grans. Nit on la il·lusió s’omple dins
nostre i les nostres llars, esperant que la mà-
gia de Melcior, Gaspar i Baltasar ens porti
tot allò que desitgem. 

Quina nit, quins nervis, ja estan venint... és
tot a punt? Sí! I els patges? Ah, també! Les
carrosses, els caramels, els diables, la músi-
ca, les persones voluntàries... Tots llestos.
Quina cavalcada! Arribem a La Fàbrica i...
quina cua! Quants infants a punt per donar
la carta i demanar, a l’últim minut, les jogui-
nes que tant desitgen. Ha estat fantàstic: xo-
colata, melindros... quina feinada ha fet la
comissió de festes amb tots els voluntaris, la
brigada, la policia local i les entitats... Tot un
èxit que entre tots hem aconseguit conjunta-
ment. Un any més, una festa d’unió i espe-
rança. Quina sort tenim que mai falta un

amic que et demani com col·laborar: ses ma-
jestats, els patges, la música en viu, la segu-
retat... i sobretot, un objectiu clar: vetllar
perquè sigui la nit en la que els infants siguin
els protagonistes.

De la xocolata i el carbó, ja ensumem l’olo-
reta a ceba... sí, ja tenim aquí la calçotada.
Som al febrer i hem tornat a aplegar un
munt de gent col·laboradora per fer una bo-
na trobada i un dinar espectacular. Més de
tres-centes persones compartint taula a la
sala Muriel Casals. Uns calçots boníssims i
una bona botifarra amb mongetes d’escàn-
dol! Tots productes de proximitat, acompa-
nyats d’un ingredient indispensable: la ger-
manor que pertoca a una tradició tan nos-
trada.

Però ja sona la música i les ganes de gresca.
Sí, ja sabeu què volem dir, oi? És clar, el
Carnestoltes. Una altra data en la qual la fes-
ta és sinònim d’alegria i color. En la qual les
colles del Joc de Colors, les entitats i els
veïns i veïnes del poble omplen de llum una
desfilada amb unes carrosses i disfresses es-
pectaculars, fent una rua cada any millor on
s’hi veuen les ganes de guanyar i sobretot de
passar-ho molt bé.

Comença a pujar la temperatura i ja estem
pensant en Festa Major, però no podem
oblidar que un grup de persones porten fent
feina des de fa mesos. Com diu la cançó

El rei Carnestoltes, durant l'entrega de premis.Entrega de la clau ma ̀gica als Reis Mags.
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“quan arriba la calor, a Santa Eulàlia és
Festa Major”. Sí, és la Comissió de Colors
que, amb els Cocos al capdavant, els caps de
colla i els tècnics de la regidoria de festes do-
nen forma a tot allò que després, amb els vo-
luntaris i totes les colles de colors, fan possi-
ble que el poble sigui una culminació de co-
ses i sentiments, germanor i participació. Un
punt de trobada amb aquells que no ens
veiem durant l’any i que ens retrobem en
una prova, al Xafarranxo, al ball o menjant i
bevent. 

El llistó cada any està més alt i des de la set-
mana prèvia amb l’aplec de Sant Simple, la
festa a La Timba, les primeres proves del Joc
de Colors i el tobogan aquàtic comencem a
escalfar motors. Arribat el dijous, tret de
sortida després de la milla i el pregó, que
aquest any ha esta magnífic gràcies als joves
d’Apindep. Sona la música amb el nostre
himne de Festa Major i la plaça de l’Ajunta-
ment s’omple de colors. És l’inici de quatres
dies de riure, jugar, córrer, fer-se petons i
abraçades, suar, ballar... La botifarrada po-
pular que no falti! Tampoc el trenet, el ball,
els espectacles i proves i més proves on les
colles ho donen tot de manera incansable
per merèixer guanyar i poder aconseguir la
placa amb el nom del color vencedor. Aquest
any hem de felicitar els Vermells! I també
donar l’enhorabona a totes les colles per l’es-
forç i la dedicació.

Gaudim de tots els espectacles i concerts que
ens acompanyen perquè aquesta festa sigui
inoblidable. Sense tenir en compte si plou o
fa sol, sempre som capaços de donar-ho tot
perquè ni la pluja ens pugui aixafar la festa.
És molta la feina realitzada per moltes per-
sones; l’únic propòsit és que la festa sigui
un èxit, i any darrere any s’aconsegueix. Som
un poble exemplar i és gràcies a tothom qui
col·labora: des de treballadors de l’Ajunta-
ment (tècnics, brigada, policia local, La
Taka, equip de govern...) com els col·labora-
dors i treballadors externs: Cocos, colles,
Protecció Civil, Canal SET, el punt lila, el
programa de prevenció de drogues, equips
de seguretat, equipament de so, Colla de
Diables, entitats, comerços, grups de músi-
ca, espectacles infantils, orquestres, cobles,
barraques, patrocinadors... Un sense fi! 

Ja veieu, és molta la feina, però sense cadas-
cú de vosaltres no tindria cap sentit. Perquè
ets tu i la teva participació el que fa que tot
això no s’aturi i puguem seguir gaudint de la
festa. No parem, amb l’agenda plena durant
tot l’any, amb fires, concerts, teatre, música,
esport... 

Des de la regidoria i la comissió de festes us
donem les gràcies tant als qui col·laboreu
com als qui participeu. I us animem a fer
propostes i formar part, si voleu, de tot això.
Sou més que benvinguts.

El prego ́, tret de sortida de la Festa Major.Preparacio ́ dels calçots durant la 27a
Calçotada Popular.
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Escola Bressol Municipal l’Alzina

Responsable: Cristina Vico
Secretària: Loli Eleno
Tel.: 93 844 83 16
C/e: eei_alzina@xtec.com

L’Escola Bressol Municipal l’Alzina, aquest
curs 2019-2020, comença amb molta força i
il·lusió amb projectes engegats del curs pas-
sat que ens han fet créixer en tots els àmbits
i d’altres de nous que ompliran els nostres
dies a l’escola de màgia.

Estem convençudes que amb el projecte
APINDEP continuarem vivint experiències
inolvidables plenes d’entusiasme, energia
positiva i vitalitat tant pels joves com per la
comunitat educativa del nostres centre. 

Amb ells hem construït el nostre petit gran
hort que, a més de fruits, ens ha omplert els
cors de joia.

La solidaritat ha estat el nostre gran repte
i gràcies a la col·laboració de les mestres i fa-
mílies de l’Alzina el desembre passat, a les
portes del Nadal, vam fer un concert solida-
ri al Casal Parroquial, on vam recaptar mol-
tíssimes joguines per els infants amb risc so-
cial del nostre municipi.

El 21 de març, en motiu del Dia Internacio-
nal de la Síndrome de Down, la nostra esco-
la, recolzada per tot l’equip de mestres i fa-
mílies, vam participar en l’operació mit-
jons amb el lema: TOTS SOM DIFE-
RENTS PERÒ IGUALS.

Aquest curs hem passat tot un dia a la Gran-
ja Can Montcau. Allà hem viscut mil aventu-
res tot passejant per la granja i veient els
animals que hi viuen, però el que més ens ha
agradat ha estat el viatge en autocar i dinar
amb la carmanyola!

Institucions i serveis42 Anuari 2019
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Aquest nou curs també seguirem visitant els
avis i àvies de la Residència La Vall. Aquest
projecte engegat el segon trimestre del curs
passat ens ha enriquit d’una manera excep-
cional, l’afecte que sentim els uns pels altres
fa que els dimarts siguin especials.

Però no només hem anat a visitar els avis a
la Residència, avis de l’escola també han vin-
gut a passar una estona amb nosaltres expli-
cant-nos contes.

I alguns pares ens han ensenyat a fer de cui-
ners!

I també vam fer de policies...

Aquest any engegem un nou projecte amb la
Biblioteca: “La Maleta Viatgera”

Els més menuts dels poble podran empor-
tar-se una engruneta de la Biblioteca a casa i
així poder endinsar-se en la màgia dels con-
tes en família.

Continuem també amb la nostra tasca edu-
cativa fent del joc l’essència de la vida, amb
projectes, l’objectiu dels quals és EL BE-
NESTAR DELS INFANTS, DE LES SEVES
FAMÍLIES I DE TOTS/ES ELS PROFES-
SIONALS QUE EN FORMEN PART.

Intentem que l’infant se senti feliç mitjan-
çant la interacció amb l’adult i amb el joc
com a eina d’aprenentatge, fent sempre un
acompanyament respectuós que permeti
que cada nen/nena pugui SER ÚNIC.
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Alumnes de Batxillerat participant a la troba-
da MUNOB de Bucarest.

Alumnes de 1r d’ESO en la primera visita al
Parc de les Olors.

Institut La Vall del Tenes
Director: Aleix Buch
Telèfon: 93 844 82 25
C/e: secretaria@iesvalltenes.cat
Web: www.iesvalltenes.cat

L’Institut La Vall del Tenes 
durant l'any 2019

Com és habitual, fem un petit recull d’algunes
de les activitats desenvolupades a l’Institut
durant l’any 2019. Poc abans d’acabar de fer
el redactat es va produir una notícia ben tris-
ta, la mort d’en Noaman, alumne de 2n d’ESO
que des de l’any passat estava lluitant contra
una malaltia ben cruel. Fem arribar el nostre
condol a tota la seva família i amics.

• Esmorzars saludables: El pla d’acció tutorial
del centre inclou moltes activitats diferents.
Una d’elles, pels alumnes de 1r d’ESO, és un
taller titulat “Esmorzar complet i saludable”.
Amb aquesta activitat es vol promoure que
tots els alumnes comencin el dia amb una ali-
mentació ben adequada.

• MUN a Bucarest: Enguany, per primer cop
des de que l’Institut participa en trobades de
simulacions d’assemblees generals de les
Nacions Unides, s’hi van apuntar un nombre
d’alumnes prou elevat per fer-ne dos grups.
Un d’ells, com és habitual, va viatjar el mes
d’octubre a Sindelfingen (Alemanya), mentre
que l’altre ho va fer el mes de maig a Bucarest,
la capital de Romania.

• Estades internacionals: Seguint amb la lí-
nia de potenciar l’estudi de les llengües es-
trangeres, durant aquest any 2019 hem tin-
gut a l’institut dos alumnes del Quebec i una
alumna de Lió, que han vingut per realitzar
una experiència internacional i millorar el
seu nivell de castellà. A partir del mes de ge-
ner del proper any tres alumnes catalans viat-
jaran per fer la segona part dels intercanvis.

• Nou edifici: El curs 2019-20 va començar
amb 613 alumnes, un increment notable te-
nint en compte la capacitat del centre.
Aquest augment es deu a unes promocions
d’alumnes més nombroses, i farà que durant
els propers cursos el centre hagi de reorga-
nitzar els espais disponibles. Provisional-
ment s’han adequat sales de reunions i la bi-
blioteca com a aules ordinàries. Al mateix
temps, s’ha iniciat la redacció del projecte
per la construcció d’un nou edifici amb 4 au-
les grans i dues petites, que s’espera estigui
a punt per a finals del curs 2019-20. L’edifici
es finança amb els recursos de la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes, amb el compromís
del Departament d’Educació de compensar
la despesa durant els propers anys.

• Parc de les Olors: Una activitat iniciada el
2019 és un projecte d’aprenentatge-servei
amb el Parc de les Olors situat a Santa Eulà-
lia. Amb aquesta activitat els alumnes de 1r
d’ESO realitzaran tres visites anuals a les se-
ves instal·lacions per treballar continguts ge-
ogràfics, climàtics i agrícoles, tot combinant
l’aprenentatge amb el treball in situ.

Us desitgem un bon Nadal i un molt bon any
2020!
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Escola Ronçana
Cap d’estudis: Sònia Paje
Telèfon: 93 844 81 85
C/e: spaje@.xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escolaroncana

En els darrers cursos a l’escola s’han realit-
zat diferents obres i actuacions que han mi-
llorat la qualitat i la imatge del centre.

Des de l’Ajuntament s’han dut a terme di-
verses accions com les obres del carrer del
Forn per ampliar la vorera i fer la calçada
nova així com les actuacions per renovar la
imatge del bosc del costat de l’escola.

El problema principal de la zona és que era
un sòl molt erosionat, on, en dies de pluja, la
sorra s’acumulava a les voreres i ocupava
part del carrer Forn. A més a més, l’arbrat
també se’n ressentia, fent que pins i alzines
tinguessin falta d’aigua i aire. Amb les actua-
cions fetes s’han solucionat aquests proble-
mes.

Al mateix temps també s’ha invertit en la re-
forma de la secretaria i en el canvi d’ubicació
de l’equip directiu a una sala més àmplia
despatx de direcció creant més amplitud i
lluminositat.

D’altra banda l’AMPA de l’escola ha invertit
en la reforma del pati d’Educació Infantil. La
intenció és crear zones d’esbarjo més educa-
tives amb propostes de joc més diversifica-
des que generen menys conflictes i més
aprenentatge.

Tanmateix en aquest curs hem proposat no-
ves activitats per acostar les famílies a l’es-
cola i a la vegada col·laborar amb actes soli-
daris com la Xocolatada solidària de Sant
Joan de Déu per ajudar amb la recollida de
diners pel tractament del càncer infantil. Es
van recaptar 1.666€. Va ser un èxit.

A nivell pedagògic hem iniciat a Primària la
metodologia AICLE on s’utilitza l’anglès per
a l’ensenyament aprenentatge de matèries
diferents de la mateixa llengua en qüestió.
Als contextos escolars existeix un major èxit
en l’aprenentatge de les llengües estrangeres
quan es fan servir aquestes llengües per en-
senyar matèries comunes.

A l’escola es treballa metodologia AICLE a
les àrees de competència digital, de l’àrea ar-
tística de música i plàstica. Els beneficis de
l’AICLE són nombrosos, però el més impor-
tant és que incrementa notablement el nom-
bre d’hores d’exposició a la llengua estrange-
ra.

Institucions i serveis 45Anuari 2019

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 45



P4 A Laura Portell i Patrícia Gallifa.P3 Mònica Estor i Fatima Ben Hamman.

Grups de nens i nenes de tots els nivells, a final de curs, pel juny de 2019
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P5 A Ada Margenat. P5 B Marianna Montañá i Cristina Blanch.

2n A Glòria Vicente i Laura Biel.1r Judit Ponsieras i Marçal Roig.

2n B Montse Martín i Núria Dantí. 3r Margarida Bonet i Marçal Roig
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4t A Judith Pérez i Yolanda González. 4t B Concep Bernadas i Sete Salguero.

5è A Joana Vital i Merche Díaz.

6è A Vero Duarte i Anna Agudo.6è B Maite Marín i Ángeles González.

5è B Gal.la Castells i Yolanda González.

5è C Sandra Cárdenas i Laura Biel.
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Escola La Sagrera
Directora: Teresa Valls
Telèfon: 93 844 92 75
C/e: a8065238@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/

En aquest 2019 l’escola La Sagrera hem re-
but el reconeixement de projecte d’in-
novació pedagògica. El Departament
d’Educació ha destacat les diverses iniciati-
ves del centre que tenen com a objectiu la
millora educativa. Valora que despertin en
els infants el gust per aprendre, experimen-
tar, construir i esdevenir l’epicentre de la se-
va educació. El projecte d’innovació de l’es-
cola aprofita el nostre entorn com a eix ver-
tebrador dels aprenentatges.

A l’etapa d’infantil destaquen els ambients.
Els Ambients són uns espais d’aprenentatge
i de relació on a partir de diferents propostes
de joc els infants, en grups reduïts i de dife-
rents edats, poden actuar, observar, experi-
mentar, construir, inventar, compartir, rela-
cionar-se, interactuar amb els altres i sentir
noves sensacions. 

A Primària comencem amb el Projecte l’hort
de can Naps on, al llarg del curs i segons el
moment de l’any, anem a Can Mataporcs a
comprar planter, el plantem, sembrem lla-
vors, en tenim cura i, finalment, recollim la
collita. Les famílies poden comprar els pro-
ductes de l’hort i els mateixos alumnes s’en-

carreguen de cobrar i tornar els canvis. El
treball de pagès es combina amb un enriqui-
ment de les matemàtiques. 

També tenim el projecte revivim on ens
encarreguem d’enjardinar zones de l’escola.
Les plantes que ens proporciona Vivers
Ernest són plantes que ja no poden vendre’s
perquè estan una mica malmeses o amb les
flors pansides. Nosaltres els donem una se-
gona vida, aprenem a tenir-ne cura i guan-
yem un racó bonic a l’escola.

El projecte bassa ens permet fer un estudi
de la qualitat de l’aigua i dels invertebrats
que hi habiten. Durant l’any els alumnes

Institucions i serveis48 Anuari 2019
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P3A Mireia Simon i Mo ̀nica Estor. P3B Sandra Denuc i Queralt Moratona.

P4A Melania Fernández i Yasmina Gomis.
P4B Eva de Sande, Meritxell Fa ̀bregas i
Mariana.

prenen mostres d’aigua, l’analitzen, obser-
ven les bestioles a l’aula viva... A més a més
millorem la diversitat de l’entorn construint
caixes nius i menjadores d’ocells. Fem un
treball de ciències vivencial i experimental. 

Tot això combinat amb sortides per l’en-
torn per conèixer diferents entitats i equi-
paments del poble, oficis, paisatges, masies
i tot el patrimoni que ens ofereix Santa
Eulàlia. 

Grups de nens i nenes de tots els nivells, a final de curs, pel juny de 2019
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P5B Si ́lvia Albareda i Anna Vela.

1r B Montse Marti ́ i Laia Cladellas.

2nB Sandra Salvatierra i Xesca Cisa.

3rB Vanessa Bofill i Cristina Pedra.

P5A Maria Morales i Mònica Estor.

1r A Betsi Vila i Pere Carreras.

2nA Nuŕia Sanchez i Eva Goḿez.

3rA Montse Ribas i Maria Rosa Serradell.
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5è A- Laura Franco i Alba Pare ́.

5e ̀ B Carol Bosque i Nu ́ria Danti ́.

6èA Briseida de la Flor i Jordi Espinosa. 6èB Jordi Granell i Carmen Bueno.

4t A Sergio Rami ́rez i Adria ̀ Guerrero.

4tB Elvira Mas i Teresa Valls.

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 51



Entitats52 Anuari 2019

AMPA Institut La Vall del
Tenes
President o responsable: Montserrat Nobile
Telèfon/s de contacte:  696.95.49.21
C/e: ampaies.vt@gmail.com

Des de 2017 a tota màquina!!!

L’AMPA de l’Institut Vall del Tenes té com a
objectiu general donar suport a la tasca pe-
dagògica del Centre, participant a nivell
econòmic, material humà. Durant aquest úl-
tim any hem fet moltes accions. Us n’ano-
menem algunes:

1ª.Vam aprovar al maig del 2018 la reforma
dels estatuts de l’entitat; els que hi havien
eren de l’any 1984.

2ª.Vam fer un procés participatiu amb els
alumnes per renovar el Logo de l’Ampa.

Aquí teniu el més votat:

3ª.Donat que l‘Institut ja és Escola Verda,
ens vam encarregar d’adquirir gots reutilit-
zables per les festes i altres esdeveniments,
amb el nou logo.

4ª. Cada any proporcionem les carpetes pels
alumnes així com els bock&rolls (un embo-
call reutilitzable per embolicar l’esmorzar i
reduir residus).

5ª. Al curs 2015-2016, l’AMPA vam instau-
rar els Premis TR “David Seuma” on es reco-
neix l’esforç dels alumnes en els seus treballs

de recerca de batxillerat i dels mòduls for-
matius.

Aquest curs 2019-2020 serà la 5ª edició i es
farà amb la col·laboració de Ronçana Comerç
Actiu, com en les 3 últimes edicions. Espe-
rem repartir més de 800 euros entre els gua-
nyadors durant el sopar de final de curs de
Batxillerat i Cicles.

6ª. El curs 2019-2020 hem continuat amb
el projecte de lloguer de llibres de text amb
l’empresa IDDINK, amb l’estalvi econòmic
que això suposa per a les famílies, el qual ja
varem començar el curs passat.

7ª. Des del curs 2017-2018 hem instaurat
una reunió anual amb els delegats. Creiem
en l’opinió dels alumnes per millorar aspec-
tes del centre. Per això convoquem els dele-
gats de totes les classes perquè ens expliquin
les seves inquietuds i facin propostes de mi-
llora. Després nosaltres ens encarreguem de
traslladar-les a l’òrgan competent, sigui el
Consell escolar del Centre, al Municipal, a la
Mancomunitat o a l’AMPA per tal que es fa-
cin efectives.

8ª. Participem a les Jornades ambientals,
reciclatge i setmana de la ciència, al Sopar
Literari, a la Festa Comiat de 4t d’ESO i al
sopar de Batxillerat i altres esdeveniments
que ens demanen.

9ª. Ajudem els alumnes a recaptar fons per
les sortides i/o viatges que es promouen des
de l’Institut a la campanya de Nadal. L’AMPA
s’encarrega de la gestió econòmica de la ven-
da de talonaris de participacions de loteria i
productes de Nadal. El benefici que se’n treu
es íntegre per a l’alumne que participa. A més
a més, els alumnes poden aconseguir una
aportació extraordinària amb la venda de les
paperetes per diferents sortejos que els rega-
len els proveïdors dels productes venuts
(aquests diners són directes per a l’alumne).
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Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

10ª. Amb els diners que recaptem de les
quotes de socis, que ens resta, i l’últim curs
amb el que vam guanyar a la loteria, vam in-
vertir-ho en:

• Vam adquirir un equip de música portàtil
per les festes.

• Vam adquirir una impressora 3D que està
molt sol·licitada per diferents àrees, entre
elles l’àrea de visual-plàstica i tecnologia,
que la van utilitzar per fer els dummies:

• També vam adquirir 8 taules plegables per
la biblioteca. Degut a la manca d’espais al
centre, amb aquesta inversió donem més
versatilitat a la Biblioteca.

• Vam pintar les taules de la cantina i vam
comprar 28 cadires metàl·liques.

• Vam subvencionar les samarretes pels
alumnes de 4t d’ESO per anar al Camino de
Santiago.

• Vam col·laborar en la pintura per pintar les
margarites de la façana.

• Hem posat un taulell per informacions del
vostre interès a l’entrada de l’institut

Tot això és possible gràcies a l’aportació anual
de les famílies sòcies.

Per tant, sols amb 20 € a l’any podem fer tot
això. Si encara no heu fet la vostra aportació,
la podeu fer a través de l’APP TPV Escola

L’AMPA som tots i totes! Uneix-t’hi i partici-
pa-hi!!!

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 53



Entitats Anuari 201954

AFA Escola La Sagrera
President: Ana Arrieta
Telèfon: 938 44 92 75
C/e: afalasagrera@gmail.com
Web: http://www.afaescolalasagrera.cat

Un any més l’AFA de l’escola La Sagrera ens
consolidem com una entitat que no només
és capaç de recaptar fons per a contribuir
econòmicament amb l’escola, sinó que inter-
vé directament en el creixement educatiu
que alumnes i famílies experimenten en
aquesta etapa escolar.

Aquest any 2018-2019 ha estat un any espe-
cialment fructífer en la col·laboració activa
dels membres de les diverses comissions que
no han parat d’aportar idees i de transfor-
mar-les en projectes. Això ha estat possible
gràcies a la consolidació de la Junta directi-
va, enguany formada per la presidenta, la
Sra. Ana Arrieta, el vicepresident, el Sr.
Xavier Bassa i la secretària, la Sra. Eli
Masegosa. Entomant una relació estreta
amb la direcció de l’escola i facilitant un am-
bient de col·laboració mutu, els nens i nenes
han estat beneficiaris i protagonistes abso-
luts de les nostres accions. 

La reutilització de llibres, com ja va sent ha-
bitual, ha estat un èxit de participació, amb
un total de 290 famílies. Això suposa no no-

més un estalvi econòmic significatiu per a
les famílies, sinó també un benefici mediam-
biental important. 

Les activitats extraescolars, gestionades per
un equip ja veterà, continuen funcionant fa-
cilitant preus assequibles i sense haver de
traslladar els infants, ambdues condicions
molt valorades per les famílies. Aquest anys
s’ha continuat amb les propostes ja endega-
des i s’ha incentivat l’horari dels migdies.

L’AFA ha organitzat diverses xerrades i acti-
vitats familiars; una classe de zumba, un ta-
ller de ioga, la xerrada “Què fer com a mares
i pares davant l’assetjament escolar?”, un ta-
ller de galetes i manualitats nadalenques, la
xerrada “Entrena’l per la vida”, l’activitat
Carrega’t d’energia, en motiu del dia mun-

Taller d'assetjament escolar.

Carrega’t d’energia.
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dial del medi ambient, que suposen expe-
riències molt enriquidores. 

La nova empresa de menjador, consensuada
mitjançant una enquesta a les famílies, ha
ampliat considerablement el nombre de
nens i nenes que la utilitzen al migdia, do-
nant servei a un total de 270 infants al dia.

Les festes han estat un èxit de participació: 

- Nadal, amb l’organització d’un berenar so-
lidari i el sorteig d’una panera, recaptant un
total de 1.364,67€ destinats íntegrament a la
Marató de TV3. 

- Sant Jordi, amb la creació d’un projecte per
a reciclar llibres vells i alhora incentivar la
lectura, Llibres lliures, tot això creant un
punt fixe al centre escolar on poder fer un
intercanvi de llibres de manera altruista. La
venda de roses comestibles que ha permès
recaptar un total de 390€ i que han estat do-
nats a l’escola per a la compra d’un ordina-
dor.

- La festa de final de curs, aquest any amb la
temàtica de bruixes i bruixots, ha permès
que famílies, nens i nenes, i personal docent
gaudissin de moments d’oci i d’un sopar a la
fresca amenitzat amb música en directe.

La creació d’una nova comissió, anomenada
Parlem, incorpora una eina imprescindible

de mediació entre família-escola. Amb la in-
tenció de facilitar les comunicacions i d’a-
companyar les famílies en la gestió dels con-
flictes o no, que entre aquestes es puguin
originar.

Un altre dels reptes aquest any ha estat fer
arribar la nostra informació a totes les famí-
lies. En un context d’infoxicació de la infor-
mació, hem intentat comunicar-nos de ma-
nera clara i entenedora. La incorporació de
l’AFA a Instagram i la creació d’una pàgina
web actualitzada i moderna, així com la con-
solidació dels missatges a través del xat de
Wattsap i Facebook creiem que ens ho han
permès de manera efectiva.

També aquest any hem ofert l’assegurança
per a possibles accidents que cobreix dents i
ulleres i que té molta acceptació, fent-ne ús
moltes famílies.

Finalment, el gruix econòmic del pressupost
que recapta l’entitat, ha estat destinat a la
compra d’ordinadors nous per a l’escola. Un
total de 3.900 €.

Agraïm a tota la tribu educativa la seva im-
plicació i de manera molt especial a les famí-
lies que en l’actual context socio-econòmic
no estiguin passant per un bon moment. 

Ensenyar a nens a comptar és bo, però en-
senyar el que realment compta és millor.

Festa fi de curs.
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AMPA Escola Ronçana
President: José Antonio Pérez
Telèfon: 93 844 84 09
C/e: ampaceipronsana@gmail.com
Web: www.ampaescolaronçana.cat

L'Ampa Escola Ronçana va començar el curs
2018-2019 amb moltes ganes de fer coses
perquè els nostres infants poguessin gaudir
a l'Escola Ronçana. En el passat curs 2018-
2019 s'han mantingut les festes que organit-
zava l'AMPA fins ara, com la festa de Sant
Jordi, la xocolatada de Sant Jordi, la casta-
nyada, la festa de final de curs entre d'altres.

Aquest any hem ajudat a l'Escola Ronçana a
celebrar per primera vegada la xocolatada so-
lidària. Un esdeveniment molt maco i que va
tenir una gran participació per part dels fami-
liars, alumnes i personal de l'escola. Va ser tot
un èxit. Estem molt orgullosos de poder haver
ajudat a l'escola perquè a que es pogués rea-
litzar aquesta activitat tan especial.

Aquest curs, també per primer cop, l'AMPA
va poder organitzar que ens visités un patge
real a l'escola i tots els alumnes de P3 fins a
2n poguessin entregar la seva carta en mà al
patge i ell el pogués fer arribar als Reis Mags.

Aquest any, també conjuntament amb l'es-
cola, s'ha pogut renovar i introduir llibres
nous a la biblioteca de l'escola que gestiona
l'AMPA. Hem vist que amb aquesta renova-
ció que s'ha fet, introduint molts llibres ac-
tuals i atractius pels infants, ha sigut molt

positiu, ja que ha estimulat molt les ganes de
llegir dels alumnes.

Aquest curs hem volgut tornar a format part
de la rua de carnestoltes que es fa al poble,
en la qual vam guanyar el tercer premi a ni-
vell grupal.

Amb una part del pressupost de l'AMPA
hem volgut ajudar a l'escola a comprar un
piano nou per a l'aula de música, perquè els
alumnes puguin gaudir d'ell a les seves hores
de música.

Aquest any, a la festa de final de curs, per
primer cop vam organitzar un GOT TALENT
on es van poder presentar voluntàriament
tots els alumnes de l'escola. Vam poder gau-
dir de diverses actuacions dels alumnes i va
ser molt divertit. Les actuacions van ser molt
diverses, amb cantants, ballarins, músics,
imitacions, còmics ... i evidentment, vam te-
nir com cada any una actuació d'un grup de
l'Escola de Ball Trackdance.

Des de l’actual junta volem destacar que tot
això és possible gràcies als pares i mares que
voluntàriament participen a l'AMPA, a la
Junta Directiva, a les comissions, a tots els
qui assisteixen a les reunions mensuals que
organitzem i ens ajuden a decidir que fer, i a
tots els pares i mares que, ajudant, ens do-
nen un cop de mà sempre que fa falta.
També gràcies a la Junta directiva de l'esco-
la per la seva ajuda i suport.

En nom de la Junta us desitgem un Bon
Nadal i un molt bon any nou 2020.

Festa de Reis.
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SER Refugiats
President: Teresa Cortès
Telèfon: 675 671 198
C/e: serrefugiats@gmail.com

“...pensa que importa tenir LES MANS
BEN OBERTES i ajudar qui ve fugint
de la guerra, fugint del dolor i de la
pobresa. Si tu fossis nat a la seva ter-
ra, la tristesa d'ell podria ser teva.”

Fragment del poema Podries de Joana Raspall

L’any 2017 després de la gran manifestació
que es va fer a Barcelona en favor de poder
acollir persones refugiades, un grup de per-
sones de Santa Eulàlia interpel·lats per la si-
tuació de les persones migrants, especial-
ment les qui fugen de la guerra, de la fam o
de la persecució vam posar la llavor d’una
entitat nova que tenia com a finalitat acollir
en el nostre poble persones refugiades.

A finals del 2017 i amb l’ajuda de l’Ajunta-
ment, d’altres entitats i de moltes persones
anònimes que hi van posar el seu gra de so-
rra, va arribar la primera família. 

Després de dos anys i fent balanç estem con-
tents, la nostra família ja té les eines ne-
cessàries per ser autònoms i no necessitar
l’ajuda de l’entitat . Ha estat una família amb
moltes ganes de tirar endavant i de fer-se un

lloc en el nostre país. En el nostre poble van
tenir el seu fill, van reagrupar la resta dels
membres que tenien en el país d’origen, van
trobar feina i es van sentir acompanyats.

Ens en podem felicitar com a poble i com a
entitat. Però queda molta feina per fer i ja
ens hem posat a treballar per tal de poder
acollir una nova família que ho necessiti. Per
tal d’aconseguir-ho ens hem posat en con-
tacte amb CREU ROJA que és una de les en-
titats que porta a terme el Programa d’Aco-
llida de Refugiats, perquè una nova família
que ja hagi passat la primera fase (de 3 a 6
mesos en un centre d’acollida) pugui durant
la segona fase viure al nostre poble. La sego-
na fase és de 12 mesos prorrogables, si con-
vé, fins a 18 mesos. 

També hem programat activitats de sensibi-
lització i conscienciació per donar a conèixer
la situació dels qui han de marxar del seu pa-
ís i per recollir diners que serviran per poder
ajudar a la família quan vingui a l’hora de
comprar mobles, material escolar, o bé pel
pagament de subministraments, etc. 

Sabem que podem comptar amb la vostra
col·laboració. Gràcies.

El nostre correu electrònic és el següent:
serrefugiats@gmail.com

Qualsevol proposta, col·laboració o aporta-
ció serà molt benvinguda. 

A l’ofrena floral de
l’11 de setembre.
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APINDEP
Presidenta: Mercè Llauradó
Centre Ocupacional: C/ camí de Caldes nº 37 /
apindep.centre@gmail.com / 93 844 87 72
Telèfon: 93 844 84 26 (oficines i Centre
Terapèutic)
C/e: apindep@gmail.com 

Web: www.apindep.cat

L’Àgora és la principal novetat d’aquest any
2019, és un servei de cafeteria sorgit arran
d’un projecte intercooperatiu entre la
Cooperativa Setanta i Apindep, ens ha per-
mès contractar a una educadora i a que les
persones del grup del SOI (Servei
d’Orientació i Inserció) puguin fer formació
laboral en un lloc de feina real, fent tasques
de restauració, aprenent a atendre a les tau-
les, preparar els entrepans, cafès, entre altres
begudes i opcions. Els pastissos i coques que
es venen estan fetes per persones del STO

(Servei Terapèutic Ocupacional). Per tant,
qualsevol persona del Centre Ocupacional hi
ha participat, i ens està permetent confirmar
el nostre lema, “les capacitats per sobre les
discapacitats”, “l’Àgora d’Apindep, més que
un cafè”. Ens podeu trobar al c/Font i Boet 7,
de dilluns a divendres, de 8 a 12.30h i de 16 a
20h, a Caldes de Montbui. 

El nou servei va entrar en funcionament
després de la inauguració que es va realitzar
al 9 de febrer del 2019, amb la presència de
l’Honorable Conseller de Treball, Afers
Socials i Família, Chakir el Homrani Lesfar,
els Il·lustríssims Alcaldes de Santa Eulàlia
de Ronçana, Francesc Bonet, i de Caldes de
Montbui, Jordi Solé; el Director General
d’Economia Social, Tercer Sector, les
Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal i
el padrí de la inauguració, en Màrius Serra. 

Any rere any, des de la Cooperativa, tenim
un nivell de satisfacció molt elevat degut a la
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Innauguració de la cafeteria Àgora.
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gran quantitat d’activitats que hem pogut
fer. Enguany, cinc persones del SOI han fet
pràctiques a l’escola bressol, hem seguit
duent la cantina de l’Institut, hem rebut i fet
visites a l’Escola Sagrera i a l’Escola
Ronçana, hem fet bombons amb el projecte
“Hi.Som”, hem reviscut plantes, hem fet la
tradicional calçotada, hem pogut ampliar el
projecte d’Oliclack, hem fet decoracions per
casaments, hem realitzat roses per Sant
Jordi, hem fet esport adaptat, entre moltes
altres activitats voluntàries amb diferents
empreses.

Estem finalitzant l’any redactant un projecte
d’habitatge cooperatiu amb dues entitats
més, del què de seguida que puguem, us en
donarem més notícies.

Volem acabar les presents línies per agrair
haver estat nominada com a millor empresa
de Santa Eulàlia, juntament amb Can Corder
i Pintors Iglésias, ens anima a seguir enda-
vant amb la nostra tasca. 

Us recordem que tenim les portes obertes a
realitzar qualsevol tipus de col·laboració. 
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Esplai Santa Eulàlia
Coordinadora: Shesica Paez Gularte 
Telèfon: 639 04 42 58
C/e: esplaiers@gmail.com

Al Cau de Sant Simple, a pobles veïns, a
Eslovènia, Àustria, el Regne Unit… A tot
arreu, l’Esplai s’ha de viure! Aquest curs
2018-2019 a l’Esplai Santaka tot ha estat di-
ferent i especial, com cadascun dels seus
anys. 

Durant aquests dies hem descobert noves
edats, nous infants i joves, noves monitores,
noves oportunitats. Durant aquests dies
hem viscut l’internacionalisme i les seves
possibilitats. Durant aquests dies hem creat
nous vincles i hem fet forts aquells que ja
guardàvem. Durant aquests dies hem fet
possibles nous projectes. Hem fet esplai!

Com a novetat d’aquest curs que deixem en-
rere, l’Esplai ha obert les seves portes a in-
fants de tres, quatre i cinc anys, consolidant
el grup més petit d’edat però més gran en
nombre: els i les Minis. Així mateix, l’Esplai
ha passat de ser quinzenal a setmanal, tro-
bant-nos cada dissabte al Cau de Sant
Simple. L’internacionalisme també ha estat
un món que l’esplai ha començat a conèixer
aquest curs passat, ja que els dos grups més
grans d’edat van marxar, cadascun respecti-
vament, a Àustria i Eslovènia per tal de par-
ticipar en diferents projectes Erasmus+. 

Aquest curs 2019-2020 no ens quedem en-
rere, l’Esplai ve amb novetats i noves opor-
tunitats!

Anys de dissabtes, de pintures, pilotes per-
dudes, excursions i viatges. Anys d’infants,
joves, monitores i famílies. Anys de riures,
abraçades, reflexions. Anys de lleure! I no
podria ser menys, perquè aquest nou curs
que comencem a l’Esplai Santaka en fem
40! 

Així què, tens entre 3 i 18 anys? O bé ets ma-
jor de 18 i t’apassiona el món del lleure i el
monitoratge? Celebra amb nosaltres aquest
aniversari i molts més! 

Que no t’ho expliquin, l’Esplai s’ha de viure!

60 Anuari 2019

Grup de minis, peques i mitjans a
Campaments. Grup de joves a Eslove ̀nia.

Monitores.
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Casal d’Avis Santa Eulàlia
Centre Cívic i Cultural La Fàbrica
Camí de Gual s/n
Presidenta: Maria dels Àngels Garolera Iglesias
Telèfon: 93 844 63 44 (670 42 18 51)
C/e: casaldavisser@casaldavisser.cat

Un any més la redacció de l’Anuari ens truca
demanant el nostre resum de l’any.

Això vol dir que hem passat un altre any, i
per cert semblava que fos ahir, la qual cosa
fa palès allò que solem dir: el temps passa
volant.

Al Casal continuem amb la mateixa tònica
de sempre, constància i honestadat. El Casal
es manté obert tots els dies, per la tarda, ex-
cepte els dilluns. 

Continuem amb les sardanes els dimarts de
cada setmana, a les cinc de la tarda.

Cada divendres a les cinc es fa una sessió de
ball, amb música d’alta qualitat portada a
terme per persones molt competens. Cal-

dria, però, més participació i hi hauria millor
ambient i de passada ajudaria a cobrir les
despeses, cosa que en aquests moments no
s’aconsegueix.

També les excursions mensuals es porten a
terme i tenen bona acceptació, també seria
millor que en comptes de ser uns trenta pas-
satgers, aproximadament, fóssim una qua-
rentena i escaig.

Participem conduint les sardanes de La
Diada i de la Flama del Canigó.

Les festes especials de cada any també les
celebrem amb goig, tot i que podem dir el
mateix que les excursions. S’ha reduït una
mica la participació d’anys enrere, caldria
que els jubilats no ens deixéssim portar per
les comoditats del sofà i la televisió. 

Les festes habituals durant l’any serien les
de sempre: Sant Joan, Sant Jordi, Nadal i
l’Aniversari.

Potser el proper any ens atrevirem a fer la
castanyada de Tots Sants, amb panellets,
torrada de castanyes i ball per acabar.
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També, obligatoriament, cada any hem de
celebrar l’Assemblea General, en la qual els
assistents poden dir, i opinar, i votar sobre
tot el que es refereix al nostre Casal.

Fa dos o tres anys que repetim que no es pre-
senta cap voluntari per fer de secretari, no
sabem ben bé quins motius poden haver-hi.
De totes maneres la documentació principal
i la comptabilitat continua, desinteressada-
ment, a càrrec del senyor Pere Martínez, cap
de l’assessoria de la plaça de l’Ajuntament.

Hi ha comentaris sobre la continuitat de la
Junta de si cal o no continuar, o potser una
part, o potser tota, qüestió que l‘any passat
ja es va posar sobre la taula. 

Sembla que hi ha persones que estarien dis-
posades a formar una nova junta. En tot cas
aquestes qüestions és a l’Assamblea on s’ha
de tractar.

Tothom ja sap com actua aquesta junta, el
què fa i el que deixa de fer. Introduïr-hi acti-
vitats noves no ho tenim previst, ja que re-
quereix més personal i més pressupost.

L’any passat, per voluntat dels socis, vam in-
troduir una quota voluntària de 10 euros
l’any, (soci protector) per tal de mantenir
una economia més sana i estable. El cert és
que un bon nombre de socis van recolzar
aquesta iniciativa i varen fer efectiu el paga-
ment.

Ben aviat entrarem al nou any i tindrem tot
l’any per tornar a fer aquesta aportació vo-
luntaria. Gràcies per endavant.

Hem de fer memòria dels socis companys
que durant aquest any han fet el traspàs a
millor vida: Concepció Deupí Iglesias, Mar-
cela Gili Corominas, Manuela Maltas, Juan
Torres Castaño i Josep Cladellas Bonet.

Adrecem el nostre condol més profund a to-
tes aquestes famílies afectades.

Ara fem un petit resum de les excursions que
el Casal ha dut a terme durant aquest 2019. 

EXCURSIONS:

Gener: La Calçotada. Montroig del Camp
on visitem el Santuari de la Verge de la Roca,
la Patrona. Continuem fins a Alcover per fer-
hi uns visita i acabar amb el dinar, en aquest
cas la Calçotada.

Febrer: Per començar ens dirigim cap a
Berga per visitar el Santuari de Ntra Senyora
de Queralt, ubicat a 1200 m. d’alçada, lloc
inmillorable per contemplar tota la plaça. Es
coneix, també com el “Balcó de Catalunya”.
Després continuem cap el Lluçanés on ens
espera el dinar, en aquest cas a base de CAR-
XOFADA.

Març: Cap a Núria falta gent. Un altre in-
dret meravellós. La pujada amb el cremalle-
ra ja és un espectacle paisatgístic. Una vega-
da a dalt podem dir que continua la mateixa
sensació, el llac, les munanyes, el Santuari i
una atmosfera neta i sana. Tornem a baixar
cap a Ribas on el restaurant Sant Antoni ja
ens té preparat un bon dinar.

Abril: L’Excursió ens porta fins a Fogars de
La Selva on es va visitar el Museu de la
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Pagesia. La Selva vol fer-nos reviure temps
passats i donar a conèixer al visitant el pas-
sat agrícola que imperava en aquestes terres
i a tot Catalunya, des del segle X fins el XlX.
Acabada la visita ens vam dirigir cap el res-
taurant on vàrem dinar.

Maig: Ens arribem fins a Girona per visitar
CAIXA FÒRUM. Visita a l’interior de Cos-
mocaixa per contemplar l’exposició del món
egipci i els faraons. A l’hora indicada empre-
nem la ruta cap a Sant Feliu de Boada on el
restaurant ja ens espera. 

Juny: Sant Joan Les Fonts i Beget. Dos po-
blets mig perduts per aquells paratges im-
mensos. Vàrem visitar primer Beget, que és
una meravella, considerat com un dels cinc
pobles més bonics de Catalunya. Acabada la
visita ens adrecem a Sant Joan Les Fonts
per dinar.

Juliol: Camprodón, on teniem intenció de
visitar la fàbrica de Galetes Birba, molt co-
neguda a la Vall, però degut a imperaments
legals, referits a l’higiene, no va ser possible.
Aleshores va caldre prendre una decisió per
tal de reprogramar el matí. Per cert que va
estar molt encertada la idea de pujar fins
dalt Vallter 2000. A l’alçada de 2500 m.
aproximadment tenim una panoràmica
esplèndida. Baixem fins a Setcases on parem
taula per dinar.

Setembre: El Casal ja té per norma que al
setembre toca Montserrat. És el rovell de
l’ou de tots els catalans, i una vegada l’any
no pot faltar. Després d’escoltar el Virolai

per l’escolania baixem al restaurant dels
Brucs, que està situat sota mateix de la mun-
tanya, on dinem a base de bufet lliure.

Octubre: Agafem carretera direcció a St.
Guim de Freixanet, realitzem la visita a la fà-
brica de iogurts i làctics del Pastoret de la
Segarra. Es pot aprendre el procés a seguir
per elaborar el producte. Acabada la visita
ens dirigim al Santuari de Sant Ramón
Nonat per fer-li una visita. Aquest Santuari
és conegut, també, com l’Escorial de La
Segarra. Acabada la visita ens dirigim al res-
taurant per fer el que no pot faltar mai en
una excursió, el dinar.

Esperem veure’ns en la propera Assemblea
on podrem posar en comú tots els nostres
propòsits. 

Maria dels Àngels Garolera, presidenta,
amb la col·laboració de Joan Dantí, vice-
president.

A Camprodon.

A Queralt. A Beget.
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Càritas Parroquial
Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, rector
Telèfon i fax: 93 844 81 05
C/e.: mossenaaron@gmail.com
DESPATX: Dimecres de 17.30 a 18.30 hores

Càritas de la Parròquia de Santa Eulàlia de
Ronçana ha continuat, un any més, la seva
tasca de solidaritat entre les famílies més ne-
cessitades del nostre poble. 

Volem destacar la col·laboració dels alum-
nes de l’Institut i dels seus professors en el
dinar solidari que es va realitzar a la Fàbrica
a favor d’aquestes famílies que atenem, així
com l’ajuda d’aquests en el Gran Recapte
d’Aliments. Ambdues iniciatives ens presen-
ten un jovent solidari; un futur esperança-
dor. 

També és especialment significatiu el con-
cert solidari que es fa al novembre on diver-
sos grups del nostre poble fan possible un
esdeveniment que omple el Casal Parroquial. 

El rebost solidari de Càritas ha atès prop de
40 famílies amb ajuts alimentaris regulars.
La desena de voluntaris que porten enda-
vant aquest servei volen mostrar el rostre
humà de la solidaritat: una mirada humana
i acollidora, que no sigui humiliant sinó pro-
pera. I un treball a favor de la justícia per a
tothom. 

Càritas canalitza l’acció assitencial de la co-
munitat parroquial. Però amb una mirada
ben atenta a les necessitats de tothom, i en
col·laboració amb tothom. Són diverses les
entitats, grups o particulars que, al llarg de
l’any, han col·laborat amb nosaltres amb
aportacions o donatius econòmics. I és que
tota ajuda és benvinguda per a poder ajudar
a aquells que més ho necessiten. Ajuda que,
d’altra banda, aprofitem des d’aquí per agrair. 

El treball coordinat amb els responsables de
l’acció social del nostre Ajuntament ha con-
tinuat de manera fructífera, i no pot ser d’al-
tra manera: tots treballem pel mateix objec-
tiu que és la lluita contra qualsevol mena de
pobresa. Per això també ens fem presents a
les residències d’avis del nostre poble. 

Però volem fer conscients a tots els veïns del
nostre municipi que tots, sense excepció,
som cridats a la tasca d’ajudar els nostres
veïns que passen per dificultats. Per això, si
la nostra tasca us mereix credibilitat, us faci-
litem el següent número de compte bancari,
perquè amb més recursos podrem ajudar a
més gent. Ajuda’ns a ajudar.

ES26 2100 1426 4401 0058 6657
ES20 0182 3214 7102 0178 5764

Mn. Aaron de Larrazabal Buenache, 
rector de la parròquia

Alguns dels productes del banc d’aliments. Càritas, al servei dels més necessitats.
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Associació de Donants de
Sang del Vallès Oriental
Delegada a Sta. Eulàlia: Dolores Bretones
Telf.: 636 20 62 36
Delegada a Sta. Eulàlia: Montserrat Nóbile
Telf.: 696 95 49 21
Banc de Sang i Teixits
Passeig Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona

El procés de la plasmafèresi en 6
fases

1. Concertar dia i hora amb el Banc de Sang:
el nostre personal mèdic i d'infermeria i
l'equip tècnic estem a punt en el moment
en el que arriba el donant. Al banc ens
adaptem a la seva disponibilitat horària.

2. Emplenar un qüestionari i signar el full de
consentiment.

3. Passar un reconeixement mèdic.

4. Fer la donació.

5. Prendre un refrigeri que s'ofereix.

6. Si es desitja, fixar una data per a la prope-
ra donació.

Unes setmanes després de la primera dona-
ció, el donant de plasmafèresi rebrà una
analítica a casa que inclou més paràmetres
que l'analítica de la donació de sang total,
com ara les proteïnes totals i un proteïno-
grama.

A mesura que es repeteixen les donacions de
plasmaferèsi, el donant va rebent aquesta
analítica especial, de manera regular, cada
sis donacions.

Consulteu els nostres punts de donació a
www.bancsang.net

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat,106-116
08005 BARCELONA

Com cada any, el Dia Mundial del Donant de
Sang s'ha celebrat a tot el món el 14 de juny.

Enguany, a diferència d'altres edicions, hem
volgut fer un pas més en favor del foment i la
distinció a les persones que salven vides
amb el senzill gest de donar sang, formali-
zant aquest esdeveniment tot celebrant-lo al
Palau de la Generalitat de Catalunya, amb la
presència del Molt Hble. President de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Quim Torra i
Pla.

El Simposi d'Associacions de Donants de
Sang de Catalunya 2019 va tenir lloc el 19
d'octubre a Montserrat.

Donació Oferi- Plasma Oferi-
ments* ments*

Febrer 48 3 - -
Juny 40 3 7** 1
Octubre 32 4 6 1

TOTAL ANY 120 unitats 13 unitats

*Oferiments refusats per motius tècnics
**1ª PLASMAFERISI (Donació de Plasma)

En nom de totes les persones que necessiten
sang

MOLTES GRÀCIES DONANTS!

Loli Bretones i Montserrat Nóbile, 
delegades

Donació de sang a La Fàbrica.
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La Timba
President o responsable: Pol Guerra Imedio
Telf.: 662 66 46 21 / 659 00 43 04
c/. Serra Granada, s/n, Sant Simple
C/e: latimbajove@gmail.com
Intagram i Facebook: @latimbajove

Despertem el poble! Amb aquesta proclama
engegàvem ara fa sis anys el projecte de La
Timba, col·lectiu de joves de Santa Eulàlia
que, amb ganes de generar espais i moments
de trobada, ens engrescàvem a reunir-nos i
preguntar-nos què podíem fer per tenir es-
pais on trobar-nos entre nosaltres, on com-
partir inquietuds i emocions, on fer festa
juntes, i, en definitiva, on seguir teixint xar-
xes que ens fan ser poble.

I això hem seguit fent amb diferents models
i formats d'actes i activitats. Els "Obrim La
Timba" han estat festes els divendres al ves-
pre, la voluntat era fer-les un cop al mes
però al final s'han reduït a tres durant tot
l'any. La primera va ser una sessió amb
micròfon obert i música en directe i la sego-
na una nit de remembers de música. De
Nadal a St. Esteve vam passar una molt bo-
na nit totes juntes a La Timba, aprofitar les
vacances per retrobar-nos i gaudir juntes
una estona sempre és una bona opció. La si-
sena edició del Sarau de Primavera va arri-
bar carregada d'activitats, el dia 1 de juny
van passar per Sant Simple més de cinc-cen-
tes persones, entre dinars i sopars populars,
concerts, i un munt d'activitats al llarg de tot
el dia. Per la prèvia de Festa Major “The

Tyets” ens van fer ballar a ritme de trap, i
per últim, hem acabat l'any amb la festa de
La Castanyada, acompanyades del duet Líria
i el Paudeejay.

Contentes de la feina feta enguany, amb molts
reptes per davant, autocrítica per fer-nos, i
il·lusió per continuar: SEGUIM! Potser ens
cal prendre consciència que ens trobem da-
vant de joves que vivim realitats molt dife-
rents i que, tot i que compartim el poble on
vivim, som joves amb inquietuds molt diver-
ses, i que potser no sempre arribem a tots els
gustos o no tothom té ganes de venir a les ac-
tivitats que organitzem. Des d'aquí, fem una
crida a totes aquelles joves que tinguin ganes
de fer coses, d'implicar-se i de teixir xarxes a
què s'animin a venir a La Timba. Creiem en
els projectes col·lectius i des d'aquí conti-
nuarem treballant, estimem el poble i la se-
va gent, i això ens fa no parar quietes.

66 Anuari 2019

El Sarau de Primavera va aplegar més de 500 persones.

Sarau de Primavera 2019.
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Puntaires

Mestra puntaire: Teresa Arimany
Telèfon: 93 844 87 77

A Santa Eulàlia, l’Ajuntament ha organitzat
un any més la Trobada de Puntaires que va
tenir lloc el diumenge 21 de juliol a 2/4 de 5
de la tarda, durant la celebració de l’Aplec de
Sant Simple. Al 2019 hem celebrat la 31a edi-
ció. La Trobada de Puntaires de Santa Eulàlia
és de les més antigues que es fa al país.

Enguany s’hi van aplegar un centenar de
puntaires vingudes d’arreu de Catalunya que
van fer exhibició d’aquest treball artesanal
amb fil.

A 2/4 de 5 de la tarda, ben puntuals, cadas-
cuna amb el seu coixí han començat la feina.
Les de Martorell, molt organitzades, van arri-
bar amb autobús. 

Com agraïment, les vam obsequiar amb una
estora de platja i el berenar. Aquest any el
temps va acompanyar i les que van voler van
poder gaudir de la Ballada de Gitanes i del
nou vestuari dels Gegants. Molt guapos el
Gerd i la Maduixa.

L’any que ve a tornar-hi. Gràcies de nou a la
Teresa Arimany i la família per la seva ajuda
i col·laboració. Sense la Teresa aquestes tro-
bades no haurien estat possibles.

Trobada de puntaires a l’aplec de Sant Simple d’enguany.
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Colla Gegantera de Santa
Eulàlia de Ronçana
Cap de colla: Jordi Galvan i Ricard Jordà
Telèfon: 627 55 98 99
Facebook: Gegants Santa Eulalia Ronçana i
Laia Gegants Santaka
C/e: santaeulaliagegants@hotmail.com
Instagram: gegantsantaka

Un any més, els gegants de Santa Eulàlia de
Ronçana us fan un recull de les seves aven-
tures més recents, les seves inquietuds i els
seus projectes.

Durant el transcurs d’aquest any, hem visi-
tat molts indrets, portant, amb orgull, el
nom del nostre poble amb nosaltres.

A finals de febrer, a Granollers, vam ser con-
vidats un altre cop a la Cursa de Gegants, or-
ganitzada pels gegants Rajolers de Blancs i
Blaus de Granollers, en la que el nostre ge-
gantó més gran, l’avi Quico, es va endur, per
segon any consecutiu, una aclamada victò-
ria.

Al més d’abril, a Lliça de Vall, vam poder
participar al 30è aniversari de la colla.

El dia següent, a Sant Quirze del Vallès, vam
assistir a la 3a diada Albert Beltran Hilari, el
fundador de la seva colla.

Durant el mes de maig vam anar primer a
Cerdanyola del Vallès i després a Cervelló,
dues trobades on vam gaudir molt.

El primer de juny es va celebrar la nostra
trobada, que va ser un èxit. Vam passejar,
caminar i ballar per molts carrers, repetint el
trajecte que es va establir a la trobada del
2018. Vam fer la parada de rigor davant la
Sala, per recuperar forces, i finalment vam
fer la ballada al carrer Verge de la Salut, en-
voltats per molts de vosaltres, cosa que cada
any ens alegra.

Les sis colles que van venir a visitar el nostre
poble, una més que l’any passat, van amenit-
zar la jornada amb els seus balls, els seus ge-
gants i la seva música.

Durant el mes de juny també vam anar a la
Garriga, a celebrar els 30 anys de la seva co-
lla, en una trobada amb més de 30 colles.
També vam anar a Berga, a la trobada de ge-
gantons del barri de la Font del Ros, una tro-

Trobada gegantera a Santa Eulàlia a principis de juny.
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bada molt especial organitzada pels més me-
nuts.

Com cada any, a Sant Simple, vam fer la pre-
via de la festa major amb la companyia d’al-
tres entitats culturals del poble. Com a nove-
tat especial, durant aquest acte es van mos-
trar per primer cop els vestits nous del Gerd
i la Maduixa, tot i que sense acabar total-
ment, la versió finalitzada la podreu veure
durant el transcurs dels actes de la fira de
Nadal, on us esperem. Aquests vestits han es-
tat possibles gràcies a la contribució de Ron-
çana Comerç Actiu, que va cedir la recaptació
del quinto solidari de Sant Esteve del 2018 a
la nostra entitat per a ajudar-nos en aquest
projecte que ens fa tantíssima il·lusió.

Al mes de setembre, vam visitar als nostres
veïns de Lliçà d’Amunt i vam assistir, amb
els vestits ja finalitzats, a la trobada de
Santpedor, on van estrenar un gegantó ADF
(Agrupacions de Defensa Forestal) anome-
nat Victòria.

La darrera sortida de l’any va ser una que
ens fa especial il·lusió pel seu caràcter soli-
dari:

La Cursa solidària de gegantes en rosa per la
lluita contra el càncer de mama, organitzada
per la Colla Gegantera de la Llagosta. Tan la
nostra gegantona, la Mora, com la nostra ge-
ganta, la Maduixa, van endur-se la victòria a
la seva categoria.

Finalment volem agrair altre cop la col·labo-
ració de Ronçana Comerç Actiu, així com a
Canal SET per la seva cobertura informativa
dels nostres actes al poble i els nostres mú-
sics, que practiquen cada setmana per a mi-
llorar la qualitat de l’acompanyament musi-
cal dels gegants en els seus actes. Estem
molt contents de totes les incorporacions de
membres a la colla que hem tingut aquest
any i esperem que segueixin venint persones
amb ganes de participar de la cultura popu-
lar.

Ens acomiadem, ja, fins el proper anuari,
mirant amb molta il·lusió cap al futur amb
projectes que estan molt vius, com els nous
uniformes per la colla. Ens veiem pels car-
rers i les places, us convidem a venir amb
nosaltres i us agraïm tot el suport. 

Fal·lera gegantera!
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Nous Indrets
President: Pere Duran
Telèfon: 93 844 80 53
C/e: lludugu@hotmail.com

Aquest any hem participat en algunes canta-
des: a la residència d’avis del Pilar de la
Garriga, a la calçotada popular de Santa
Eulàlia, a la residència d’avis la Vall de Santa
Eulàlia, en l’homenatge a l’Àlex Granda, la
festa Major de Can Marquès, a Can Pallàs
junt amb el grup Bernat Pescaires, a Pinedes
Castellet, a Sant Bartomeu de Monràs, al
Portús de l’Ametlla, a la Masia de l’Ametlla,
al barri Ricomà de Granollers, al concert so-
lidari per CÀRITES i a l’escudellada per la
Marató de TV3.

En Jaume Arnella ha composat una havane-
ra pel nostre grup. Aquesta havanera parla
del nostre poble. Es diu VINE A SANTA
EULÀLIA.

Des del grup Nous Indrets us desitgem unes
molt bones festes!

Vine a Santa Eulàlia

Quan ens vam trobar, primera vegada,
vam ballar havaneres en un envelat,
em va hipnotitzar la teva mirada
plena de fescor, llum i claredat.

De tant inexperts, coses de la vida.
no vam lligar caps i ens vam despedir
vam deixar passar aquella estampida
seguí, cadascú, fent el seu camí.

Vine a Santa Eulàlia, trobaràs caliu.
farem passejades, berenars i xerrades
per bosc i pel riu.

Vine a Santa Eulàlia, que ens anirà bé als dos
compartint trajectes, records i projectes
sota el Puiggraciós.

Però ara, de cop, també amb havaneres
ens hem retrobat a un altre envelat
i hem reviscut velles primaveres
potser fent més gran aquell primer esclat:

Visc a Santa Eulàlia, sisplau, vull que vinguis,
que és molt agradable i força acollidor,
apa, vinga, anima’t i no t’entretinguis
no valen excuses de mal pagador.

Vine a Santa Eulàlia, trobaràs caliu.
farem passejades, berenars i xerrades
per bosc i pel riu.

Vine a Santa Eulàlia, que ens anirà bé als dos
compartint trajectes, records i projectes
sota el Puiggraciós.

Tenim La Riera, tenim la Sagrera
i posats a fer, també el Rieral,
hi ha CAP, hi ha botigues i forns de primera,
mercat els dissabtes i tele local.

Amb pobles veïns fem la Vall del Tenes
amb la Volta amb carro de hit principal,
de clubs esportius n’hi ha de totes menes
i tenim revistes i un full parroquial.

Vine a Santa Eulàlia, trobaràs caliu.
farem passejades, berenars i xerrades
per bosc i pel riu.

Vine a Santa Eulàlia, que ens anirà bé als dos
compartint trajectes, records i projectes
sota el Puiggraciós.

Tenim club d’escacs i un bon casal d’avis,
hi han vingut molts músics buscant nous in-
drets
tenim biblioteca i uns quantes homes savis
tres grups de teatre i fem els Pastorets.

Visc a Santa Eulàlia, sisplaus, vull que vinguis,
ballarem gitanes, que es gran tradició;
apa, vinga, anima’t i no t’entretinguis
no valen excuses de mal pagador.

Vine a Santa Eulàlia, trobaràs caliu.
farem passejades, berenars i xerrades
per bosc i pel riu.

Vine a Santa Eulàlia, que ens anirà bé als dos
compartint trajectes, records i projectes
sota el Puiggraciós.

Membres del grup Nous Indrets.
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Gitanes
Presidenta: Antònia Cladellas
Tel. 93 844 68 18
C/e: gitanesantaeulaliaron@gmail.com
Web: http://balldegitanes.santaeulaliaroncana.cat

Seguim fent dansa!

Aquest 2020, la colla de gitanes commemo-
rarà el 15è aniversari de la recuperació d’a-
questa dansa a Santa Eulàlia. Lluny queda
l’aplec de Sant Simplici del 24 de juliol del
2005. Aquell dia, el barri de la Serra va aco-
llir l’actuació inaugural d’una colla de grans,
que assajava Josep Solé, de can Pineda. El
programa va concloure l’entrada i sortida, les
contradanses i el xotis. La presentació va
coincidir amb la primera prova del Joc dels
Colors. Vermells, Blaus, Verds i Grocs van
haver de fer la sortida seguint les indicacions
dels balladors.

Gairebé 15 anys després, les gitanes seguim
fent dansa. Per això, hem iniciat una cam-

panya per aconseguir més balladors i balla-
dores per a la colla de petits a la que man-
quen efectius. Assagen els dilluns, de 2/4 de
5 a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Escola La Sagrera.
Ara mateix, són 8 balladors, de 4 a 12 anys. 

Des del gener i fins al desembre, les gitanes
hem tornat a viatjar per molts pobles i ciutats
del Vallès i de Catalunya. Vam arrencar tem-
porada amb els Pastorets i amb una ballada a
Riudellots de la Selva, el 16 de febrer. Els
grups de grans i veterans van actuar-hi dins
del programa de la VI Fira Porc. Un dels in-
tegrants de la colla de veterans, el dansaire
Carles Bossacoma, és fill de Riudellots. La
ballada va tenir lloc a la plaça de l’Església.

Santa Eulàlia acull la 
10ª trobada infantil

Encara a Santa Eulàlia, la plaça de l’Església
va acollir, el 2 de juny, la 10ª Trobada infan-
til de Gitanes, abans del Vallès, i ara de la
Vall del Tenes. Prop de 90 balladores i balla-

Balladors: Irina Quintana i Cladellas, Mª
del Mar López i Barrios, Abril Guerra i
Imedio, Ainhoa Oliveras i Moreno, Mariona
Lahosa i Calvo, Francesc Márquez i Fuentes,
Laia Guillem i Gimeno, Ariadna Pérez i Esta-
pé, Clara Nadal i Cladellas, Edurne Oliveras i
Moreno, Ariadna Márquez i Fuentes. Assaja-
dor: Santi Oliveras i Calderón.

Colla de petits i mitjans Colla de joves

Balladores: Abril López i Barrios, Edurne
Oliveras i Moreno, Laura Mulet i Lorenzo,
Brenda Cardozo i Meneces, Erika Siles i Rodrí-
guez, Ariadna Agüera Camacho, Erola Cano i
Codina, Gemma Moreno i Martínez, Bet Dantí
i Malé, Anna Vinyeta i Prims, Carla Sánchez
Pérez i Martí Solé i Conill. Assajadores:
Antònia Cladellas i Pou, Mireia Cladellas i
Dantí, Francesc Márquez i Fuentes.
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dors van participar-hi. Van ser les colles de
petits de Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt,
l’Ametlla, Santa Eulàlia i Parets i de mitjans
de l’Ametlla i Santa Eulàlia. Cinc pobles i set
grups. Santa Eulàlia va portar-hi les petites i
els mitjans. Precisament, aquesta va ser l’úl-
tima actuació d’aquest darrer grup que, al ju-
liol, a l’aplec de Sant Simplici, s’havia de con-
vertir en colla de joves però la pluja va impe-
dir-ho. Les gitanes de Santa Eulàlia van
aprofitar la ballada per presentar una exposi-
ció amb fotografies de les 9 trobades infantils
de gitanes del Vallès, que s’havien organitzat
fins aleshores. Entre el 2009 i el 2017. Al
2019, l’11a trobada infantil de gitanes de la
Vall del Tenes se celebrarà a Lliçà d’Amunt. 

Santa Eulàlia obre la tempora-
da de la Roda del Vallès

El 3 de març va arribar una de les dates clau,
la trobada de la Roda del Vallès, a la Fàbrica,
en motiu de Carnestoltes. Els quatre grups de
l’entitat van oferir una actuació sòlida. Les

petites i mitjanes van estrenar indumentària
i cinc dansaires van ballar per primera vega-
da. Una de les sorpreses va ser la prometedo-
ra colla de joves. Bon xotis i bona jota però
sobretot amb gran estrena d’Invocació Escal-
dàrium, una peça que el músic de Caldes de
Montbui, Ramon Solé, ha cedit al grup. Mari-
datge de música moderna amb ball tradicio-
nal tan estès avui dia en el món de les gita-
nes. La colla de veterans va fer les parts de
tres, la catxutxa i el txa-txa. I els grans, amb
quatre incorporacions noves, van tancar l’ac-
tuació també amb una estrena. En aquest
cas, amb la cançó Me’n vaig al camp, dels
Catarres. Grups de Ripollet, Canovelles i els
Antics Dansaires de Cerdanyola van acom-
panyar Santa Eulàlia en la seva trobada de la
Roda. La diada va finalitzar amb el ball con-
junt de la masurca en una Sala Muriel Casals
amb una excel·lent entrada. A partir del març
i fins al juliol, actuacions a Castellar del
Vallès, Canovelles, Polinyà, Lliçà d’Amunt,
Parets, Santa Perpètua, Montserrat, en la
cloenda de la Roda, Santa Margarida i els

Balladors: Maria Torrellas i Girbau, Antònia Cladellas i Pou, Josep Solé i Padrós, Mireia Cladellas
i Dantí, Araceli Barroso i Indiano, Mercè Pujol i Vilardell, Irina Quintana i Cladellas, Marta Gimeno
i Espinosa, Susana Barrios i Torrellas, Fina Carrera i Caniego, Otilia Jiménez i González, Antonio
Marín i Corbella, Dolores Moreno i López, Santiago Oliveras i Calderón, Noe Lorenzo i Jori, Joan
Jordà i Verdaguer, Carme Coma i Gibaja, Neus Rodrigo i Niñerola, Elna Fatjó i Rodrigo, Elvira
Mas i Poblador, Jordi Rubio Garriga, Conxita Capdevila Not, Rosi Vázquez, Francesc Márquez i
Fuentes, Ariadna Marquez i Fuentes. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Colla de grans
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Monjos, Lliçà de Vall, amb l’11a trobada in-
fantil de la Vall del Tenes, Caldes i Vilanova i
la Geltrú.

Les ballades de juliol

La temporada 2018-19 es va tancar a l’aplec
de Sant Simplici amb una entrada conjunta
de les quatre colles amb la cançó Volcans,
del grup Els Buhos. Després, petites i mitja-
nes, joves, grans i veterans van ballar amb la
música de la cobla Principal de Terrassa. La
colla de veterans va tocar per primera vega-
da amb castanyoles i els joves van portar-hi
Segona Tempesta, el ball que van estrenar a
mig juliol en motiu dels 25 anys de l’Escal-
dàrium de Caldes de Montbui. De fet, aquest
va ser un dels dos balls que els joves va por-
tar el 10 de juliol, a la vil·la termal, en un
dels actes previs a aquest esdeveniment
al·legòric. La colla va adaptar dues cançons
originals del mestre de Caldes, Ramon Solé.
La primera peça, que es va estrenar a la pla-
ça de la Font del Lleó, va ser Segona Tem-

pesta, la sisena dansa de les 9 que formen
l’Escaldàrium. En canvi, l’altra, Invocació ja
s’havia pogut veure a principis de març a la
Fàbrica. 

Calella: 3a Ciutat Gitanera

Després del parèntesi de l’agost, prop de 550
dansaires del Vallès van assistir el 14 i 15 de
setembre al nomenament de Calella de la
costa com a capital del Ball de Gitanes del
Vallès del 2019. El dissabte es van fer balls
més moderns i diumenge, una cercavila va
portar centenars de dansaires a la plaça
Lluís Gallart on va tenir lloc una mostra de
balls. Santa Eulàlia va portar-hi les colles de
mitjanes, joves, grans i veterans. Amb motiu
de la capitalitat del Ball de Gitanes, el Museu
de Turisme de Calella va inaugurar una ex-
posició de diferents objectes relacionats amb
la tradició del Ball de Gitanes, en la que, en-
tre d’altres, va col·laborar la colla santeula-
lienca.

Bones festes a tothom!

Balladors: Antonio Marín i Corbella, Otilia Jiménez i Gonzàlez, Lluís Duran i Gual, Conxita
Gelabert i Basso, Rosa Borgoñon i Alcay, Teresa Barbany i Dalmau, Berta Ventura Gual, Maria
Casanovas i Prims, Andrés Equert Eseverri, Araceli Malagón Pérez, Carlos Bosacoma i Carolà,
Maria Uñó i Cabot, Alfonso Ocampos García, Flori Gil Tello, Maria García del Valle, Joana Sánchez
Martínez, Eva Rios Rodríguez, Ana Luna Acevedo, Maribel Espinosa Galindo, Censi Estrada
Sanchez. Assajadora: Antònia Cladellas i Pou.

Colla de veterans
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Coral Santa Eulàlia
President:Pep Margenat
Telèfon: 93 844 80 07
C/e: coralsantaeulalia@hotmail.com
Web: http://coral.santaeulaliaroncana.cat

Com cada any, la primera actuació que ha
dut a terme la Coral és la que té lloc en el
marc de la Trobada de Corals de la Vall del
Tenes, que enguany ha celebrat la XXXVI
edició, a Santa Maria de Vallès de Lliçà de
Vall. Allà vàrem oferir cançons del nostre re-
pertori habitual.

Després d’aquest concert hem participat en
la posada en escena de l’òpera “La Materni-
tat d’Elna” del compositor de l’Ametlla Martí
Carreras. Ha estat un projecte conjunt amb
la coral L’Amarant de Bigues, la coral
Americantus de La Garriga, Cor d’infants de
La Garriga i d’altres cantaires que s’hi ha ad-
herit a títol individual. L’Orquestra de
Cambra de La Garriga hi ha tingut una espe-
cial participació.

La maternitat d’Elna va ser una institució
humanitària destinada a ajudar les dones
catalanes i espanyoles exiliades després de
la Guerra Civil que necessitaven assistència
mèdica a l’hora del part. Va ser fundada el
novembre de 1939 per la infermera suïssa
Elisabeth Eidenbenz . Hi van arribar a néi-
xer 597 infants. La maternitat va tenir vida
fins l’ocupació nazi del 1944.

L’obra, doncs, vol ser un homenatge a la
gran tasca duta a terme per l’esmentada ins-
titució en un temps molt difícil i en unes
condicions totalment adverses.

L’òpera, en la què participen prop d’un cen-
tenar de persones, inclou cant coral, orques-
tra i escenificació, i s’ha representat quatre
vegades: a La Garriga, on va tenir lloc l’es-
trena, a Santa Coloma de Gramenet, al Mu-
seu Marítim de Barcelona i a Bigues, única
actuació a la Vall del Tenes, el dia 12 de
maig. Totes les actuacions han agradat molt
i han tingut molt bona acollida.

Pel que fa a les activitats pròpies de la coral
hem de parlar de la celebració del Concert de
Primavera que va tenir lloc a la Biblioteca
municipal el dia 13 d’abril. Degut a la situa-
ció política que viu al país, en ple judici al
Procés, vàrem triar un repertori íntegrament
en català i en el que vàrem estrenar “D’un
temps d’un país” del cantautor Raimon.
Aquesta cançó fou composada fa més de
quaranta anys en un moment en què el país
volia començar a refer-se i creiem que mal-
grat el temps transcorregut, dissortadament,
encara té plena vigència.

El dia 6 de juliol vàrem celebrar el concert
d’estiu, concert que tanca les activitats d’a-
quest curs. Com és habitual als concerts co-
rals vàrem compartir escenari, en aquest cas
amb la Coral la Unió de Palau Solità, amb un
repertori bàsicament d’havaneres.

Concert de Primavera a la Biblioteca.
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Per la nostra part, i degut al temps i dedica-
ció que va comportar la nostra participació a
l’òpera de la Maternitat d’Elna, no vam es-
trenar cap cançó sinó que en vam recuperar
algunes que ja havíem cantat fa anys, junta-
ment amb les darreres cançons que hem in-
corporat.

Creiem que en conjunt va ser un bon concert
i que el públic va gaudir amb l’actuació
d’ambdues corals.

Passades les vacances comencem a escalfar
motors participant als actes de la Diada on
interpretem El Cant de la Senyera i Els
Segadors, aquesta amb la participació de
tots els assistents.

La darrera actuació fins al moment d’escriu-
re aquesta crònica ha tingut lloc en el marc
de la Festa dels Premis Tardor, a La Fàbrica.
Ha estat una actuació curta on hem estrenat
una versió catalana de la Melodia dels
Indignats que forma part del musical “Els

Miserables” juntament amb la part que ja
hem cantat alguna vegada del musical “A
concert celebration”, del compositor Andrew
Lloyd.

Quan ens van proposar de participar en
aquesta gala no ens ho vam pensar dues ve-
gades ja que ens donava l’oportunitat de
cantar davant d’un públic diferent al que ens
ve a escoltar normalment. Possiblement al-
guns dels assistents no ens havien sentit
mai. A veure si aquesta actuació serveix per
captar nous cantaires, cosa que ens aniria
molt bé.

I ara, només ens queda parlar en futur del
Concert de Nadal que farem el proper dia 21
de desembre, però encara no en podem do-
nar els detalls. Estem segurs que anirà molt
bé.

Que tinguem unes bones Festes de Nadal i
un magnífic any 2020!!

Actuació a la gala dels Premis Tardor 2019.
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Moment de la representació dels pastorets de l’any passat.

Casal Parroquial

Responsable: Jaume Galobart

Telèfon: 93 844 80 82

El Casal us obre les portes

Al llarg de l'any, hem obert les portes del
Casal per fer-hi activitats d’altres entitats
com l'Esplai, l’Institut de la Vall del Tenes,
l'Escola Bressol, el grup d'havaneres Nous
Indrets...

Gràcies a un conveni que vam signar amb
l'Ajuntament de Santa Eulàlia i gràcies a les

actuacions que hem anat fent petits i grans,
hem pogut fer reformes per acondicionar i
millorar l'edifici del Casal.  Així doncs, hem
reformat el soterrani amb uns nous envans
que priven que es filtri l'aigua de la pluja i
que no hi hagi tanta humitat; hem fet un sis-
tema d'aïllament entre l'escenari i el soterra-
ni per guanyar en sonoritat i en climatitza-
ció. A la part exterior, hem pavimentat els
vorals de la paret de darrera l'escenari per-
què, quan plogui, l'aigua no s’estanqui i no
es filtri.

Quant a les obres de teatre que s’han repre-
sentat, al juny es va fer una nova edició de la

76 Anuari 2019Entitats
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"Tarda al Casal" amb els infants i joves, que
va coincidir amb el final de catequesi. Les
obres que es van representar van ser El peix
irisat i diversos gags humorístics.

Actualment, estem treballant en dues noves
obres teatrals. Amb els infants i joves del
Casal estem assajant El somni del petit tur-
quesa, i els més grans  assagem Una visita
inesperada d’Agatha Christie que, si tot va
bé, estrenarem a mitjan 2020.

Per altra banda, també hem de destacar l’ac-
tivitat “El Casal es mou” en què vam desco-
brir les fonts del poble a través d’una gimca-
na i una ruta en bicicleta.   

Aquest novembre s’ha realitzat, un any més,
el concert per Càritas. L'actuació de dife-
rents músics del nostre poble va fer aplaudir
el nombrós públic que omplia de gom a gom
el Casal. 

I, finalment, ara estem immersos en els as-
saigs dels tradicionals Pastorets. Enguany
tornaran a  estar carregats de sorpreses amb
decorats renovats i nous personatges. No us
ho podeu perdre! Les actuacions dels
Pastorets seran el dia de Nadal i el dia de
Reis, a les 7 de la tarda.

Des del Casal us desitgem molt bon Nadal i
un any 2020 ple de teatre i felicitat!

77Anuari 2019Entitats

Explicació de les fonts en la sortida en bicicletes de “El Casal es mou”.
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Teatre Nacional del Tenes
(TNT)
Responsable: Josep Ciurans
Telèfon: 93 844 81 34

S’apuja el taló.

Temporada intensa per part del Teatre
Nacional del Tenes durant d’aquest 2019.
Pugem el teló.

Tot va començar el passat desembre del 18
amb el que ja podem considerar com un
clàssic del TNT, la lectura en dates nadalen-
ques del Poema de Nadal de Josep Mª de
Sagarra. Aquesta vegada descobrint un nou
espai, Sant Simple, una capella que va aju-
dar-nos a potenciar i donar sentit a la parau-
la d’aquest genial escriptor.

Dos mesos més tard, el 23 de març, vam
col·laborar amb el col·lectiu FEMMART
amb una lectura de poemes de caire feminis-
ta. I una setmana després en Ricard Martín
va presentar el muntatge poètic-musical ti-
tulat “Tossudament alçats”, un recull de poe-
sies patriòtiques de diversos autors.

El mes de maig participvem de forma direc-
ta en el sopar literari d’enguany que vam vo-
ler dedicar a l’amic Jaume Arnella. Va ser a
La Fàbrica, a la sala gran i val a dir que fou
una combinació entre entranyable, brillant i
emotiva al mateix temps. Va ser una il·lusió
per a nosaltres cantar i recitar els temes més
coneguts d’en Jaume i amb ell somrient al
nostre costat durant tot l’acte. 

I arribem al juliol i estrenem BLANC, l’apos-
ta teatral del TNT per aquesta temporada.

Una adaptació diferent d’un dels textos més
coneguts i reconeguts del món, que, en la nos-
tra versió, l’interpreten tres dones en comptes
dels personatges masculins de l’original.

Aixó permet una nova dimensió al text i
l’omple de matisos que enriqueixen l’objec-
tiu principal de l’obra que és qüestionar el
sentit de l’amistat. Una amistat plena de
complicitat i controvèrsies que canvia amb
aquesta visió femenina d’una obra escrita
per una dona i, ara, interpretada per dones. 

El resultat d’aquest treball, tres representa-
cions a Santa Eulàlia i una a l’Ametlla, i d’al-
tres que arribaran durant el primer semestre
del 2020.

Com també arribaran (en aquest semestre)
d’altres estrenes teatrals per part del TNT
que de ben segur que faran parlar…i riure.

Però aixó ja forma part d’un altre any i d’u-
na nova temporada. Ho deixem aquí, que
passeu unes felices festes! 

S’abaixa el teló.

“Blanc”.

Entitats78 Anuari 2019
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Associació Cultural Canal SET
President: David Sáez 
Carrer Mestre Joan Batlle i Rosa, s/n
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana
Telèfon: 93 844 67 43
C/e: info@canalset.com
Web: www.canalset.com

Els anys d’eleccions molen. Com Canal SET,
que també mola. Sobretot si enmig de la nit
electoral es cola la imatge d’un sol radiant
(era maco, oi?). Coses tècniques de l’enllaç.
O que durant el debat, quan tothom està
pendent de les grans propostes que canvia-
ran el municipi, marxi la llum. Tantes càme-
res, focus i alcaldables no podia acabar bé.
Però no us preocupeu que això, amb el nou
plató, ho tindrem solucionat. 

Els anys d’eleccions són sinònim de nits a ca-
sa del Xavi construint decorats, gràfics de co-
lors (ep! Enguany amb realitat augmentada),
nous faristols pel debat perquè es presenten
més partits, polítics criticant el contingut de
les entrevistes, el Pere i la Mireia tot el dia a
la tele, promos èpiques, el Ferrerons fent de
tertulià a la nit electoral i un col·laborador de
la casa que acaba de regidor. Bé, això últim
no sabem si tornarà a passar.  

El 2019 també ens ha deixat un aniversari.
Fa 10 anys que emetem en digital a través de
la TDT. Aquella batalla que semblava que
havíem de perdre però que finalment vam
guanyar alçant-nos com la televisió local
més petita de tot el país. Quin orgull de po-
ble i de televisió comunitària! 

Malgrat ser petits sabem fer grans coses.
Com el vídeo de la Rosalía a l’estil Vilageliu.
Gràcies Marta. Tra, tra! I sembla que ha fun-
cionat. Els darrers mesos hem donat la ben-
vinguda a una nova fornada de joves que són
el futur de Canal SET i de la comunicació del
nostre país. Ben aviat els veureu presentant
el SET Informa, gravant els caps de setmana
o posant-vos a prova les nits de festa major
al Xafarranxo. 

I l’any que ve? Doncs no serà un any d’elec-
cions però si d’estrenes. Tot sembla indicar
que a partir del 2020 gaudirem d’un nou
plató. Xavi, prepara’t perquè el teu garatge
quedarà petit per construir decorats tan
grans. Joves que col·laboreu (o que col·labo-
rareu) a la tele, apodereu-vos d’aquest nou
espai per experimentar i fer volar la imagi-
nació. Perquè Canal SET no és ni dels polí-
tics ni de l’Ajuntament. Canal SET és de les
entitats, dels barris, dels veïns i de tota la
gent que la fa possible. Estimem i cuidem la
tele perquè duri molts i molts anys. 

Al final de la Festa Major 2019.

El debat electoral vist des de la unitat mòbil. Foto de família després de les eleccions 2019.
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Revista Ronçana
Director: Mn. Pere Farriol

Consell de Redacció: Aaron de Larrazàbal, Pere

Cabot, Jaume Dantí, Lluís Galobart, Macià

Palmer, Martí Glez. de Mendiguchia i Pep

Margenat. 

Telèfons 93 844 91 93 i 93 844 89 45

C/e: roncana@e.infologic.cat

Un any més, l’activitat de la Revista RON-
ÇANA ha consistit en la publicació de cinc
revistes des del passat desembre del 2018
(compren els números 295 al 299), tots ells
amb una extensió de quaranta-dos fulls, a
les que cal afegir les portades. Amb aquest
any, ja son cinquanta-un anys de publicació
ininterrompuda. El dia 8 febrer d'enguany
vam celebrar l'acte de cloenda de les activi-
tats programades en commemoració dels
cinquanta anys de la revista. Fou en aquest
acte que es presentà el llibre: "Ronçana 50
anys, un recull d'articles", un llibre que és
una tria d'articles feta pel consell de redacció
sense cap pretensió d'exhaustivitat, un llibre
editat en agraïment a totes les persones que
han fet possible la revista al llarg d'aquest
cinquanta anys.

Com ja és habitual, hem mantingut les sec-
cions fixes de Tribuna que conté articles d’o-
pinió dels col·laboradors, normalment sobre
temes d’actualitat. Tenim un espai destinat a
recollir les notícies dels pobles Riells del Fai,
Bigues, Sta. Eulàlia i Lliçà d’Amunt que els
corresponsals consideren adients; les Enti-
tats que ho desitgen tenen un espai a la re-
vista, que utilitzen al seu criteri; uns apar-
tats destinats a la comunitat cristiana, a la
cultura, a la informació relativa a esports i
un lloc destinat a la meteorologia, etc., i
quan s’escau, intentem fer-nos ressò de tre-
balls realitzats i publicats per persones que
resideixen als pobles de la Vall del Tenes.

A banda de les seccions indicades, als dife-
rents números s’hi han incorporat altres in-
formacions, dels que destaquem les se-
güents:

Nº 295 (novembre-desembre 2018). En por-
tada: “Premis tardor, reconeixement a la re-
vista Ronçana", els 50 anys de la revista han
estat recompensats amb el Premi Tardor
2018, i hem volgut manifestar el nostre
agraïment a les entitats que organitzen els
Premis. L'editorial: “Agraïment", destinat
als organitzadors dels Premis (Ronçana
Comerç Actiu, Canal SET i Ajuntament), a la
Parròquia que, molt especialment, va fer
possible la revista en temps de dictadura i a
tothom que ha participat en la seva publica-
ció: anunciants, redactors i lectors.

En Tribuna es comentà la situació política
que es vivia en aquells moments a Catalunya
en la seva relació amb Espanya.

Entrevistàvem a Jordi Puig Roca, ambientò-
leg i impulsor de L'Espigall, una explotació
hortícola de varietats locals. 

Informàvem de l'acte de lliurament dels pre-
mis de la sisena edició dels Premis Tardor. 

Facilitàvem les Bases de la desena edició del
Certamen Literari de Relat Breu de l'any 2019.
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Nº 296 (gener-març 2019). En portada:
“Mònica Terribas: Un nou impuls a Ronça-
na". La Mònica fou invitada a l'acte de clo-
enda dels actes del cinquantenari de la revis-
ta i les seves reflexions han estat un impuls a
tirar endavant i un toc d'alerta a la renovació
de la revista. L’editorial: “Eleccions nova-
ment”, en relació a les propera eleccions al
Congrés i Senat. 

La persona entrevistada fou Miquel Barbany
Baró, ferrer i ferrador de Santa Eulàlia cone-
gut a mig Catalunya. 

Recollíem l'acte de cloenda del cinquantena-
ri de la revista.

Nº 297 (abril-maig 2019). En portada:
“Premis literaris i homenatge a Jaume
Arnella", el mes de maig i en el marc del so-
par literari organitzat pel TNT, es va retre
homenatge a Jaume Arnella per la seva llar-
ga trajectòria posant en valor el folk català i
per la seva contribució a multitud d'actes
culturals del nostres pobles. L’editorial:
“Servei al poble”, es tracta d’una reflexió so-
bre la vida política. 

L'entrevista fou per la Lali Masriera Arnau,
campiona de Catalunya i Espanya de bikejo-
ring (una modalitat de múixing amb bicicleta). 

Recollíem els resultats de les Eleccions ge-
nerals del 28 d'abril.

Davant les properes eleccions municipals,
vam demanar als diferents grups que es pre-
sentaven, quines eren les seves actuacions
prioritàries al poble.

En relació al Desè Certamen Literari de
Relat Breu, publicàvem els tres treballs
guanyadors.

En aquest número encartàvem el romanço a
Jaume Arnella, presentat a l'acte del seu ho-
menatge.

Nº 298 (juny-juliol 2019). En portada “25
anys caminant”, en reconeixement a Santa
Eulàlia Camina que ja ha fet un quart de se-
gle que organitza excursions, amb constàn-
cia mensual, per conèixer la riquesa i varie-
tat de paisatge del nostre país. A l'editorial:
“Lleure", uns comentaris sobre els lleure,
temps lliure esbarjo ....

Dialogàvem amb Begonya Hernàndez i
Ferrer, llicenciada en Belles Arts, mestre d'i-
kebana, un art floral japonès. 

L'entitat Santa Eulàlia Camina, que sempre
diu la seva a la revista, en aquesta ocasió ens
recordà la seva trajectòria en un article més
extens.

Recollíem els resultats de les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig. També de les Elec-
cions al Parlament Europeu del mateix dia.

Nº 299 (agost-octubre 2019). En portada:
“24 Hores de ciclomotors - 40 anys”, aquest
esdeveniment esportiu aplega desenes de
mil·lers d'espectadors cada any, i ja van 40.
També amb "Sentència Injusta" hem volgut
fer-nos ressò en portada del resultat del ju-
dici al procés. L'editorial: “Política i polí-
tics", un comentari en relació al fet que allà
on s'ha de posar la política, s'hi ha posat la
justícia i la repressió desmesurada per ate-
morir la defensa de la llibertat d'expressió i
de manifestació.

S’entrevistà a Albert Barrachina Robert,
d'Art Cervesers (elaboradors de cervesa).

Fèiem referencia al resultat de les 24 hores
de ciclomotors.
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Acte de cloenda del 50è aniversari de la revista. El consell de redacció amb Mònica Terribas.
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SERfoto
Persona contacte: Jesús Osuna
Instagram: serfoto_associacio
Facebook: serfoto associació
Correu electrònic: infoserfoto@gmail.com

Serfoto Associació neix amb l’ànim de donar
a tots els aficionats a la fotografia l’oportuni-
tat de fer créixer la passió per aquest art.

Aquest any hem fet dos tallers d’iniciació a la
fotografia réflex digital gratuït d’una durada
de tres dies, un dia de teòrica, un altre de
pràctica diürna i l’últim de pràctica nocturna
en el qual treballem el coneixement de la cà-
mera i les òptiques pròpies, la localització
dels botons directes, els modes de disparo i
les maneres d’enfocament.

També hem dut a terme:

• Dos tallers de lightpainting d’una durada
total de 7 hores, a càrrec de @churrasque-
ros que va ser tot un èxit.

• Exposició de fotografies fetes pels alumnes
del taller presentant el seu primer treball.

• Concurs de fotografia de tots els nivells a la
festa de l’espígol a la masia Massampera,
amb un bon nombre de participants i pre-
mis per tercer, segon i primer classificat.

• Taller de Photoshop a càrrec del senyor
Josep M. Molist.

Col·laborem i ens relacionem amb altres en-
titats del poble a més de projectes nous que
farem de cara a l’any vinent.

Des de la junta de Serfoto Associació us con-
videm a ser socis i poder participar als se-
güents tallers i sortides que farem.

Alguns dels treballs duts a terme per SERfoto.
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Ateneu Cingles de Bertí
Persona contacte: Manuel Calaf i Cervera
Telèfon Casa: 93 844 80 44
Telèfon: 670 52 12 45
C/e: mcalaf2009@hotmail.com

Ateneu Cingles de Bertí: diversi-
tat, diàleg i compromís

Ateneu Cingles de Bertí (ACB) que, com
diuen els seus estatuts “el seu àmbit natural
d’actuació és Catalunya” concentra la seva
activitat en tres pobles del Vallès oriental:
Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i
l’Ametlla del Vallès. Aquest fet, quedà palès
el 8 de juliol en la vesprada de cloenda de la
“Temporada 2018-2019”, celebrant a Can
Draper (L’Ametlla del Vallès) la Diada del
soci/a i la VIII Trobada d’Escriptors,
Músics, Artistes i Agents Culturals.

Al llarg de tot aquest curs ens ha servit de
guia una pregunta oberta: És aquest un
temps bonic per viure-hi? Apuntàvem una
resposta: Sí, perquè és Temps d’Ateneu.

Però, com havia de ser aquest Temps
d’Ateneu? Vam trobar que La bona persona
de Sezuan de Brecht (obra de teatre de la
nostra programació) reflectia molt bé els ob-
jectius de l’entitat quan el Déu tercer diu: “El
món pot continuar tal com és si trobem
prou persones bones capaces de viure una
existència digna d’un ésser humà”.

Efectivament, l’Ateneu Cingles de Bertí tre-
balla per oferir als nostres socis i socies, als
seus familiars i amics, oportunitats de millo-
rar la seva qualitat de vida, de ser plenament
humans. Com? Afavorint la comunicació in-
terpersonal i intrapersonal, és a dir, poten-
ciant un autèntic diàleg. Això necessita
treballar la paraula i, sobretot, el silenci,
el temps de silenci que exigeix l’escolta prò-
pia i l’escolta de l’altre.

En quina mida aquest objectiu ha determinat
la construcció d’aquest Temps d’Ateneu?
Diverses han estat les nostres línies d’actua-
ció. En primer lloc, les biblioteques (Santa
Eulàlia, L’Ametlla i Lliçà d’Amunt), amb les
que hem treballat colze a colze per tal de fer
créixer els Clubs de lectura, per a intensificar
la paraula i el silenci. L’Ateneu és conscient
que la lectura silenciosa és una manera de
construir la nostre intimitat, que una de les
funcions principals dels Clubs de lectura és
permetre’ns trobar el llibre que no sospità-
vem que existia, i que tanmateix descobrim que
és d’una importància extrema per a nosaltres.

Però nosaltres llegim també per integrar-
nos, per a compartir noms i històries comu-
nes. Neix així la necessitat de comentar
aquests llibres en trobades de lectors
amb ganes de posar en comú la seva expe-
riència de lectura. Aquestes trobades ens
han permès palpar la diversitat (d’idees, de
plantejaments, d’interessos, de posiciona-

Club de Lectura de Santa Eula ̀lia.
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ments vitals...) i ens han portat a treballar el
diàleg, un diàleg obert i constructiu, és a dir,
un espai per a pronunciar paraules i, sobre-
tot, escoltar les de l’altre.

Alguns dels llibres han vingut acompanyats de
la trobada amb l’escriptor, activitat que ens
ha deixat percebre qui s’amaga darrere d’un
nom, una fotografia o potser un pseudònim.
Amb els escriptors hem conegut una mica
més el procés de creació i hem comentat com
una obra, després de lliurada a l’editorial,
deixa de ser patrimoni de l’autor i creix quan
entra en connexió amb el món del lector.

En la construcció d’aquest Temps d’Ateneu,
han tingut un lloc especial les Rutes Lite-
ràries que, entre altres aportacions, ens
han ajudat a tancar de manera brillant l’Any
Palau i Fabre i l’Any Pedrolo, escriptors es-
pecialment significatius per al nostre patri-
moni cultural. Per altra banda, seguint a la
novel·lista Eva García Sáez de Urturi i la se-
va trilogia sobre la Ciudad Blanca, aquest
“Ateneu en Ruta” va arribar fins a Vitoria-
Gasteiz, on vam participar en l’acte que el
Parlament Basc dedicava a la Cultura i en el
que l’Ateneu va portar la nostra llengua, els
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Al Teatre Nacional de Catalunya.

Ruta Literaria, a Vitòria.
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nostres poetes, les nostres cançons i, sobre-
tot, els nostres compromisos amb projectes
que ajudin les persones a desenvolupar la
seva humanitat.

El treball per a forjar un Temps d’Ateneu ha
consolidat projectes basats en “l’art de l’es-
colta”. Quins? Un d’especialment estimat:
Anem al teatre. L’Ateneu ha fet una im-
portant aposta pel teatre com a mitjà per
ajudar-nos a ser aquestes bones persones de
les que parlàvem, per contribuir a la forma-
ció de bons ciutadans. En el teatre trobem
radiografies profundes de l’ànima humana
que ens permeten seguir-nos entenent, (La
bona persona de Sezuan de Brecht, El gran
mercado del mundo de Calderón de la
Barca). El teatre configura també un imagi-
nari que ens renova com a col·lectivitat. I
aquest és un dels motius pels quals, dins de
les nombroses propostes que fa el TNC cada
temporada, l’Ateneu sempre tria una obra
del nostre patrimoni escènic (Els jocs florals
de Canprosa de Rusiñol), perquè aquest pa-
trimoni ha col·laborat en la configuració de
les nostres senyals d’identitat. 

Un altre projecte ha estat Anem al Liceu
per gaudir de l´òpera -una de les expres-
sions culturals més belles, importants i sig-

nificatives de l’ésser humà perquè engloba el
millor de totes les àrees artístiques- i emo-
cionar-nos amb La Gioconda, una obra ple-
na de lirisme i sensibilitat potsromàntica.

I dins del silenci sorgeix la creació. Així els
socis de l’Ateneu han passat de ser receptors
a ser creadors. Mostra d’això han estat dues
exposicions fotogràfiques (la d’Assumpta
Bosch sobre els ocells i “De la tristesa a la
tendresa” de la Maria Soley i la Dolors
Vinyoles), les produccions del Taller d’es-
criptura i el cicle de conferències a la
Sala gran de Can Draper.

I per concloure aquest repàs d’alguna de les
línies d’actuació que han marcat la construc-
ció d’aquest Temps d’Ateneu, hem d’esmen-
tar una jornada tan especial en la que s’ha fet
coincidir la Festa dels socis amb la
Trobada d’Escriptors, Músics, Artistes i
Agents Culturals. Per què? Perquè tant
uns com els altres són creadors de cultura i
aquesta festa de la diversitat ofereix la possi-
bilitat de reconèixer-nos, obrir les portes al
diàleg i fer realitat ara i aquí el gran objectiu:

“El món podrà continuar tal com és perquè
construint aquest Temps d’Ateneu s’han tro-
bat moltes persones bones compromeses a
viure una existència digna d’un ésser humà”

Trobada d’escriptors, acte final de curs.
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Empenta Ronçanenca per
l’Autodeterminació / ERA-ANC
President: Oriol Maspons
Telèfon: 687 80 05 95
C/e.: oriolmaspons@gmail.com

En un any el panorama polític ha canviat
molt, costa veure-ho en el dia a dia, però si
mirem enrere el camí recorregut és evident
que anem avançant, malgrat les continues
ziga-zagues de la política catalana.

Dues eleccions fracassades al Congrés espa-
nyol, una sentència que ho ha canviat tot i ha
deixat sense arguments als que pensaven
que es podien obtenir unes condemnes
suaus, i després la reacció del poble amb les
Marxes de la Llibertat, l’ocupació de l’aero-
port, les protestes als carrers, el Tsunami
Democràtic...Tot plegat indica que el canvi
social no té aturador. No som independents,
però la separació entre les societats catalana
i espanyola cada vegada és més gran. Això
queda demostrat a cada contesa electoral:
mentre a Catalunya a cada elecció augmen-
ten els votants independentistes, en bona
part del territori espanyol el què augmenta
és el vot ultradretà. Hem arribat a un punt

en que és ben clar que la governabilitat de
l’estat espanyol  resulta pràcticament impos-
sible sense oferir una solució política a
Catalunya. En aquest sentit seria molt desit-
jable que els partits independentistes se-
guissin l’exemple de la resistència de la gent
al carrer i també se centressin en la lluita per
la independència, bo i evitant de caure en els
coneguts paranys de les promeses sempre
incomplertes. El polítics passen però el
Poble es queda.

Tot i trobar-nos en aquesta etapa de repres-
sió i injustícia, des de l’ERA-ANC continuem
maldant per fer realitat el nostre objectiu:
aconseguir la llibertat i la plena sobirania de
la Nació Catalana, amb la finalitat de deixar
als nostres fills una societat més justa, més
democràtica, més avançada socialment i
amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 

Les principals activitats dutes a terme per
l’ERA-ANC durant el 2019, han estat les se-
güents:

• El 16 de març vam participar al costat de
milers i milers de ciutadans a la manifes-
tació a Madrid per reclamar la llibertat
dels presos i exiliats polítics. 

Entitats86 Anuari 2019
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• Xerrada informativa “Cambres, eines de
país” sobre les eleccions a les Cambres de
Comerç, que tingué lloc el 3 d’abril a La
Fàbrica.

• Vermut Solidari per la República, organit-
zat conjuntament amb els CDR, amb la in-
tervenció de Joan Canadell i Cristina
Fallaràs, el 7 d’abril.

• Presentació del Manifest per la unitat in-
dependentista a les eleccions del 10-N, el
27 de setembre a La Fàbrica. 

• Marxa de Torxes la vigília de la Diada
Nacional.

• Organització de l’expedició a la Manifes-
tació organitzada per l’ANC a Barcelona
amb motiu de l’Onze de Setembre. 

• Acte commemoratiu del 1-O, organitzat
conjuntament amb els CDR, amb exposi-
ció de fotos i intervencions musicals, a La
Fàbrica el dia 1 d’octubre.

• Col·laboració amb la xerrada de Joan
Queralt, organitzada per Ind-ERC, 10
d’octubre a la Biblioteca.

Visca la República Catalana! Llibertat Pre-
sos Polítics! 

I malgrat tot: Bon Nadal!
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AAVV La Primavera
Representant: Noemí Domínguez Gorreto
Telèfon: 646 195 295
C/e: aavvlaprimavera@gmail.com

Cada cop queden menys fulls al calendari, i
això ja vol dir que va finalitzant l'any. I en
aquest temps hem intentat, com ja es nor-
mal en la nostra comunitat, omplir molts
fulls d'aquest calendari amb actes i col·labo-
racions. Alguns ja esdevenen gairebé una
tradició i d'altres, de nova fornada, que in-
tentarem que calin bé dins de la comunitat, i
mica en mica, es converteixin en costums,
amb l'objectiu de seguir les tradicions de
sempre, però sense oblidar-nos d'anar inno-
vant per tal de fer partícips a petits, joves i
grans.

Aquest any hem tingut algun canvi a la jun-
ta. Hi ha hagut noves incorporacions i al-
guns han fet un pas al costat. Però més que
un canvi de junta, ha estat més una manera

de completar un equip, que si amb els inte-
grants que ja hi havia, i que deixaven sempre
el llistó ben alt, amb les noves incorpora-
cions, que venen plenes d’il·lusió i de idees
fresques, sumades a l’empenta i experiència
de la gent de sempre, treballarem perquè ca-
da cop, i de mica en mica, anem millorant els
serveis i les necessitats de la comunitat, es-
tant sempre oberts a noves idees i peticions.

El partit de futbol ja esdevé, cada cop més,
un clàssic on tothom hi pot participar i fa
que tots els veïns tinguem l’oportunitat d'a-
juntar-nos un dissabte a la tarda per diver-
tir-nos. N'hi ha que juguen i n'hi ha que xer-
ren, però en un ambient d’esportivitat i con-
vivència, tots esperen finalitzar el partit per
prendre un refrigeri, i de ben segur que amb
les xerrades post-partit alguna idea o millo-
ra sorgeix, per algun futur pròxim.

El que segur que no hi falta és riure i bon hu-
mor.

No passarem per alt el famós sopar de ger-
manor, que ja no deixa de ser un dels dies
més assenyalats en el nostre calendari, en el
qual ens reunim tots els que podem, una nit
d'estiu a la fresca, per passar una vetllada
distesa a la parcel·la.

El servei de barra, que no pot faltar-hi mai,
és el punt de referència i no para ni un sol se-
gon per poder satisfer a tots els assistents,
que per altra banda cada cop venen més d'al-
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Festa del barri de La Primavera.

Inflables per als més petits.
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tres comunitats, ja que tothom hi és benvin-
gut. Un cop finalitzat el sopar i acabades les
converses de sobretaula, i com a novetat,
aquest any s'ha posat en funcionament una
nova atracció estrella: un inflable Gladiator.
Un inflable, amb dos podis, on es tracta de
fer caure el contrincant. Aquí les rialles es-
tan assegurades i algun vídeo gravat així ho
pot corroborar. I tot això, com sempre, ame-
nitzat amb un DJ que ens fa moure el cos a
ritme de clàssics de sempre i amb nous hits.

Aquest any hem fet la Hallo-nyada amb la
idea d'unir dues festes ben conegudes al nos-
tre territori. Dita festa, en termes d’assistèn-
cia i col·laboracions ha estat un èxit rotund.
Aquest any vam voler fer més extensa la re-
collida de caramels dels nens i fent un bon
treball de promoció de porta a porta, van ser
un bon grapat de cases, un total de ni més ni
menys que 35 llars, que es van engrescar a
engalanar l'exterior de les vivendes per a tal
tenebrosa ocasió, i fins i tot arribant a fer al-
gun petit túnel del terror al propi jardí, acon-
seguint així, que els carrers de tot el barri
fossin un formiguer de nens i nenes pujant i
baixant pels carrers.

Un cop a la parcel·la, es va organitzar una
bona festa amb un photocall, fet pels inte-
grants de la junta i voluntaris, amb una ima-
ginació increïble i una traça sense mida rea-
litzat amb molts materials reciclats, que es-
cenificava una sala d'execució d'un manico-
mi. Més tard va començar el concurs de dis-
fresses, on els jutges van triar el guanyador
d'entre tots els participants que hi van anar
disfressats i amenitzat del DJ que va fer de
mestre de cerimònies, per tot seguit conti-
nuar la festa amb tota la musica ballable
possible. I com no, el nostre infatigable ser-
vei de barra, que un cop més va estar a l’alça-
da de les circumstàncies, aconseguint que
aquest servei fos tot un èxit. Tant és així, que
es van exhaurir les existències d'alguns pro-
ductes. I per últim, però no menys impor-
tant, la tan nostrada castanyera, que no va
parar ni un moment de torrar castanyes.

No hem deixat de treballar ni un moment
pel bon funcionament i pel benestar del veï-
nat i del poble i ja estem pensant en noves
festes i activitats, com en un futur ben prò-
xim, un scaperoom, que de ben segur que
farà les delícies dels més exigents i que més
d'un es trenqui la closca per poder esbrinar
els enigmes. I com no, per principis del pro-
per any, la tradicional calçotada, que no hi
pot faltar.

No voldria acabar, sense donar les gràcies a
tots el companys voluntaris que en algun
moment han pogut donar un cop de mà
traient temps del seu propi per poder col·la-
borar amb la preparació o coordinació de les
activitats; i sense oblidar-nos de l'Ajunta-
ment del poble, que sempre està disposat a
ajudar de qualsevol manera i que ens facilita
molt la nostra tasca. 

Gracies a tots els veïns i veïnes del poble per
assistir sempre amb ganes i bon humor a les
activitats que plantegem.

Us desitgem unes Bones Festes!!!

La Junta
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Servei de bar durant la festa del barri.
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AAVV Can Marquès
President: Jesús Segura
Telèfon: 656 64 44 66
C/Cirerer, 11
C/e: ea3ezz@gmail.com

Sobre una onada que va i ve

Un any més, sortosament, prolonguem la
història del nostre estimat barri, Can Mar-
quès, dins d’un poble vallesà amb un encant
molt especial, Santa Eulàlia de Ronçana.

Recordarem, en primer lloc, dues cites em-
blemàtiques que es retrocomplementen.
Una és del prestigiós escriptor francès
Marcel Proust (1871-1922): “Siguem agraïts i
agraïdes amb les persones que ens fan fe-
liços i felices; elles són qui fan florir la nos-
tra ànima”. I l’altra, de la poeta nord-ameri-
cana Emily Dickinson (1830-1886): “La bo-
na sort no és casual, és producte del treball;
així el somriure de la fortuna s’ha de gua-
nyar a pols”.

Destaquem aquests mots, ja que el nostre
veïnat se sent sobre una onada que va i ve en-
tre els dos sentits. Per una banda, agraïm sin-
cerament les petites millores que l’Ajunta-
ment del nostre municipi ha anat fent al llarg
d’aquest 2019 a Can Marquès. L’entesa i el
diàleg sempre hi ha estat present quan ha
calgut. Per l’altra, reafirmem la constància i
la perseverança que ens caracteritza a l’hora
de continuar sol·licitant més ajudes per al
nostre barri. Entenem que l’actual situació
política, social i econòmica no és la més de-
sitjada ara mateix, però la nostra tasca és
continuar mirant endavant i enfortir-nos.
Apel·lem, des d’aquest Anuari local, del que
sentim orgull de formar-ne part, que el go-
vern municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
ens continuï tenint en compte com fins ara i
que aporti les ajudes possibles i necessàries
perquè Can Marquès sigui un espai digne.

Els veïns i les veïnes som també peces claus
per aconseguir aquest objectiu. El pagament
de la minsa quantitat de 24 euros anuals per
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Diversos moments de la festa del barri de Can Marquès.
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parcel·la contribueixen a poder fer millores
en el barri. De les 188 parcel·les, hi ha una
part substancial del veïnat, concretament
108, que no ho fa, i que, en canvi, sí que se’n
beneficia. Fem una crida des d’aquí a fer-ho.
A més a més, destaquem que cal respectar
les propietats alienes i no ocupar un habitat-
ge que no ens pertoca, com passa amb el nú-
mero 1 del carrer Cirerer.

En relació a la nostra Festa Major, que té lloc
a mig juliol, també és de justícia remarcar
que els anunciants en el llibret del programa
(seixanta-vuit, enguany) són, en gran mesu-
ra, els que la fan possible. Reivindiquem la
festa com a nucli d’unió del barri, des del
primer dia quan comencem a decorar, fins a
la coordinació davant les graelles, passant
per la rua (gràcies aquest any a Parramon),
la paella popular fet pel restaurant La Bimba
i el tradicional “xupinazo” i la traca final a
mans de la Marta Giménez (en record del
seu pare, l’Alfons) i moltes altres activitats
que amenitzen la celebració. No ens oblidem

tampoc dels dos capgrossos emblemes del
barri, els fantàstics pescadors creats pel
Rafael Ramírez Ràfols, l’Albert Izaguirre i el
Bernat González.

A l’estiu, però, no tot és alegria: els lladres
aprofiten les vacances per entrar a les cases
a robar. Aquest preocupant problema, habi-
tual, malauradament, també a altres urba-
nitzacions, necessita una solució a curt ter-
mini, així com el manteniment del camí de la
Bòbila que pertany, en aquest cas, a l’Ajun-
tament de Canovelles. Demanem un acord
entre aquest Ajuntament i el de Santa
Eulàlia per mantenir en condicions aquest
camí que uneix la carretera de Caldes amb la
nostra urbanització.

Volem continuar vivint amb unes condicions
de vida extraordinàries. I ens esforçarem al
màxim perquè així sigui. Per aconseguir-ho
ens cal novament la implicació de tothom,
veïnat i Ajuntament. Moltes gràcies!!!!

Carme Ramilo i Martínez
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AAVV Sant Isidre
President: Josep Villaronga Roselló
Telèfon: 617 18 69 73
C/e: aavvsantisidre@hotmail.com

Sant Isidre com a associació, està costant
molt de remuntar, tot i que ja fa 25 anys d'a-
quella riuada, encara queden molts fantas-
mes, rancúnies i mals rotllos. Ens costa
aconseguir més participació per part dels
veïns, però poc a poc anem duent a terme el
nostre propòsit. Som una associació amb ga-
nes de treballar pel barri, de reunir-nos i de
fer gresca. Amb una paraula: fer un barri viu.

Per aquest motiu seguirem treballant perquè
les festes dels anys vinents puguem compar-

tir amb la resta del poble les nostres activi-
tats, arrosades i tot el que calgui per passar-
ho bé.

Estem començant per fer millores al barri,
per tenir un espai d’esbarjo on tingui cabuda
tothom. Volem aconseguir uns gronxadors
per als nostres nens i no haver d'anar amb
cotxe al parc, que la gent gran tingui unes
màquines per poder fer una gimnàstica pas-
siva, que els hi aniria molt bé.

Molta feina a fer, però també ens agrada
treure una mica de temps per gaudir junt
amb els veïns de les diades, la nostra festa
del barri de Sant Isidre, la revetlla de Sant
Joan i com a novetat aquest any, i desafiant
el fred, la festivitat de Halloween.

Diversos moments de la festa de Halloween.
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Ronçana Comerç Actiu
Presidenta: Sònia Padilla
Telèfon/s de contacte: 938446059
C/e: rcactiu@gmail.com
Web: www.roncanacomercactiu.com

El 2019 ha estat un any de canvis per
Ronçana Comerç Actiu, encara que, com
sempre els nostres objectius busquen poten-
ciar l’activitat econòmica i comercial de
Santa Eulàlia. Hi ha coses que
no canvien. 

Al mes de febrer vam celebrar
la nostra Assemblea General
anual, aquest any en un format
més distès i dinàmic. L’Esther
Cañellas, presidenta de l’asso-
ciació des del 2013, va deixar el
seu càrrec a la Sònia Padilla,
membre de la Junta des de ja
fa 8 anys. També van entrar
nous vocals, així com d’altres
van deixar el seu càrrec. 

Tanquem l’any amb un total de 80 socis.
Comerços, serveis professionals, restaura-
dors, productors artesanals i empreses,
agrupades en una per dinamitzar els nostres
negocis, fer front a problemes comuns a
Santa Eulàlia i donar vida al nostre poble. És
per això, que des de la Junta enfoquem la
nostra feina en dues línies de treball clares:
fer poble i els nostres associats. 

Fem poble organitzant la Ruta del Pintxo,
els Premis Tardor i el Quinto Solidari.
Planificant xerrades de Salut i Economia.
Col·laborant amb altres Entitats del poble,
així com amb l’Ajuntament. La festa dels

Tres Tombs, la ballada de Gitanes, els actes
pro-refugiats de SER Refugiats, el Sarau de
Primavera, els Premis David Seuma de
l’Institut, el concurs de punts de llibre de la
Biblioteca o la Fira de Nadal, entre d’altres,
tenen el suport de Ronçana Comerç Actiu. 

Seguim endavant amb el Projecte Porta’m on,
conjuntament amb l’Ajuntament, apropem
les nostres botigues i serveis a la gent gran.

A la vegada, i sent el nostre pilar fonamen-
tal, busquem potenciar els ne-
gocis dels nostres associats. 

Sense deixar de banda, les
campanyes comercials direc-
tes, amb vals per bescanviar
als nostres negocis, estem ac-
tualitzant-nos. A través de les
xarxes socials, hem portat als
nostres clients a les termes de
l’Espai Cel, així com a veure el
Mago Pop al Teatre Victòria.
També hem preparat una cam-
panya de fotos pròpia, junta-
ment amb l’associació SER

Foto i persones voluntàries del nostre poble. 

Ja fa 5 anys que ens vam associar a la PIMEC.
Actualment, formem part activament del
Consell del Vallès Oriental i estem participant
en l’elaboració d’una campanya comarcal
conjunta destinada a famílies, nens i joves. 

L’any vinent celebrarem els 15 anys de vida
de Ronçana Comerç Actiu. I per això segui-
rem treballant per promoure el desenvolu-
pament econòmic de Santa Eulàlia, poten-
ciant i dinamitzant els negocis dels nostres
associats i aportant el nostre granet de sorra
al dia a dia del nostre poble.

Quinto Solidari 2018.
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Santa Eulàlia Camina
Responsable: Jordi Sala Druguet
Telèfon: 657 01 92 42
C/e.: saneulcam@gmail.com
Web: www.santaeulaliacamina.blogspot.com

Santa Eulàlia Camina fa 25 anys

Aquest any no és un any qualsevol per a la
nostra entitat. Estem d’aniversari, un ani-
versari d’aquells rodons, en fem 25. O sigui
que des del 1994 anem programant una sor-
tida mensual. Per celebrar aquest esdeveni-
ment hem preparat una sèrie d’accions, una
que ja vam dur a terme va ser la primera
passejada de la temporada 19-20, va ser una
sortida que ens va ocupar tot el dia, per les
terres del Montsant; concretament vam anar
de la Morera a Ulldemolins. Una altra és l’e-
dició de samarretes amb el logo de l’entitat
que recorda l’aniversari, les podreu adquirir
al mateix autocar a cada sortida. També es-
tem estudiant la possibilitat de fer un clauer.
Estem elaborant un curt vídeo amb imatges
d’aquets anys d’existència. La nostra entitat
ha merescut una portada i un article especial
de la Revista Ronçana en motiu de l’aniver-
sari, també hem modificat la pancarta que
anuncia les nostres sortides per tal que re-
cordi aquesta efemèride, i a final de tempo-
rada esperem poder compartir aquesta festa
d’aniversari amb els assistents a la darrera
sortida, la del juny.

Fets rellevants

La darrera temporada creiem que ha estat de
plena consolidació de l’entitat, no només
perquè ja treballem com entitat plenament
autònoma, sinó també perquè hem constatat
un augment del nombre de participants a ca-
da passejada. Aquest ha estat sempre supe-
rior a la quarantena i en algun cas un bus no
ha estat suficient. Aquest fet, no només fa
que les sortides siguin més participades i
animades, sinó que garanteix la viabilitat
econòmica de l’entitat.

L’altre fet remarcable és l’inici de cooperació
amb el Projecte Educatiu de Poble per col·la-
borar i compartir excursions; tot just aca-
bem d’iniciar contactes. Esperem que prope-
rament fructifiquin i que un bon grup de fa-
mílies i els seus fills s’incorporin a algunes
de les nostres passejades, superarem així
una de les deficiències que des de l’inici hem
detectat i que no és altra que la manca d’in-
fants i joves en les nostres activitats.

El segon diumenge
de cada mes...

Pel que fa al calendari de sortides que tení-
em programades, podem dir amb satisfacció
que l’hem pogut complir, amb una única
exepció, la del Montsant, que degut a l’ona-
da de calor i al risc d’incendi que comporta-
va, vam haver d’ajornar-la fins a l’octubre.

És ja una tradició que la primera de l’any si-
gui a la costa, seguint el camí de Ronda;
aquest any vam anar de Blanes a Santa
Cristina. És un goig poder caminar per
aquells bells indrets tan poc concorreguts en
aquesta època de l’any. El guia va ser en
Joan Basset. Aquí teniu la foto del grup prop
del castell de Sant Joan.

Els amics de la Plana ens preparen cada any
una passejada per Osona, en aquesta ocasió
el centre era Sant Salvador de Bellver. Un al-
tre lloc d’interès va ser la Balma de Serinyà,
que podeu veure a la fotografia.
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Pel novembre haurem anat a gaudir dels co-
lors de la tardor al Montseny. A la del de-
sembre tenim pensat seguir el nostre riu des
de la Riereta fins a Riells. I a l’any que ve
continuarem. Tenim programades ja les sor-
tides de tota la temporada pel segon diumen-
ge de cada mes, passejades a l’abast de tot-

hom, només cal estar una mica preparat o
acostumat a caminar uns 10 o 12 km, aques-
ta és la distància que tenen aproximadament
les nostres excursions. Sortim a les vuit de la
gasolinera i hi tornem a ser a les dues apro-
ximadament. Així doncs ja ho sabeu, sereu
benvinguts, hi esteu convidats.

La del març va ser pel Pla de la Calma fins a
Aiguafreda passant per Sant Cebrià de la
Mora, entre altres llocs i cases d’interès. La
foto de grup és feta al Pla i al fons hi podeu
veure la serra de l’Arca i la continuació dels
cingles de Bertí.

També tenim programades sortides per a
conèixer l’entorn més immediat, una d’elles és
la de la Calçotada. En aquesta ocasió vam
anar fins a la serra de can Senalla a Lliçà
d’Amunt. Per anar-hi vam passar pel nou ca-
mí de vianants fins a la Cruïlla. A la foto la
seva continuació cap a Lliçà.

El punt principal
de la de l’abril
era la balma de
can Soteras a
Castellolí. La foto
és feta ben aprop,
a les coves de Can
Llucià. Pel maig vam fer la que ja ha esdevingut

clàssica, pel Lluçanès. La imatge mostra una
part del grup escoltant atentament les expli-
cacions del guia al clautre de Lluçà.

Per la Festa Major vam col·laborar amb la
Comissió de Colors en una de les proves. Vam
fer de guies i vam preparar el recorregut.
Aquí teniu un grup escoltant les explicacions
de Pere Ciurans a la font de can Vendrell.

Els membres de la Junta a Sant Simple poc
abans de començar la prova de colors de la Fes-
ta Major, amb la samarreta commemorativa.

anuari 2019_anuari 2006 retocat.qxd  05/12/19  12:25  Página 95



Associació Espelt del Vallès

Contacte: Salvador Fructuoso Aranda
Telèfon: 615 28 94 69
Adreça: CC La fàbrica, Camí del Gual s/n
C.e.: espelt.associacio@gmail.com
Web: www.facebook.com/associacioespelt

L’Associació Espelt del Vallès neix el 2013
amb la idea de buscar eines que ens perme-
tin gaudir d’aliments i productes ecològics i
de proximitat. Creiem en un nou model de
proveïment que no només té en compte les
persones sinó també l’agricultura, la rama-
deria i la silvicultura; que retorna a la terra
la fertilitat que li pren. D’aquesta manera
aconseguirem un cicle equilibrat que perdu-
rarà per les generacions que vindran.

Tot i que hem engegat aquesta iniciativa a
Santa Eulàlia de Ronçana, tenim vocació de
potenciar-ho per tot el Vallès i les comar-
ques veïnes buscant que els aliments, la lle-
nya i els serveis facin el mínim recorregut
possible. Així reduïm emissions de CO2 a
l’atmosfera, donem suport als pagesos lo-
cals, obtenim aliments saludables i acabats
de collir, estalviem les càmeres frigorífi-
ques...

Aquesta és la nostra filosofia per la quotidia-
nitat, acompanyada de bon humor i ganes de
celebrar sempre que podem. 

Com ens gestionem?

Des de finals de 2017 Espelt es fa sòcia de la
Cooperativa La Magrana de Granollers per
tal de poder abastir-nos de la seva àmplia
gama de productes, tots ecològics i la gran
majoria de proximitat. 

A la Magrana fem, mitjançant un Excel com-
partit al Drive, comandes quinzenals i ens
organitzem per anar a recollir-les en un sol
viatge.

Què més fem?

A l’abril participem a la fira Lliga’t a la Terra
i al juliol a la Fira del tomàquet del Vallès.
En aquestes fires de la pagesia local i comar-
cal donem a conèixer la nostra associació en-
tre els assistents.

Des que ens hem associat a la Magrana par-
ticipem de l'assemblea de socis d'aquesta i
compartim coneixement amb altres associa-
cions del Vallès fent xarxa.

Sumem energies i entre els socis organitzem
comandes col·lectives de llenya, oli, etc.

A més a més, de tant en tant ens trobem al
Molí d’en Vendrell per dinar tots plegats.

Us convidem a apropar-vos:

• directament al Molí d’en Vendrell
• enviant un correu electrònic a:

espelt.associacio@gmail.com
• o trucant al 615289469

Entitats96 Anuari 2019

Parada durant la Fira Lliga’t a la Terra.
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Grup d’Oposició al IV Cinturó
Responsable: Fèlix de Blas
Telèfon: 93 844 67 46
C/e.: passatiu@hotmail.com
Web: http://ccqc.pangea.org/

2019: novetats? no gaires.

Aquest 2019 encara està en procés d'elabora-
ció i tramitació la redacció del Pla Específic de
Mobilitat del Vallès (PEMV), d'acord amb les
prescripcions del Pla Territorial Metropolità
de Barcelona. En ell participen la Generalitat
de Catalunya en col·laboració amb els Con-
sells Comarcals del Vallès Occidental i Orien-
tal i estan integrats per representants tècnics
dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i
Occidental, de la Diputació de Barcelona, de
diferents ajuntaments vallesans i d’entitats
del territori, seleccionats a proposta dels pro-
pis Consells Comarcals entre les quals la
Campanya Contra del Quart Cinturó. Sembla
que hi ha una intenció de potenciar el trans-
port públic i col·lectiu.

Durant el 2019 la campanya també ha estat
present i seguint l'actualitat sobre el QC en
diferents esdeveniments hem vist com s’han
reunit amb diferents actors polítics del terri-
tori, com són l'alcaldessa de Santa Perpètua o
com s’ha cel·lebrat la Jornada ATM “Presen-
tació de la proposta de Pla Director de Mobi-
litat 2020-2025”, el passat 20 de setembre.

Al projecte de pressupostos generals de l'es-
tat de 2019, finalment no aprovats, consta-
ven el tram en construcció Olesa-Viladeca-
valls (els imports no lliguen amb els dels anys
anteriors, i aparentment acabarien el 2020) i
el tram Sabadell- Granollers actualment està
una altre cop en estudi informatiu.

Des de la campanya seguim amb els nostres
principis.

Defensem:
• La conservació dels espais agrícoles i na-

turals, mantenint-ne la connectivitat tot
formant una xarxa.

• El Parc Agrícola del Vallès.

• Sistemes urbans compactes i complexos, amb
un ús racional del sòl i del transport privat.

• Una xarxa de mobilitat que prioritzi el
transport públic i la reducció dels gasos
amb efecte hivernacle.

• La millora de la xarxa secundària de ca-
rreteres.

• El rigor en la planificació territorial.

Denunciem que:
• El Quart Cinturó es planteja com a solució

a la congestió i, en canvi, només contri-
buiria a empitjorar-la.

• L’objectiu real del Quart Cinturó és fer pos-
sible la urbanització del territori, en zones
encara avui resistents a l’especulació.

Acció de protesta contra el IV Cinturó.
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Festa dels Tres Tombs d’enguany.

Amics del Cavall
Responsable: Josep Solé
Telèfon: 93 844 88 20
C/e: cannoguera24@gmail.com

Com ja és costum de cada any intentarem fer
un breu resum de les activitats que hem por-
tat a terme els Amics del Cavall de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Si ho fem una mica cronològicament, el mes
de desembre de l’any passat i dins dels dies
de la Festa Major d’hivern, vàrem participar
amb uns quants carros, passejant els infants
amb molt d’èxit, on les nenes i els nens s’ho
van passar d’allò mes bé.

Ja dins de les festes dels Tres Tombs, es va
anar a Canovelles, Caldes de Montbui, La Ro-

ca del Vallès, Vilanova del Vallès, Bigues, etc.
I, evidentment, a la nostra. El dia 10 de febrer
es va fer la passada de Santa Eulàlia, amb tot
el que comporta la festa. No va ser molt par-
ticipada en quan a carruatges i cavalls, però
per un poble com el nostre ja està bé.

La festa de la Federació dels Tres Tombs
aquest any s’ha celebrat a Rubí, on també va
haver-hi representació nostra, amb un cavall
muntat portant la bandera i un carro de
pagès carregat.

Això seria una mica el que s’ha fet al llarg de
l’any. Ara ja ens anem posant les piles, pre-
parant la de l’any vinent, a la que us hi volem
convidar a tots.

Bones Festes!!
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Un porc senglar, a Santa Eulàlia.

Societat de Caçadors
President: Sergi Ferrer Lari
Telèfon: 609 30 16 57
Web: www.santaeulaliacazadores.com
C/e: info@santaeulaliacazadores.com

No us voldríem marejar amb el tema de
sempre: el porc senglar. Però hem de ser
conscients de la problemàtica que ocasiona
aquest animal a un municipi com el nostre.
Encara existeix part de la població que es de-
dica al sector primari com activitat econòmi-
ca principal i els danys que sofreix l’agricul-
tura davant l’activitat d’aquest animal va en
augment any rere any.

Ara, ja no és únicament la pagesia la que pa-
teix aquests danys, sinó que també ho patei-
xen aquelles urbanitzacions de Santa Eulàlia
properes a zones boscoses, on el porc sen-
glar es refugia i cada cop més s’apropa a la
persona humana, amb l’inconvenient que en
moltes ocasions oblidem que estem davant
d’un animal salvatge. Per no parlar dels acci-
dents de trànsit! Les carreteres són el lloc on
possiblement la trobada entre els porcs sen-
glars i l’ésser humà és més perillosa i això
ens ho poden dir les vies que ens connecten
amb els pobles veïns, que són espectadores

de l’augment de topades que es produeixen
entre els vehicles i els porcs senglars.

Els experts estan d'acord que ara com ara la
caça és l'únic factor que permet mantenir a
ratlla el senglar, tot i que no sigui un mètode
suficient per controlar-lo. Els caçadors fem
una tasca bàsica per mantenir a ratlla el
nombre d'individus. De 6.000 senglars que
es caçaven a principis dels anys 90 s'ha pas-
sat a un rècord de 60.000 a tota Catalunya.
A Santa Eulàlia en concret s’han capturat 75
exemplars durant la temporada 2018/2019.

Per altra banda, cal entendre que la caça no
es limita únicament al caràcter esportiu i
d’oci, sinó que també genera una activitat
empresarial amb una gran influència econò-
mica a les zones més rurals del nostre país. 

Pel que fa a la gestió de l’àrea privada durant
aquest any, la nostra societat ha continuat
fent un esforç important perquè totes les
espècies cinegètiques que conviuen dins del
nostre terme poguessin tenir el màxim de fa-
cilitats per reproduir-se de forma natural,
salvatge i espontània. Hem fet repoblacions
de les espècies mes emblemàtiques. 

Us desitgem a tots i a totes unes molt bones
festes. Salut, sort i que tingueu una bona en-
trada d’any nou!
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Retro Car Club Ronçana
President: Miquel Comellas
Telèfon: 617 42 52 22
C/e: rccr.@gmail.com
Web: www.rccr.cat

Aquest any l’associació ha decidit incorporar
una festa més, sent ja tres les que hem fet i
que tot seguit us passem a detallar.

El 24 de març vàrem celebrar la Motorada
Clàssica, aquest any una mica avançada ja
que no disposàvem de sala al Centre Cívic la
Fàbrica degut a les eleccions. Tot l’equip or-
ganitzador estem satisfets de l’èxit que va te-
nir aquesta trobada de motos clàssiques, va
venir gent de tot arreu de Catalunya per veu-
re les 30 motos exposades de la marca Vespa
a dintre de la Sala Muriel Casals i escoltar la
ponència de Pedro Díaz (una vida dedicada a
la Vespa) i d’Edgar Casenave, dedicat al món
de les curses amb Vespa.

El 14 de Juliol vàrem celebrar la Festa de
Sant Cristòfol. Hem volgut que sigui una fes-
ta popular, una festa que la pugui gaudir to-
ta la gent del poble portant a beneir el seu
vehicle tant si era nou, usat, clàssic o d’ús
professional. Vam poder gaudir d’una gran
diversitat de vehicles. En acabar la rua, tots

els participants varen poder gaudir d’un ver-
mut gratuït i també van ser obsequiats amb
una ampolla de vi i un fuet.

El 6 d’octubre vàrem celebrar el Retro Car
Meeting, en el qual aquest any hem trencat
esquemes. L’hem dedicat a la mítica marca
Citroën portant un Dyanne 6 proto d’Albert
Santacreu, que va pronunciar una ponència
dedicada al món de les curses amb el seu
vehicle. També hi va assistir el club Andrè
Citroën de Catalunya amb uns quants vehicles
mítics que vam tenir exposats, i en Ricard
Montes va fer una ponència parlant de la mí-
tica marca. Seguidament, la majoria de vehi-
cles participants vam fer una ruta d’aproxi-
madament una hora i, a la tornada, es va fer
un sorteig de diferents obsequis. Per con-
cloure la festa vàrem fer un dinar de germa-
nor on s’hi podia quedar tothom. També vol-
dria destacar el canvi d’ubicació, que aquest
any s’ha fet a la Plaça 11 de Setembre. S’ha
aconseguit que sigui una festa més vistosa i
que, tant la gent de Santa Eulàlia com la d’al-
tres municipis, la poguessin gaudir.

Agrair especialment a tot l’equip format per
la junta, socis col·laboradors i voluntaris que
han fet possible tots aquests canvis i que les
tres festes hagin estat èxits.

Entitats100 Anuari 2019

Membres que formen el RCCR.
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Associació de Bàsquet
Ronçana
President: Juan Serrano Rodríguez
Telèfon: 657 30 82 20
C/e.: abronsana@gmail.com
Web.: www.abronçana.cat

L’Associació Bàsquet Ronçana, nascuda el
passat 2018, ha completat la seva primera
temporada amb uns resultats extraordina-
ris. El club ha assolit àmpliament els objec-
tius esportius plantejats ara fa un any, al-
guns d’ells de manera molt destacada. 

L’equip masculí SOTS 21 va guanyar les fi-
nals territorials del grup A-2 en una Final
Four molt emocionant, imposant-se la pri-
mera jornada al Club Bàsquet Castelldefels i
vencent la final contra el Club Esportiu
Laietà amb una mostra de coratge i bon joc.
Les finals territorials es van disputar els dies
1 i 2 de juny al Pavelló Municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana, ple de gom a gom d’una
afició que no va deixar mai de donar un su-
port incansable als nostres jugadors. 

La final va comptar amb la presència del vi-
cepresident de la Federació Catalana de
Bàsquet, el Sr. Enric Prats, del nostre batlle,
el Sr. Francesc Bonet, i de la Regidora d’Es-

ports, la Sra. Anna Montes. L’assistència a la
final del president del F.C. Barcelona, el Sr.
Josep Maria Bartomeu, entre l’afició del
Club Esportiu Laietà va despertar molta ex-
pectació entre tots els presents.

L’excel·lent organització de les finals territo-
rials per part de l’Associació Bàsquet Ronçana
ha merescut un reconeixement formal al club,
lliurat per la Federació Catalana de Bàsquet
de mans del seu president, el Sr. Joan Fa.

L’equip PREMINI VERD, un dels nostres
equips més menuts, ha quedat campió de lli-
ga de la seva categoria, guanyant tots els par-
tits disputats a la fase prèvia i a la lliga.
L’equip ha ofert durant tota la temporada un
joc espectacular. Aquests nens tenen per da-
vant, sens dubte, un futur molt prometedor.

El gran èxit esportiu d’enguany ha estat pos-
sible gràcies a l’esforç i l’entusiasme dels ju-
gadors, dels entrenadors i de les famílies que
conformen el nostre club, propulsats per la
ferma creença, per part de la Junta Directiva,
que tenim un projecte molt valuós a les nos-
tres mans que cal cuidar i fer créixer dia a dia.

El suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i de tot el seu equip humà ha re-
sultat vital per a mantenir i fer realitat el
nostre compromís amb els valors de l’esport. 

Equips del Club de Bàsquet Ronçana.
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Moto Club Ronçana
President: Francesc Bonet Nieto
Secretari: Oriol de la Salud Masagué
Telèfon: 669 40 71 99 Francesc i 
696 08 13 24 Oriol
C.e.: oriol@assessoriastaeulalia.com
Web/blog: http://motoclubroncana.blogspot.
com.es/

Tanquem nova temporada, com ja va essent
habitual, molt satisfets dels actes i curses or-
ganitzades durant l’any. La primera prova de
l’any va ser el diumenge 3 de març al circuit
que es va marcar als terrenys del Polígon de
Can Magre i es va organitzar la 4ª edició de
les 3 hores de resistència, prova puntuable
del Trofeu català de resistència en ciclomo-
tors. La cursa va reunir més de 70 corredors
repartits en un total de 37 equips. Pel que fa
al resultat de la cursa, el duet format per
Alberto Pérez i Víctor Redondo es va endur
la victòria de les 3 hores Resistència Santa
Eulàlia. Tots dos pilots, encasellats dins la
categoria amb més participació, Grup 3
Aigua, van rodar a un gran ritme al llarg de
tota la prova fins al punt d’aconseguir un to-
tal de 114 voltes. Aaron Serrano i Javier
Amatriain, amb 113 voltes, van pujar al se-
gon esglaó del podi, mentre que Alberto
Rodríguez i Xavier Martínez van completar

les posicions d’honor amb un registre de 112
voltes. En la categoria Grup 2 Aire, victòria
per a Gerard i Jordi Arabia. Els pilots valle-
sans van ocupar l’esglaó més alt del podi
després de completar 109 voltes, tres més
que el segon classificat, equip format per
David Bigas i Aleix Jordà. Van tancar les po-
sicions de podi d’aquesta categoria els pilots
Daniel Martínez i Borja Serra. Finalment,
Albert Musull i Oriol Brutau van ser els pi-
lots més destacats de la categoria Canvi. Al
podi els van acompanyar Josep Maria
Florensa i Oriol Peña, en segona posició, i
Alejandro Franco i Albert Jorba, que van
tancar les posicions de podi.

La segona cursa que es va organitzar va ser
el dissabte 13 de Juliol i van ser les mítiques
6 hores de resistència en Derbi Variant que
es disputen al circuit provisional Pere
Duran, al costat del pavelló. Un total de 34
equips van formar la graella de sortida, dels
quals només 23 van poder finalitzar i aguan-
tar les 6 hores de la prova. L’equip PROTAI-
TILLO & RB RACING va ser l’equip vence-
dor scratch i de la categoria “proto” realit-
zant un total de 180 voltes al traçat del cir-
cuit, 4 més que l’equip AUTOESCOLA GRA-
NOLLERS que va entrar en 2a posició
scratch i de categoria, i el podi el va comple-
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3 hores d’Enduro a Rosàs.
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tar l’equip TOT JARDINERIA J.COSTA. Pel
que fa a la categoria SERIE, el primer classi-
ficat va ser l’equip VA LLEVA’T – LA TEJA,
seguit, a 16 voltes de diferència, per l’equip
RUGI TEAM i en el tercer esglaó del podi, va
quedar l’equip JJ RACING. L’altra categoria
de podi és la reservada a aquells equips que
tots els seus pilots són de Sta. Eulàlia de
Ronçana i al calaix més alt hi va pujar l’equip
TOT JARDINERIA - J.COSTA, que repetia
podi en diferents categories, en el 2n calaix
hi va pujar l’equip TEAM DURAN i el com-
pletava l’equip TEAM RACING VILA que,
tot i no haver pogut acabar la cursa per pro-
blemes mecànics, va mantenir la 3a posició
de categoria. Un any més, va ser un èxit de
participació i d’organització d’aquesta pecu-
liar i espectacular cursa, tant per als pilots
com per als visitants, que poden gaudir l’ac-
cés per tot el circuit i de zona de bar i activi-
tats per als més menuts.

Un altre acte organitzat pel MCR el passat 15
de setembre va ser les 3 hores de resistència
Enduro de la Vall del Tenes puntuables pel
Trofeu Català de resistència Terra. Un total
de 51 equips es van aplegar al circuit que es
va marcar en els terrenys de Rosàs i en el
que l’equip format per Sergio Ruiz i Rubén
Luengo es van endur la victòria final, seguits

pels pilots Jaume Abella i Marc Calmet que
van aconseguir la 2a posició i per Lluís
Gonfaus i Jordi Serena en la 3a. Aquesta edi-
ció va aplegar un rècord de participants grà-
cies al traçat que es va preparar, en unes
condicions genials i que tots els pilots van
sortir amb unes sensacions boníssimes.

I per finalitzar els actes organitzats, el 27
d’octubre es va fer la 6a Trobada de tot tipus
de motos. De nou, es van reunir una gran
quantitat d’aficionats al motor que van po-
der participar amb les seves màquines. A les
10:00h va anar arribant la gent a la plaça
Onze de Setembre, on es van entregar els ti-
quets de l’esmorzar i també el d’un sorteig
que es faria al final de la trobada. En acabat,
ens vam dirigir a l’esplanada de Sant Simple
on es va repartir l’esmorzar mentre que totes
les motos dels assistents estaven exposades
al llarg de l’esplanada. Tot seguit, es va fer la
mítica cercavila pels carrers de Sta. Eulàlia
amb final a la plaça Onze de Setembre, on es
va culminar la trobada amb el sorteig de va-
ris lots formats per productes relacionats
amb el motor.

Us mantindrem informats de tots els actes
pels mitjans de comunicació habituals. 

Bones festes i molt de gas!

6 hores de Derbi Variant al circuit Pere Duran.
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Club Esportiu Santa Eulàlia
President: David Garcia León

Coordinador: Jordi Gómez

Telèfon: 630 92 77 78

Coordinador futbol 11: Jaume Corominas

Coordinador futbol 7: Javi López

C/e.: cfstaeulalia@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/cesantaka

Instagram: @cesantaka

Ja tenim aquí la temporada 2019/2020 i el
C.E. Santa Eulàlia continua treballant fort
per portar a terme tots els importants i moti-
vadors objectius que té fixats per aquest curs.

Malgrat que la temporada passada 2018/
2019 no ens va portar cap títol a nivell
col·lectiu, ens va donar moltes satisfaccions a
nivell de Club, doncs una temporada més els
nostres jugadors i jugadores han continuat
creixent tant esportivament com a nivell per-
sonal. I això fa que el Club, continuï sent una
entitat esportiva referent pel jovent del po-
ble. Aquesta és la nostra principal satisfacció.

El club va rendir homenatge a un jugador de
les categories formatives i a un entrenador.
Per una banda vam fer entrega del premi
“Pichichi” com a màxim golejador de la
Categoria Aleví amb un total de 61 gols, al
nostre jugador Raúl Oliveira. I d’altra banda
vàrem fer un reconeixement al que va ser
l’entrenador del nostre 1r Equip les darreres
7 temporades, amb una envejable dedicació
i compromís amb el nostre club i el nostre
poble, en Raúl Rosúa. Ambdós són referents
importants i exemple de la saludable situa-
ció de la nostre gran família. A tots dos, mol-
tes gràcies per ajudar a que el C.E. Santa
Eulàlia continuï essent el nostre gran club.
MOLTES GRÀCIES!!!

Aquesta temporada 2019/20 l’hem co-
mençat amb notícies molt tristes, que merei-
xen el nostre respecte i menció, com són la
pèrdua de dues persones amb una relació
molt i molt estreta amb el nostre club. El
passat més de setembre ens va deixar en

Joan Torres, soci nº 1 i persona fidel al club,
amb una gran implicació i compromís du-
rant tota la seva vida. I el mes de novembre
ens va deixar el nostre jugador del cadet,
Noaman El Mouden, de tan sols 14 anys,
després de lluitar contra una llarga malaltia,
vinculat com a jugador del nostre club des
de ben petit. Descansin en pau, mai els obli-
darem!!!

Per la temporada 2019/2020, el C.E. Santa
Eulàlia tornarà a tenir un nombre de juga-
dors/es al voltant dels 250, en les diferents
categories del club, incloent els equips de ve-
teranes i veterans, per un total de 17 equips,
copant totes les categories. El nostre club
continua sent la entitat esportiva més nom-
brosa del poble.

Totes les persones vinculades al club conti-
nuem treballant amb els mateixos valors, or-
ganització i dinàmica, que ens ajuden a as-
solir els objectius fixats, tant esportivament
com a nivell de comportament i respecte.

Any darrere any, hem d’agrair a la Direcció
Esportiva, en la persona d’en Jordi Gómez,
la gran tasca que desenvolupa per tal que el
C.E. Santa Eulàlia segueixi essent un refe-
rent d’organització i treball en el món futbo-
lístic de la nostra comarca. Aquest any es-
tarà acompanyat en la coordinació pel
Jaume Corominas i en Javi López, vinculats
amb el club des de fa moltes temporades,
com a entrenadors de diferents equips i ca-
tegories.

Volem agrair l’ajuda i col·laboració rebuda,
de diferents entitats del poble, sponsors, pa-
res i mares, i l’Ajuntament de Santa Eulàlia,
que esperem ens acompanyin en aquesta
aventura per molts anys i no defalleixin mai. 

El Club Esportiu Santa Eulàlia vol aprofitar
per desitjar unes fantàstiques festes nada-
lenques a tots els ciutadans i entitats de
Santa Eulàlia i especialment a la gran famí-
lia que forma el nostre Club.

Salut.
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Prebenjamí A - Unai de Tena, Antonio Senero,
Oriol Massot, Adrián Rodríguez, Hugo Carrasco,
Martí Uñó, Iago Rossell, Hector Santiago, Eloi Ortiz,
Joel Garcia i Lucas Jurado. Entrenadors: Marc Feijó
i Joel Pinto.

Benjamí C - Martí Galceran, Nicolás Benítez,
Moussa Sakine, Unai Fuents, Nassim El Mouden,
Bruno Payán, Aran Rosell, Mario Jurado, Arnau
Garcia, Alexis Lagos, Martí Linares i Alex Ruiz.
Entrenadores: Gisela Román i Mireia Gironès.

Escola - Prebenjamí B - Eric Garcia, Roc Cana-
dell, Adrià Corral, Roger Cobet, Islam Meallam, Jo-
sua Rodríguez, Tiago, Marc Guillèn, Tristán Expósi-
to, Eric Cabezos, Limberg González, Alex Hoyos,
Ezequiel Rodríguez, Jovani Rodríguez i Víctor Cas-
tel. Entrenadors: Albert Brustenga i Dani Muñoz.

Benjamí B - Pau Masdéu, Gerard Felipe, Bernat
Canadell, Dídac Iglesias, Adrià Andreo, Ton Ciurans,
Elian Oliveira, Takumi Sans, Samuel Barrios, Oscar
del Pino i Oriol Casals. Entrenadors: Iker Lagos i
Raúl Oliveira.
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Benjamí A - Eric Rosell, Aaron de Tena, Martí
Julià, Marc Córdoba, Adam Kerchouch, Pau Tomey,
Xavi Pallarès, Iker Sanmartín, Erick Luengo i Guiu
Garcia. Entrenadors: Gerard Garcia i Roger Soler.

Aleví C - Biel Soler, Max Juhl, Pablo Jurado, Uail
Takhlouft, Manuel Payán, Hector Carrasco, Quico
Girbau, Nil Frutos, Lluc Pagan, Oriol Miró, Marc
Torres, Iker Ruiz i Marcos Soto. Entrenadores:
Gisela Román, Mireia Gironès i Roger Roldán.
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Aleví B - Pol Escudero, Adrià Ibáñez, Alex Gómez,
Mark Cordero, Nil Castellví, Adrián Bogas, Max
Giménez, Aitor Núñez i Aleix Brustenga. Entrena-
dors: David Gómez i Javi López.

Cadet Femení - Mar Fèlix, Laia Viñeta, Odette
Rodríguez, Tánia Romero, Xia Li Ibáñez, Mireia
Horne, Paula Qiu Garcia, Iraia Gómez, Marina
Casares, Noemi Rubió, Lara Rubió, Carla Parisi i Ari
Mañes. Entrenadors: Jordi Gómez i Bernat Iglesias.
Delegat: Carles Rubió.

Aleví A - Genís Garcia, Arnau Uñó, David Herrera,
Joao Bernardes, Dídac Bollero, Axel Fuentes, Miquel
Garcia, Pol Rodríguez, Guillem Montosa i Adrià
Prieto. Entrenadors: Marc Feijó i Joel Pinto.
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Aleví Femení - Noelia Álvarez, Ariadna Barbero,
Aura Llanos, Mariona Masegosa, Àfrica Bravo,
Enma Maspons, Agatha Garcia, Paula Garcia, Maria
Luz Hernández i Edurne Ortega. Entrenador:
Jonathan Garcia.

Infantil B - Eric Bollero, Martí Valls, Iker Jiménez,
Sergi Gumà, Genís Garcia, Fernando Garcia, Roc
Portero, Anthony Lourador, Izan Martínez, Alex
Marín, David Bernal, Julen Morales, Iván Ruiz, Ma-
nuel Chueco, Pol Vidal i Marc Exojo. Entrenadors:
Jonathan Garcia i Raúl Nadal.

Infantil A - Guillem Moreno, Aleix Garcia
Viaplana, Cesc Soriano, Iván Vázquez, Olmo Garcia,
Jan Miró, Miquel Galceran, Alex Molino, Raúl
Oliveira, Eric Roldán, Biel Garcia, Aleix Garcia
Alvaro, Joel Alias i César Villa. Entrenadors: Jaume
Colominas, Oriol Fuertes i Raúl Oliveira.
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Cadet - Jaume Arimón, Pau Gallén, Marc Hernán-
dez, Santi Muñoz, Dani Álvarez, Aritz Vizcaíno,
Ferran Adrià, Jacob de la Torre, Diego López, Hugo
Cabecera, Iñaki Girón, Iker Olivero, Marc Flores,
Marçal Campos, Roger Villaret, Biel Soriano, Ayoub
El Khalfi, Antonio Calvache, Arnau Castelló i Andreu
Garcia. Entrenadors: Jonathan Garcia i Roger Roldán

Juvenil - Marc Martín, Gerard Pericas, Ignasi
Masdéu, Carles Pons, Adrià Torvisco, Francesc Mar-
tín, Bernat Iglesias, Víctor Rubio, David Margalef,
Ferran Adrià, David Martínez, Dani Muñoz, Oscar
Cousso, David Gutiérrez, Ferran Iglesias i Lluís
Guillaumes. Entrenadors: Cristian Silvestre i Ferran
Garcia.
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Femení - Zoraida Gómez, Vanessa, Tània González,
Jéssica López, Sílvia Icart, Estela Rafael, Cristina
López, Claudia Net, Gemma Molina i Janeth Ramos.
Entrenadora: Sílvia Icart.

Veterans - Manuel Payán, Manu Leal, Javi Gómez,
José Linares, José Antonio Serna, Paco Jurado,
Josep Pericas, Nando Guevara, Jorge Pozo, Ruli
Alcalde, Juanan Fernández, Pedro Jaén, Borja
Rodríguez, Carlos Roldán, Xavier Aymamí i David
Garcia. Entrenador: Jaume Dantí.

1er Equip - Marc Feijó, Jaime
Jiménez, David Castañón, Ed-
win Díaz, David Bonet, Eric Es-
pinós, Joel Pinto, Roger Roldán,
Aaron Garcia, Bakta Girbau,
Cristian Silvestre, Oriol Villegas,
Kilian Estévez, Rubén Hernán-
dez, Dani Fernández, Kevin del
Valle, Arnau Avilés, Gerard Chi-
va, Fabio Bernardo Hernández,
Iván Pérez, José Luis Guzmán,
Francisco Medina, Adrián Pertí-
ñez, Adrián Moreno i Sergi Ca-
nut. Entrenadors: Víctor Toro i
Manel Camacho. 
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Club Patinatge Santa Eulàlia
de Ronçana
Presidenta: Montse Vela
Coordinadora: Laura Valcárcel Agudo
Telèfon: 647 56 66 04
C/e: clubpatiser@live.com
Web: http://clubpati.santaeulaliaronçana.cat

Una vegada més, el Club Patinatge Santa
Eulàlia de Ronçana ha començat amb noves
il·lusions per assolir els objectius marcats. 

Ha estat una bona temporada, gràcies a la
constància dels esportistes, la dedicació dels
entrenadors i a la implicació dels pares. El
nostre club, un any més, torna a posicionar-
se en l’alta competició. 

Amb les Iniciacions hem participat als
Interclubs amb un gran nombre de patina-
dores, superant les primeres fases de la com-
petició: Albert Mateu, Esfefani Torrez i
Marta Sánchez s’han classificat per les semi-
finals Intercomarcals que es van celebrar a
Vilafranca del Penedès. 

A nivell de trofeus socials, aquest any hem
participat al Trofeu Nacional de Santa
Perpètua, al Trofeu Ciutat de Terrassa, al
Trofeu Sant Fost de Campsentelles, al
Trofeu de Lliçà de Vall i al del nostre Trofeu

de Club que com cada any celebrem al mes
de juny. Els resultats han sigut molt bons i
hem obtingut una gran quantitat de podis
tant amb les iniciacions com amb les
Categories, fet que referma un cop més el
gran nivell de patinatge al nostre poble. 

A les proves d’aptitud de Federació volem fe-
licitar a Anita Fábregas, Marta Sánchez, Car-
men Benítez, Albert Mateu, Jordi Pané,
Judit Torres, Patricia Masegosa i Estefani
Tórrez per haver assolit el nivell. 

També volem felicitar a l’Esther Hernández,
Martina Vizcaíno i Oriol Pou per haver apro-
vat el Certificat i passar a formar part del
grup de Categories. 

A càrrec d’aquest grup d’iniciació tenim com
a entrenadora i monitores a Marta Olasz,
Laura Giménez, Carla Méndez i Andrea
Arenas.

A nivell d’alta competició, aquest any ha es-
tat ple d’èxits, on aquest grup el porten els
entrenadors Laura Valcárcel, Javi Wis,
Paula Fontrodona i com a preparador físic,
Marc Tomás.

A l’apartat individual, el Club ha estat repre-
sentat als Campionats de les següents cate-
gories: 
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Nens i nenes de l’escola la Sagrera iniciant-se al mo ́n del patinatge.
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• Infantil B amb Yúlia Gutiérrez, celebrat a
Matadepera.

• Cadet Nacional amb Xènia Cabrera i
Ainhoa Fuertes, celebrat a Sant Vicenç de
Montalt.

• Cadet B amb la Maria Pascal, celebrat a
Lliçà de Vall.

• Juvenil Nacional amb la Mireia Pascal i
Carla Méndez, celebrat a Sant Vicenç de
Montalt.

• Juvenil B amb Mariona Massagué, cele-
brat a Sant Fost de Campsentelles.

• Júnior Nacional amb la Mariona Cabeza i
Laura Giménez, celebrat a Sant Fost de
Campsentelles.

• Al campionat de Catalunya amb la Carla
Méndez, celebrat a Fornells de la Selva.

• Al Campionat d’Espanya amb Carla
Méndez, celebrat a Parets del Vallès.

• Al Campionat d’Europa amb Carla
Méndez, celebrat a Haserfelt (Alemanya).

• Copa Europa amb Carla Méndez, celebra-
da a Friburg (Alemanya).

• Copa Catalana amb la Xènia Cabrera i
Mariona Cabeza, celebrada a Salou.

• Copa Federació Juvenil amb la Mireia
Pascal, a Malgrat de Mar.

• Copa Federació Júnior amb la Laura
Giménez, celebrat a la Seu d’Urgell.

• Campionat Debutants amb Oriol Pou, ce-
lebrat a Lliçà de Vall.

Al mes de juny vam celebrar el Trofeu del
nostre club amb un total de 210 patinadors
de diversos clubs de la nostra província.
L’assistència dels familiars va omplir el pa-
velló del nostre poble, fent d’aquest Trofeu
una gran festa esportiva.

Actualment el club compta amb 105 patina-
dors/es, distribuïts en diferents grups en
funció del nivell, i com a novetat d’aquest
any hem format el Grup Màster, entrenat
per la Núria Costa, entrenadora Nacional. 

També portem l’extraescolar de l’Escola la
Sagrera, els dimarts, amb una vintena d’in-
fants.

Els nens i nenes realitzen aquesta activitat
com un extraescolar, iniciant-se en el món
del patinatge. L’objectiu principal és lúdic,
alhora que es comencen a fomentar les bases
del patinatge artístic sobre rodes. Les moni-
tores són Mariona Cabeza, Xènia Cabrera i
Mariona Massagué. Estem molt agraïts i do-
nem les gràcies de que cada any comptin
amb nosaltres per fer aquesta activitat a l’es-
cola i fer arribar aquest esport als infants.

El nostre Festival d’hivern serà el dissabte,
dia 11 de gener, en la qual esteu tots convi-
dats a venir-lo a veure. 

MOLT BONES FESTES I FELIÇ ANY NOU!!

El CPSER ha completat un 2019 ple d’èxits.
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Club Patinatge 
Artístic Ronçana
Presidenta: Carme Serrat 
Secretària: Mònica Lopera
Tresorera: Anna Serrat
Telèfon de contacte: 699 75 22 18 (Carme
Serrat) 649 30 33 50 (Pilar Polo)
C/e: cpartisticroncana@gmail.com

Ja tenim 7 anys!!!

Una altre temporada acabada.

Aquesta temporada el club ha mantingut l’e-
quip tècnic que ja teníem la temporada pas-
sada, doncs s’ha aconseguit una estabilitat a
pista, perfecte per poder continuar tenint
uns bons resultats.

El club amb els anys va creixent, sempre te-
nint presents els objectius fundacionals. 

L’entrenadora del CPA Ronçana és la Carla
Pey, compartida amb el club de les Franque-

ses i assumint el càrrec de coordinadora.
L’equip de monitores està format per la Laia
Solé i la Berta Puigdomènech, que en el seu
dia varen ser patinadores seves.

Fent una valoració esportiva-tècnica de la
temporada, podem dir que tots els canvis que
es van fent al club han estat molt encertats.

En els entrenaments sempre hi ha dos tèc-
nics a pista, perquè la quantitat de patina-
dors no dificulti el ràpid aprenentatge i mi-
llora, com el tenim plantejat des del club.

El fet de compartir entrenadora amb el Club
de les Franqueses ens permet oferir a les pa-
tinadores que estan a categoria, que òbvia-
ment necessiten més entrenaments, poder
ampliar l’horari d’entrenament aprofitant
poder anar a entrenar a la pista de les Fran-
queses.

En aquesta temporada s'han incorporat pa-
tinadores noves d’iniciació-escola, d’edat
molt petites. 
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Algunes de les patinadores del Club.
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Equip tècnic del CPAR.

Com cada temporada el club ha participat a
diferents competicions i esdeveniments es-
portius:

• Campionat de Debutants.
• Consell Comarcal del Vallès Oriental 2019.
• Proves de Nivell al llarg de l’any (amb re-

sultats més que satisfactoris).
• Campionat de Barcelona Categoria Aleví
• Campionat de Barcelona Categoria Infantil.
• Trofeu CPA Igualada.
• Trofeu CPA les Franqueses.
• Trofeu CPA Bigues i Riells.
• Trofeu CPA Caldes d’Estrac.
• Trofeu CPA Ronçana (el nostre trofeu).

La patinadora Júlia González ha sigut el pri-
mer any que ha competit a categoria Aleví i
la Martina Polanco a categoria Infantil.

Al llarg de l’any moltes de les nostres patina-
dores s'han presentat a les proves de nivell
que convoca la Federació Catalana de pati-
natge, aprovant-les totes.

No volem destacar a cap patinadora, per
bons resultats, doncs les tindríem que men-
cionar a totes. Han siguts molts trofeus,
campionats, proves de nivell i totes han ob-
tingut molt bones posicions o resultats.

Per acabar el capítol d’agraïments, i de ma-
nera molt sincera, ens cal reconeixer públi-
cament el suport i ajuda que hem rebut d’al-
tres entitats del poble i de l’Ajuntament.

Moltes gràcies a la regidoria d’Esports de
l'Ajuntament i també a l’Ana i el Jaime, que
dia a dia ens acompanyen i ajuden al pave-
lló.

També hem d’esmentar els nostres socis,
que han tingut un grau de participació eleva-
díssim en els diferents actes del club.

Per últim us convidem al Festival de Nadal
2019 que farem el dia 14 de desembre al pa-
velló municipal d’esports a les 20:00 h.

Us desitgem que passeu unes bones festes i
que tingueu un feliç 2020.
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Club d’Escacs Vall del Tenes
Responsable: Joan Turón
Telèfon: 670 81 05 97
C/e.: info@escacsvalldeltenes.cat

Després d’un mal any 2018 pel descens de
categoria dels dos equips principals del club,
previsible la del primer equip però no la del
segon, ens vàrem plantejar com a objectiu
per a la lliga d’escacs d’aquest any 2019 que
el segon equip recuperés la categoria que
acabava de perdre. Ens va tocar un grup
complicat que no ens va permetre assolir
l’objectiu marcat. 

En canvi, el primer equip després d’una de-
rrota a la segona ronda, va guanyar la resta
d’encontres per assolir novament el campio-

nat al seu grup de primera categoria provin-
cial, que comporta un nou ascens a la cate-
goria preferent dels escacs catalans.

Les eliminatòries contra els campions dels
altres 11 grups de la categoria, ens ha portat
a ser novament campions de Catalunya de
primera categoria provincial.

Per al 2020, tenim novament el repte de llui-
tar per mantenir la categoria preferent i de
l’ascens a la segona categoria provincial.

Esteu convidats a participar de totes les nos-
tres activitats que fem a la Fàbrica durant tot
l’any.

Us desitgem que passeu un Bon Nadal i que
tingueu un molt bon any 2020 ple de salut i
felicitat!

Jugadors del club, competint a primera categoria provincial.
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T E M P E R A T U R E S P L U J A V E N T

Mitjana Mitjana Mitjana Màxima Mínima Dies de Precipit. Dia màx. Velocitat Velocitat
màximes mínimes del mes absoluta absoluta pluja total precipit mitjana màxima

ºC ºC ºC ºC ºC < 0,2     > 2 lt/m2 lt/m2 km/h km/h

DESEMBRE 18 15,4º 03,5º 08,4º 20,1º (5)0 0-2,2º (30) 14 2 09,0 03 (13) 1,3 42 (19)
GENER 19 13,6º 000º00, 05,9º 19,4º (6)0 0-3,9º (11) 08 1 10,0 08 (20) 2,5 58 (24)
FEBRER 18,3º 01,4º 08,8º 25,2º (27) 0-2,2º (15) 06 0 02,0 01 (1)0 2,0 39 (1)0
MARÇ 20,2º 04,4º 11,7º 25º0, (25) 01,3º (27) 01 1 11,0 10 (13) 1,3 37 (4)0
ABRIL 19,5º 07,7º 13,2º 23,1º (26) 0-1,6º (5)0- 12 4 29,0 09 (5)0 3,3 56 (19)
MAIG 22,7º 09,5º 16º0, 27,8º (31) 0-5,2º (5)0- 04 6 81,0 30 (3)0 1,9 37 (15)
JUNY 30,6º 14º0, 22,4º 42,2º (28) 08º 0,(12) 02 1 31,0 30 (11) 2,2 43 (5)0
JULIOL 32,7º 18,8º 25,7º 35,8º (7)0 16,7º (29) 04 4 49,0 18 (27) 1,8 40 (17)
AGOST 32,4º 18,6º 25,2º 36,8º (9)0 15,5º (21) 02 2 21,0 14 (12) 1,8 34 (9)0
SETEMBRE 28,6º 15,7º 21,5º 32,8º (24) 13º0, (12) 03 4 71,0 39 (21) 1,9 55 (11)
OCTUBRE 24,3º 12,3º 17,5º 29,3º (1)0 07,3º (16) 04 5 100,00 47 (23) 1,3 57 (22)
NOVEMBRE 16,7º 05,4º 10,5º 23,7º (2)0 ,-1,8º (20) 04 2 32,0 25 (22) 2,3 72 (4)0

MITJANA DE LʼANY 22,9º 9,3º 15,6º 50 300 437,00

Els números entre parèntesi assenyalen el dia en què s'ha produït el registre indicat.

Precipitació total: 437 lt/m2
Precipitació màxima en un dia: 47 lt/m2 (dia 23-10) 
Dies de pluja (+0,2 lt/m2): 50
Dies de pluja (+ 2 lt/m2): 30
Dies de tempesta: 24
Dies de pedregada: 0
Dies amb temp. mín inferior a 0º: 33
Dies amb temp. màx. superior a 30º: 77
Dies de boira: 6
Dies de nevada: 0
Temperatura màxima absoluta: 42,4ºC (dia 28-06)
Temperatura mínima absoluta: -3,9ºC (dia 11 de gener) 
Mes més ventós: abril
Ràfega màxima de vent: 58 km/h (dia 24-01)
Mes més plujós: Octubre (100 lt/m2)
Mes menys plujós: Febrer (2 lt/m2)
Temperatura mitjana anual màx: 22,9ºC
Temperatura mitjana anual mín: 9,3ºC
Temperatura mitjana anual: 15,6ºC

Dos fets a destacar del comportament meteorològic del període que comprèn el mes de desem-
bre de 2018 i els mesos de gener a novembre d'enguany.

El dia 28 de juny es va batre el rècord històric de temperatura. Es va arribar a 42,4ºC, fet que
no s'havia assolit mai. Dissortadament sembla que aquest fet marca tendència i que confirma
que l'escalfament global del planeta és una realitat fora de dubte.

La pluviometria registrada és la més baixa (437 lt/ m2) dels darrers 45 anys. Ens hem de re-
muntar a l'any 1973 per trobar un any menys plujós (412 lt/m2) que el present, si bé durant
aquest període hi ha hagut 14 anys que la pluja ha estat per sota els 500 lt/m2.

Pep Margenat
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Joan
Casals
Dalmau,
de can
Lampista

Joan
Casals
Dalmau,
de can
Lampista
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Em trobo amb el Joan a casa seva, ubi-
cada al barri del Rieral, a prop del
CAP. Una casa construïda l’any 1972,
aleshores només envoltada de camps.
Això ja ha canviat molt arran del ‘bo-
om’ de segones residències que hi va
haver a Santa Eulàlia durant la dècada
dels 70 i els 80. Només entrar al rebe-
dor de casa del Joan, em crida l’aten-
ció el guardó dels Premis Tardor que
tenen exposat sobre una tauleta. Un
premi que el Joan va rebre l’any 2016
com a santaeulalienc de l’any per la se-
va tasca de difusió fotogràfica i pels
seus escrits del santoral a les xarxes
socials. “Guardo més de 4.000 ins-
tantànies”, em comenta. Un tresor que
ens explica el que som a dia d’avui. 

Quan i on vas néixer?

Vaig néixer el 10 d’abril de 1947 a una casa
que es deia can Llauner, que avui ja no exis-
teix. Després va ser ca la Maria Planxadora,
on venien diaris, entre d’altres. Érem dos
germans i vam estar només 3 anys en aquella
casa fins que ens vam canviar a la casa nova,
a can Lampista, que la van fer els meus pares
l’any 1950.

On es situava can Llauner?

On actualment hi ha el forner Cases, davant
de La Sala.

Encara hi és aquella casa? 

No, ja no. Van fer aquell edifici gran on hi ha
el forner Cases i un veterinari de gossos. El
celler d’en Pep havia estat una temporada
allà, però ja no existeix com a tal. 

Em comentaves que éreu dos ger-
mans. Com recordes la teva infància?

Ui, no gaire complicada, no estàvem mai
dins de casa. Així com ara la canalla no surt
al carrer, nosaltres hi estàvem tot el dia.
Havies de sortir a les 8 del matí o 1/4 de 9
per anar a l’escola a la Sagrera, a peu, on ac-
tualment hi ha Canal SET. Fèiem quatre

viatges. A les 9 del matí començàvem a l’es-
cola, sortíem a la 1 del migdia i tornàvem a
entrar a les 3 i ja fins a les 5 de la tarda. A
l’hivern, amb un fred que feia i nosaltres ca-
minant. Coneixíem dreceres i moltes vega-
des baixàvem de la carretera, passant pel
bosc de l’Areny. Si hi havien espàrrecs, bolets
o pinyes, ho recollíem tot. També ens enfilà-
vem pels arbres... Era un no parar, allò!

Què en recordes de l’etapa escolar?

Teníem un sol mestre per a 60 o 70 alumnes.
Aleshores els mestres eren molt intel·ligents
i ensenyaven uns quants nanos i els més pe-
tits ens anàvem espavilant. Tots érem molt
espavilats perquè si no t’espavilaves, t’espa-
vilaven. 

Fins a quina edat vas anar a l’escola?

Des dels 7 fins als 14 anys, que era obligatori.
A partir d’aleshores, com que a casa teníem
un taller propi, el meu pare era lampista i al-
guna coseta fèiem pel taller. Als 16 anys vaig
començar a anar a Granollers, a l’Escola Mu-
nicipal del Treball per ser oficial de lampiste-
ria i obtenir el títol de ‘Maestria Industrial’.

1953. A can Lampista, amb els pares i el germà.
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A l’escola, nens i nenes separats, oi?

Sí, i tant! Si t’acostaves massa a la finestra de
les noies ja senties el professor que et venia
a dir “eh, cap allà!”. Estàvem sempre sepa-
rats i pràcticament sortíem en hores dife-
rents perquè no coincidíssim gaire, però no-
saltres ens esperàvem igualment. 

Quins records guardes dels amics de
la infància?

Estàvem tot el dia al carrer i els amics eren
molt importants. Érem una “pandilla” que
anàvem tots a l’una. Érem el Jaume Bonet,
el Sidre Dantí, el Salvador Vilà, el Lluís i el
Jaume Galobart, el Domènec i l’Esteve
Maspons de La Sala, l’Esteve Torner... tots
els del barri. Hi havia només dues noies, la
Pepita Dantí i la Beatriu Torner. Les noies de
la nostra edat vivien a baix al Rieral, a la zo-
na de can Maranges, ca la Pujala, can
Corder, can Lluïset...

A què jugàveu?

A futbol, a la bala, a cuit i amagar, a la rot-
lla... però la pilota era el nostre caprici prin-
cipal. Jugàvem al carrer, davant de La Sala,
on hi havia unes acàcies molt grans. El que

és ara el pàrquing de La Sala, doncs allà. La
Sala ocupava el mateix espai que ocupa ara i
al davant hi havia tot un pati d’acàcies. La
carretera no era tan ampla i allà es podia ju-
gar molt bé. A més a més, passava un cotxe
cada dues hores i ja dèiem “eh, que em sem-
bla que baixa un cotxe!”, perquè el sentíem
de lluny.

Tot al contrari que ara, on no paren de
passar-ne!

Abans ja era la carretera que anava cap a
Bigues, però no passaven gaires cotxes. A
Santa Eulàlia, aleshores, hi havia quatre cot-
xes. A la Sala en tenien un, a can Barbany un
altre, el Joanet de l’Auto en tenia dos, i algu-
na altra casa en tenia algun altre. Però als
anys 50, de cotxes, molt poquets. Els diu-
menges a la tarda fèiem uns partits de futbol
de 20 contra 20 al mig de la carretera...
Posàvem a terra dos jerseis i ens ho passà-
vem d’allò més bé. Aleshores no hi havia te-
levisió. La televisió no va arribar a Santa
Eulàlia fins a l’any 56 o 57. El Josep Dantí,
que era un radiotècnic, va muntar una tele-
visió i anàvem a casa seva a veure el futbol.
Però mentrestant, tot era pilota. També hi
havia can Catacroc, al carrer de casa meva
mateix, on hi havia un senyor que era pia-
nista, tocava a l’orquestra de Granollers, i
ens ensenyava a cantar amb el seu piano.
Vam muntar un grup de caramelles i fèiem
competència a les caramelles de l’església.
Érem 15 o 20 nanos i en un dia o dos voltà-
vem tot Santa Eulàlia i fèiem un bon calaix.

1960. Cantant caramelles a Can Barbany.

1960. En Joan, segon per l'esquerra, durant
l'envelat de Festa Major a la plaça de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia.
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Era independent de la de l’església?

Sí, sí, totalment independent. Els de l’esglé-
sia eren senyors grans. Nosaltres érem pe-
tits, amb 11 o 12 anys. Cantàvem caramelles
diferents a les seves. 

I què en fèieu amb aquelles pessetes?

Ens les patejàvem, o bé per comprar una pi-
lota nova o cadascú es comprava el que vo-
lia. Quan acabàvem ens repartíem el mateix
per a tots. Havíem de pagar el mestre, el se-
nyor Ramon Vilà, el pianista. Ell no venia a
cantar, el director érem nosaltres mateixos,
però ens havia ensenyat un parell o tres de
cançons i li pagàvem alguna cosa. 

Parla’m de la teva afició pel futbol.

Vaig començar jugant a Santa Eulàlia de ben
petitet, en la categoria infantil. Ja més gran,
amb 16 anys, per can Lampista passava un
viatjant de ferreteria que era de Sant Andreu
i portava un club juvenil de futbol d’allà i em
va dir “Per què no vens a Sant Andreu a ju-
gar a futbol?”. I vaig baixar durant un any a
Sant Andreu amb el Sagalés. Fins que tres
companys de Santa Eulàlia que jugaven a
futbol a Granollers, el Josep Vinyeta, el Lluís
Bonet i el Lluís Duran, em van dir que anés
al juvenil del Granollers. I em vaig animar a
anar-hi. 

Quins records en guardes del camp de
futbol del Santa Eulàlia?

Sempre vaig jugar on hi ha l’actual camp.
L’antic, situat on ara hi ha el càmping de Can
Donat, no el vaig arribar a trepitjar. De l’ac-
tual recordo una graderia al gol de darrere.
Era un camp preciós que a tothom li agrada-
va perquè es trobava enmig del bosc.

I al final de cada partit, al ser un camp
de terra, m’imagino que acabàveu
amb els genolls sagnant.

Sí, et puc ensenyar... (s’arremanga els panta-
lons) Tot això és pelat, veus? De caigudes i
puntades de peu. No portàvem ni espinille-
res. Antigament no era obligatori.

I de l’etapa de juvenil al Granollers,
què me’n pots dir?

Llavors el futbol no era com ara. Jugaven 11
jugadors i prou, no hi havia canvis. Se n’e-
quipaven 11, amb un porter de reserva, que
era l’únic que podies canviar. En aquell
equip érem 16 o 17 jugadors i alguns estàvem
sempre a la banqueta perquè jugaven els
bons, els que ja tenien 17 i 18 anys. Vam arri-
bar a quedar campions de Catalunya gua-
nyant al Barça en el camp del Mataró, en un
partit que ningú s’ho pensava, contra en
Carles Rexach, en Martí Filosia...

Déu-n’hi-do, eliminar a tot un senyor
equip com el Barça...!

Després vam anar a les eliminatòries del
Campionat d’Espanya i vam arribar fins a
semifinals, on ens va guanyar el Reial
Madrid. El Barça i el Sevilla estaven per unes
semifinals i el Granollers i el Reial Madrid,
per una altra. Va venir el Madrid aquí a
Granollers i vam guanyar 4 a 1, però a la tor-
nada allà vam perdre per 6 a 1.

1967. Defensant la samarreta del Santa
Eulàlia de futbol.
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Parla’m sobre aquesta època en què
comences a anar a Granollers, a partir
dels 14 anys, on et formes com a lam-
pista i que després acabaria sent la
professió de la teva vida.

Després de formar-me vaig començar a tre-
ballar aquí a Santa Eulàlia, ja que m’era molt
fàcil, tenia la feina a casa, amb el pare i el
meu germà, el Josep. A can Lampista vam
tenir una gran novetat: llogàvem dues renta-
dores a les cases perquè la gent no hagués
d’anar al safareig a rentar. Les teníem en un
carretó i teníem dues rentadores, una a can
Lampista i una altra a can Vila. Els de la
Sagrera podien anar a buscar la rentadora a
can Vila, l’instal·laven a casa i només neces-
sitaven dues galledes d’aigua, endollar-la a
l’electricitat i ja està.

I tenien èxit?

Molt, i tant! Tu saps el que era haver d’anar
al safareig, en ple hivern, amb l’aigua glaça-
da? Era un plaer poder rentar a casa, amb ai-
gua calenta. Era una rentadora molt senzilla,
un cubell petitet on hi havia una turbina que
anava remenant l’aigua i amb allò ja n’hi ha-
via prou per rentar la roba. 

Éreu els únics lampistes de Santa Eu-
làlia?

Hi havia el lampista de la Sagrera, un tal
Carreras, a la plaça de l’Església, on hi havia
la palmera de can Naps. Estava sol i feia
quatre cosetes.

Què me’n pots destacar de la teva èpo-
ca de lampista?

Al principi va ser dur. Després vam agafar el
‘boom’ dels anys 60-70, que va començar a
arribar gent de Barcelona i es van construir
moltes cases i torretes, i allò era un no parar!
Havíem arribat a ser fins a sis lampistes a
casa perquè hi havia molta feina, i vam fer la
instal·lació de la meitat de les cases del que
avui és el poble.

Tu vas viure aquest canvi en primera
persona, quant Santa Eulàlia va pas-
sar de ser un poble rural a convertir-
se en un munt d’urbanitzacions.

Eren segones residències que, amb el temps,
s’han convertit en primeres perquè la gent
que treballava a Barcelona i tenia la torreta
aquí, un cop jubilats, hi venien a viure. Als
anys 70, a Santa Eulàlia, érem 1.800 habi-
tants i ara ja superem els 7.000.
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1966. Fi de curs de l'EMT a Bilbao.

2004. Fent de lampista, la feina de tota una
vida.
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Com us vau conèixer amb la teva dona?

L’any 1966, quan jo tenia 19 anys. El futbol
en va tenir la culpa. L’entrenador que tení-
em al Granollers Juvenil, el Gabriel Bultó,
quan vam ser subcampions d’Espanya va
deixar el Granollers i va venir a Santa
Eulàlia. Ho va fer perquè l’alcalde que hi ha-
via a Santa Eulàlia, en Jaume Maspons, era
molt amic del Gabriel. Aleshores vam acon-
seguir fer un gran ‘equipet’. I en un partit
que vam anar a jugar, no recordo si a
Castellterçol o a Moià, amb un company de
Santa Eulàlia que jo anava  amb el seu cotxe,
vam pujar, vam jugar a futbol i baixant diu
“jo ara em quedo a Sant Feliu de Codines
perquè hi conec una noia que és la meva xi-
cota...” I a Sant Feliu ens vam quedar. I allà
vaig conèixer la meva senyora.

On va ser?

Al ball, al casino de Sant Feliu. Vam festejar
uns 6 anys, i amb 25 ens vàrem casar. Més
tard ens vam construir la casa on vivim fins
a dia d’avui. Com que era l’any 1972, en ple
‘boom’ de les urbanitzacions, hi havia molts
paletes disponibles a Santa Eulàlia.

Quants fills teniu amb la Teresa?

Tenim tres fills: el Jordi, de l’any 1973,
l’Anna del 1974 i en Joan del 1976.

I de nets?

Dos del Jordi, els altres no tenen fills. El
Joan és solter i l’Anna és casada. 

I què en recordes de la teva etapa al
servei militar?

Va ser una pèrdua de temps tan gran... Vaig
estar a l’Hospitalet amb 21 anys, fent de xo-
fer d’un tinent coronel.

Un dels teus passatemps preferits és
anar a buscar bolets...

M’encanta el bosc, d’aquí ve l’afició pels bo-
lets. Em tornen boig, no hi ha setmana que no
surti a buscar-ne encara que no n’hi hagin.

Per Santa Eulàlia? 

Sí. Pel bosc de Can Brustenga o l’Areny. Fins i
tot arribo fins a Can Ribas, a Bigues. Hi ha un
raconet allà que és molt bo per trobar rove-
llons. Jo et diria que potser a Santa Eulàlia no
en tenim cap de verinós. Algun et pot fer una
mica de mal de panxa, però tot és comestible.

119Anuari 2019

2015. Amb la família al complet.
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També has estat un gran radioaficionat.

Vaig començar l’any 1980 i m’hi vaig estar
fins al 2005. Va ser una afició que em va en-
comanar el Salvador Galceran, el farmacèu-
tic, que ell ja feia un any que hi era i un dia
em va dir “passa per aquí, que t’ensenyaré
una cosa que hem muntat”. Em va posar el
‘cuquet’ i em vaig treure la llicència de ra-
dioaficionat amb l’emissora EA3FBJ. Això et
permetia parlar amb tot el món, on trobaves
gent a tota hora. Feies una cridada amb un
codi anglès, per exemple, a Sudamèrica, i et
contestava un de Romania. Jo d’anglès no en
sé, però ja em feia entendre.

Alguna anècdota divertida com a ra-
dioaficionat?

Quan a les Malvines estaven en guerra amb
els anglesos, vaig contactar-hi però em van
dir “lo sentimos, pero no podemos hablar
porque estamos en guerra”. La gràcia no era
parlar, sinó enviar-nos una targeta confir-
mant el contacte i l’hora que ho havíem fet.

Això de parlar amb l’altra punta del
món avui dia és molt fàcil, però fa 40
anys no ho era tant.

Aquí cridaves i segur que trobaves algú, a les
dues de la matinada, a la una del migdia...
Per exemple, vaig estar parlant amb Austrà-
lia a les dotze de la nit quan allà eren les dot-
ze del migdia i estaven a ple sol. No podíem
parlar de religió, ni de política ni de dones.
Era una mica tabú. A part estava bé perquè
trobaves gent de totes les religions, totes les
classes i totes les edats.

També vas provar sort amb el món de
la música.

Sí, amb el grup Black-Boys. Això va sorgir
perquè els diumenges havíem d’anar a doc-
trina i al Casal vam tenir la idea de muntar
un grup de música. Entre en Joan Bonet, en
Jaume Bonet, en Miquel de can Bassa, en
Lluís Duran i en Toni Villarroya vam muntar
tres guitarres, el solista, la rítmica, el baix,
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1981. Com a radioaficionat, amb l'emissora
EA3FBJ.1968. Fent la mili a Sant Climent.
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una bateria i un cantant. I així vam debutar
a la Garriga l’any 1963. Vam fer algun bolo
més, anant a una festa particular del pintor
Iglesias Molins a casa seva, a casa de la seva
xicota a Vilanova del Vallès, a Lliçà d’Amunt,
a Bigues...

I tu què tocaves?

El contrabaix, que encara el tinc per aquí.

Un grup que l’any 2016 us vau tornar
a reunir per una bona causa. 

Fa tres anys, per la festa de Càritas. S’hi va
afegir el Víctor Sala. Va ser per passar-nos-
ho bé, però em sembla que ja no ho farem
mai més.

D’una altra de les teves aficions, la fo-
tografia, què me’n pots dir?

Fa 5 o 6 anys, un dia vaig començar a trobar
fotos antigues per casa, en capses de saba-
tes... Fent de lampista, tenia l’avantatge que
coneixia totes les cases de Santa Eulàlia.
Després vaig anar a dues o tres cases i vaig
dir “escolta, aquella fotografia que teniu pel
menjador, que me la deixaríeu per escane-
jar-la?” “ui, vine, vine passa...”, em deien.
Treien una capsa de sabates de fotos anti-
gues i jo les triava, les portava a casa, les es-
canejava i les hi tornava. Vaig recopilar mol-
tes fotografies, entre 2.000 i 3.000. En
aquests moments ja tinc un arxiu amb 4.000
o 5.000 fotografies.

I gràcies a això, l’any 2016, et guardo-
nen amb el Premi Tardor com a santa-
eulalienc de l’any.

Sí, per la recopilació de fotografies i pels es-
crits que feia al Facebook. Escrivia “avui, dia
tal, és Sant...” i encara ho faig. M’he endar-
rerit una mica però ja tinc l’almanac al cor-
dill de l’any que ve. A més a més, hi ha uns
escrits molt macos de pagès i del món rural i
cada dia feia un escrit d’aquests.

Què se sent quan el poble de Santa
Eulàlia et guardona amb un premi com
aquest?

Molt espant. (S’emociona) Últimament m’e-
mociono per tot. 

Aquest 2019 s’han complert 25 anys
de la riuada que vam patir a la Vall del
Tenes. Tu la vas viure de molt a prop.

Jo estava treballant tot el matí a Can Corder,
a Lliçà d’Amunt. Quan sortia al pati no plo-
via, però veies cap a Puiggraciós i Sant
Miquel que hi queia una bona cortina d’ai-
gua. Al migdia, quan vaig plegar a la una,
vaig anar a veure si baixava aigua de la riera
i, carai, si n’hi havia! Vaig aparcar gairebé a
dins, hi havia el Jaume Uñó i el seu fill, de
can Galderic, i ja feien fotos. Em va dir “ui,
allà al pont de ca l’Uñó baixa fort el riu, ara
venim d’allà i ha d’estar a punt d’arribar”. I
carai com va arribar, s’ho va emportar tot.
Vaig girar el cotxe endarrere corrents i ens
vam ficar en el caminet que continua cap a
can Maspons i l’aigua va començar a pujar i
a inundar les cases del voltant. L’aigua els
entrava per la porta del darrere i els sortia
per la porta del davant. Jo, amb el Jaume,
vam posar-nos en un camí que feia una mica
de turonet i l’aigua ens va arribar fins a l’al-
tura de les portes. Nosaltres estàvem a dalt
de la vaca mirant-nos-ho tot. Per allà baixa-
va de tot: vaques, porcs, vedells... Fins i tot
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1963. Amb el grup Black-Boys, a la Garriga.
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vam veure una ampolla de butà que encara
anava amb la cuina. La gent ens cridava “no
us mogueu d’aquí, eh!, Quiets aquí!”. Uns
crits... Això va ser el mateix any dels focs i,
amb l’aiguat, tot l’arbrat mort va tapar els
ponts.

Quanta estona vau quedar-vos a sobre
del cotxe?

Dues o tres hores, fins que després ja va anar
baixant l’aigua i vam poder treure el cotxe.

Quin ensurt...

I tant! Esperem que el poble no torni a viure
una tarda com aquella mai més.

Moltes gràcies Joan, espero que conti-
nuïs amb aquestes ganes de seguir
descobrint fotografies del poble i que
ens les puguis ensenyar. Gràcies pel
teu temps.

Gràcies a tu. Salut!

Xavier Aymamí Valero
2016. Guardonat com a santaeulalienc de
l'any, als Premis Tardor.
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